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Sett till studie- och yrkesval finns det stereotypa antaganden om vem som passar att göra 
vad. Det kan på olika sätt leda till att barn och ungas valmöjligheter begränsas. Antagandena 
baseras på normer, vilket är osynliga och synliga regler som påverkar både åsikter och 
beteenden. Normer kan synliggöras i det som tas för givet och som därför sällan ifrågasätts. 
Det som får status som normalt. Men i det normala kan ojämställdhet och ojämlikhet döljas.  
Stereotypa antaganden hos skolpersonal om flickor och pojkar eller kvinnor och män kan 
under skoltiden till exempel riskera att begränsa elevernas studie- och yrkesval beroende av 
kön. Det är val som i sin tur kan reproducera den ojämställdhet vi ser på arbetsmarknaden. 
Vidare kan bland annat elevers olika etniciteter, funktionsvariationer och vilka 
vårdnadshavare de har skapa skillnader och ojämlika förutsättningar i valen. För att 
motverka det kan normkritik vara ett stöd. 
 
Normkritik innebär att granska det som tas för givet, exempelvis inom en arbetsgrupp på en 
skola. Det kan då handla om vilka val av studier och yrken som ”passar” vilka elever. Om 
normkritik används på ett systematiskt och kontinuerligt sätt kan begränsande normer 
synliggöras och förutsättningar att leva upp till styrdokumentens krav på jämställdhet och 
jämlikhet förbättras. En stor del av det arbetet handlar om att bli medveten om vilka normer 
som påverkar ens egna åsikter och beteenden. Ett normkritiskt angreppsätt sätter fokus på 
och granskar normen, inte på de som avviker från den.  
 
Exempel på hur normkritik kan vävas in i arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela 
skolans ansvar: 
 
Vid studiebesök på arbetsplats 

• Visa upp en bred bild av arbetsuppgifter och roller på arbetsplatsen, inte bara det 
som vanligen har hög status. Gör det också på ett sätt som motverkar att vissa ges 
högre status än andra. Planera besöket med det i åtanke.  

 
När föräldrar, vårdnadshavare eller andra anhöriga får berätta om sina yrken 

• Ha som regel att de inte ska besöka sina egna barns klasser. Se istället till att fördela 
dessa på hela skolans elever. På det sättet kan alla få tillgång till resursen.  

 
Om ni bjuder in en representant för ett yrke 

• Ett vanligt sätt att jobba normkritiskt är att bjuda in någon som av någon anledning 
bryter mot en norm på sin arbetsplats. Till exempel en kvinna som arbetar som polis. 
Undvik då att förstärka det avvikande, sätt stället fokus på arbetet som polis. Ni kan 
bjuda in en man som ges i uppdrag att prata om hur viktigt det är att jobba med 
jämställdhet och att få in fler kvinnor i poliskåren. På det sättet visar ni att ett stort 
ansvar vilar hos de inom normen.  
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I samtal om olika yrken och vilka som oftast arbetar där 

• Undvik att problematisera de som är i minoritet och på olika sätt avviker från 
normer. Sätt istället fokus på de sätt arbetsplatsen är homogen, vilka orsaker det kan 
ha, vilka negativa konsekvenser det kan få för verksamheten och vikten av att jobba 
för mångfald.  

 
I arbetet generellt 

• Tänk ”alltid kön men aldrig bara kön”. Vi kan oftast se skillnader i livsvillkor mellan 
flickor och pojkar eller kvinnor och män, men det finns mycket annat som också 
spelar stor roll. Arbeta med såväl jämställdhet som jämlikhet och utifrån ett 
intersektionellt perspektiv.   


