
GÅ DIN 
EGEN VÄG!

HITTA DIN EGEN VÄG GENOM ATT TA REDA PÅ HUR DU 
PÅVERKAS AV STRUKTURER OCH NORMER.



Tycker du att det är viktigt  
att veta och isåfall varför?

Vad tror du skulle hända om 
föräldrarna bestämde sig för  
att inte berätta sitt barns kön 
under barnets tre första år?   

DiskuteraGRATTIS! BLEV DET  
EN PRINS ELLER  
PRINSESSA?

En av de vanligaste frågorna när ett 
barn har fötts är om ”det blev en  
pojke eller flicka”.



Varför tror du att tjejer och  
killar väljer att plugga olika  
saker?

Hur påverkas du av normer  
när det kommer till val av  
gymnasieprogram?

DiskuteraVAD AVGÖR DITT  
STUDIEVAL?

Tjejer och killar väljer olika  
gymnasieprogram. I Norrbotten  
är det endast fem av totalt  
22 gymnasieprogram som har en  
jämn fördelning av tjejer och killar. 



Varför tror du att det är vanlig-
are att tjejer väljer utbildningar 
som strider mot normen än att 
killar gör det?

Vad skulle kunna få dig att  
välja ett gymnasieprogram  
som bryter mot normerna? 

DiskuteraBRYT NORMER!

Det är vanligare att tjejer väljer  
utbildningar som anses typiskt  
”grabbiga” än att killar väljer  
typiskt ”tjejiga” gymnasieprogram.



Varför tror du att det finns  
yrkestitlar som förknippas med 
antingen kvinnor eller män?

Är det rätt att det är så?

Hur påverkas du av yrkestitlar? 

Diskutera
VARFÖR HETER DET 
SJUKSKÖTERSKA OCH 
BRANDMAN?

Det finns jobb som har en yrkestitel  
som förknippas med antingen kvinnor 
eller män, till exempel sjuksköterska  
och brandman. 



Har du hört någon använda  
uttrycket flickpojke och vad  
betyder det?  

Tycker du att det finns saker 
som är typiskt ”tjejiga” och  
typiskt ”grabbiga”?

Tror du att det finns saker  
som vi gillar från födseln  
för att vi är antingen tjejer  
eller killar?

Diskutera

VILKEN TUFF  
POJKFLICKA! 

En tjej som gillar att göra saker som  
anses som ”grabbiga” eller sportiga  
kan ofta bli kallad för pojkflicka. Det är 
ett uttryck som har skapats för att det  
finns en tro om att tjejer och killar  
gillar att göra olika saker.



Har du någon gång blivit  
bemött på ett speciellt sätt  
för att du är tjej eller kille? 

Hur tror du att det påverkar  
oss om vi blir tilltalade och  
bemötta på olika sätt för att  
vi är pojkar eller flickor?

DiskuteraSÖTA PRINSESSOR OCH 
RIKTIGA TUFFINGAR!

Flickor och pojkar tilltalas ofta olika, det 
börjar tidigt. En pojke kan exempelvis 
få höra att han är “en riktig tuffing” och 
“cool” och en flicka får istället höra att 
hon är “söt” och “fin”.



Är det viktigt för dig att studera 
tillsammans med både tjejer och 
killar och isåfall varför? 

Hur tänker du när du ska göra 
ditt studie- eller yrkesval? 

Diskutera
GÅ DIN EGEN VÄG!

Tjejer och killar som väljer ett  
gymnasieprogram som bryter mot 
normen är ofta i minoritet i klassen. 
Det kan till exempel vara en kille 
som väljer vård- och omsorgs- 
programmet eller en tjej som  
väljer fordonsprogrammet. 



Varför tror du att kvinnor 
som är chefer oftare får 
frågor om hur de kombinerar 
arbetslivet med familjelivet? 

Diskutera
MEN HALLÅ?!

Kvinnor som gör yrkeskarriär och 
har chefspositioner får ofta frågan 
hur de hinner med familjen eller 
hur de klarar av livspusslet. En man 
i samma position får däremot  
sällan den frågan. 



Vad tror du att detta  
beror på?

Om du var en emoji, hur skulle 
du då vilja avporträtteras? 

Diskutera
ÄR DET BARA KILLAR 
SOM JOBBAR?

Om du tittar på emojisarna i din  
mobil kan du se att emojisarna som  
ska föreställa kvinnor porträtteras  
annorlunda än de som ska föreställa  
män. Emojisarna som ska föreställa  
kvinnor sminkar sig och fixar håret  
medan de som ska föreställa män  
ofta har ett yrke, till exempel läkare  
eller polis.  

(I iOS 10 som kom i september 2016 kom nya mer  
jämställda emojis. I den nya skaran finns tjejer som  
jobbar, hbtq-flaggan och familjer med ensamstående 
föräldrar. Hurra!)



Varför läggs ofta ”dam” till 
innan fotbolls- och hockey-
landslaget och ”kvinnlig”  
innan företagare för tjejer? 

Tycker du att det är okej?

Hur skulle det gå att  
ändra på?

DiskuteraVARFÖR HETER  
DET INTE MANLIG 
FÖRETAGARE OCH 
HERRLANDSLAGET?

Idag kallar vi Sveriges två främsta  
fotbollslag för landslaget och dam- 
landslaget, detsamma gäller för  
hockeylagen som heter Tre kronor  
och Damkronorna. Män som driver  
företagare kallas rätt och slätt för  
företagare, men kvinnor som driver  
eget blir oftast kallade kvinnliga  
företagare.



Har du några fördomar om 
yrken och vilka som passar 
att jobba med dessa?

Ibland kan det innebära en 
”social risk” att bryta mot 
normer. Har du känt av det 
någon gång?

DiskuteraVART TOG  
MÅNGFALDEN  
VÄGEN? 

Det finns arbetsplatser där nästan  
alla anställda är män och arbetsplatser  
där nästan alla är kvinnor. Om du  
jobbar i ett yrke där du är i minoritet  
kan du råka ut för fördomar. Till exempel 
kan killar som jobbar på en förskola  
bli ifrågasatta och tjejer som jobbar som 
chefer misstas för att vara sekreterare.



Vad tycker du om detta?

Finns det något yrke som du 
väljer bort för att du är tjej 
eller kille? 

Diskutera

BACKA LIKA VILLKOR!

Om du är kille kan du livnära dig  
på att spela hockey, vilket många  
duktiga manliga hockeyspelare idag 
gör. Tjejer har i dagsläget inte  
samma möjligheter att försörja sig på 
att spela hockey. Visste du exempelvis 
att många tjejer som spelar i den  
högsta divisionen inte har en lön  
som de kan leva på?



Vad tror du skulle få fler  
män att söka sig till vården?

Tycker du det är viktigt att 
det jobbar både män och 
kvinnor på en arbetsplats 
och isåfall varför? 

Diskutera
VISSTE DU ATT…

Inom vård- och omsorgsbranschen 
jobbar det nästan enbart kvinnor,  
endast 2 av 10 som jobbar inom 
vården är män. 



Vad tror du att det beror på?

Vad är viktigast för dig när 
du ska välja vad du ska jobba 
med i framtiden?

Diskutera

VARFÖR JOBBAR  
KVINNOR OCH MÄN 
MED OLIKA SAKER? 

Den svenska arbetsmarknaden är  
uppdelad. Kvinnor och män jobbar  
i stor utsträckning med olika saker.  
I Norrbotten finns det endast fem av  
totalt 16 branscher där det jobbar 
lika många kvinnor som män.



Vad betyder jämställdhet  
för dig?

Tycker du att det är  
viktigt med jämställdhet  
och isåfall varför?

Diskutera
OOPS!

En arbetsplats som har lika många 
medarbetare som är kvinnor och  
män behöver för den sakens skull  
inte vara jämställd. Om kvinnor och 
män jobbar med olika saker, har olika 
stort ansvar och tjänar olika är det 
fortfarande ojämställt.



Varför tror du att det är färre 
tjejer på vissa utbildningar?

Hur tror du att fler tjejer kan 
lockas till utbildningar som 
främst har killar?

Diskutera
VISSTE DU ATT...

Det finns fyra gymnasieprogram  
i Norrbotten som har mindre än  
20 procent tjejer bland eleverna. 
Dessa är el- och energiprogrammet, 
bygg- och anläggningsprogrammet, 
fordonsprogrammet och teknik- 
programmet.


