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> barnevern 

> barn, ungdom og oppvekst

> adopsjon

> familievern

> vold og overgrep i nære relasjoner

> likestilling og ikke-diskriminering

Bufdir er likestillingsdirektoratet

Illustrasjonsfoto:Fotografbureauet



Kontaktinformasjon

Mer informasjon

kjønn

funksjonsnedsettelse

Likestilling og ikke-diskriminering

Kombinasjoner av 
grunnlagene

(interseksjonalitet)

permisjon ved fødsel eller 
adopsjon

graviditet 
omsorgsoppgaver

etnisitet, religion, livssyn seksuell orientering, 
kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrykk
(lhbtiq)

Foto: Fotografbureauet



Jenterom, gutterom og mulighetsrom –
Likestillingsutfordringer blant barn og unge

#Ung i dag-utvalget



Loveleen Brenna, leder
Umar Ashraf (kommunikasjonsrågiver)
Tale Maria Krohn Engvik («Helsesista»)
Nancy Herz (Skamløs)
Petter Hov Jacobsen (ungdomsrepresentant)
Kari Løvendahl Mogstad (fastlege)
Liza Reisel (ISF)
Aksel Inge Sinding (psykolog)
Mira Aaboen Sletten (NOVA)
Joakim Bobbie Tanum 
(frisørlærling/ungdomsrepr)
Christianne Vadseth (ungdomsrepr)
Kristoffer Chelsom Vogt (UiB)



Likestilling er likeverd, like rettigheter og muligheter

Likestilling handler om å kunne bruke 
sitt eget potensiale uavhengig av 
kjønn og andre faktorer

Viktig for den enkelte

Bra for samfunnet

Likestilling kommer ikke av seg selv
• Plikter å fremme likestilling i 

likestillings- og 
diskrimineringslovens kapittel 4





Hvorfor er det slik? 

Hvorfor skal vi gjøre noe med det? 
Hva kan vi gjøre med det? 



Faktorer som kan ha betydning for valg

> Kjønn har betydning for akseptable valg

> Reelle valgmuligheter og rasjonelle valg 

> Kjønnsstereotypier og egenvurdering

> Sosial bakgrunn og minoritetsbakgrunn har 
betydning

> Erfaringer, rollemodeller og holdninger på 
ulike arenaer

> Informasjon og erfaring



#

Hva kan vi gjøre? 



> Likestillingssekretariat i Udir
> Kompetanseheving i normkritisk pedagogikk i barnehage, 

skole og om kjønn og likestilling til lærere i utdanningsvalg
> Mer praksis i faget utdanningsvalg
> Kjønnsbevisst arbeidspraksis til ungdomsskoleelever i 

kommunene
> Rollemodell-bank til yrkesfagene
> Likestillingsstipend i vgo
> Oppdrag og midler til fylkeskommunene for å særlig følge 

opp de som velger utradisjonelle yrkesfagutdanninger og til 
å opprette nettverk

> Nasjonal satsing for at flere menn skal velge helse, omsorg 
og pedagogiske utdanninger

Ung i dag-utvalgets anbefalinger



Hva skjer nå?

> Regjeringens strategi for et mer likestilt 
utdannings og arbeidsmarked

> Bufdir arbeider med å utvikle 
eksempelsamling om tiltak i og rettet mot 
ungdomsskoler

> Bufdir arbeider med å utvikle praktiske 
veiledere til aktivitets- og 
redegjørelsesplikten:
• Plikten til å arbeide aktivt, målrettet 

og planmessig for likestilling for 
arbeidsgivere (§26) og for 
offentlige myndigheter (§24)

> Stadig ny kunnskap knyttet til 
kjønnsdelte utdanningsvalg og 
arbeidsmarked



Kontaktinformasjon

Mer informasjon

Elin Grotnes
Elin.grotnes@bufdir.no

bufdir.no 
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