
Bevisste utdanningsvalg
En webinarinarserie om utdanningsvalg for ansatte i 
ungdomsskolen – del 3



Hva vi snakket om i september

En liten oppsummering



Hva kan vi gjøre

 Påvirke status

 Påvirke lønn

 Antakelig effektivt. 

 Gutter som velger utradisjonelt må ofte velge seg «ned»

 Jenter som velger utradisjonelt velger seg ofte «opp»



Hva kan vi gjøre

1. Motivere til å velge utradisjonelt

2. Ta vare på de som velger utradisjonelt



Tiltak og eksempler

Hvordan jobbe for at elevene skal vurdere flere muligheter?



Lekeressurs/Barnehagekompis/Lekekompis

- Titlak for å øke rekruttering av menn til arbeid i 
barnehage

- Har vært et veldig populært tiltak over hele 
landet

- …men må utføres i tråd med loven



Jenter og teknologi

- Formålet med jenter og teknologi er å øke 
jenteandelen i teknologifagene på alle nivå i 
utdanningssystemet. 

- Har en årlig turné der jenter fra 
ungdomsskoler i hele landet inviteres til å 
delta på et heldagsarrangement.

- Jenter og teknologi er et nasjonalt tiltak 
drevet av NHO, NITO og Nasjonalt senter 
for realfagsrekruttering.

http://jenterogteknologi.com/



rollemodell.no

- Rollemodell.no er en nettside med 
rollemodeller med realfaglig eller 
teknologisk utdanning som kan bestilles til 
skolebesøk over hele landet. 

- Det er nasjonalt senter for 
realfagsrekruttering som driver nettsiden.

rollemodell.no 



Kurs i utdanningsprogram

 En hospiteringsordning for 
ungdomsskoleelever i 9. og 10. trinn 
i Oslo. 

 Det er videregående skoler i Oslo 
som arrangerer hospiteringen. 

 Gi jenter og gutter mulighet til egne 
kursdager på linjer hvor de er i 
mindretall, sammen med 
ungdomsskoleelever fra andre 
skoler.



 Industripatruljen i Hallingdal er et 
samarbeid mellom seks kommuner i 
Hallingdal

 Patruljen besøker alle 10.klassene i 
Hallingdal og presenterer 
utdanningsmuligheter og industribedrifter i 
Hallingdal. 

 Legger spesielt vekt på kvinnelige 
rollemodeller som forteller om sine 
erfaringer

Industripatruljen i Hallingdal



Erfaringer med bruk av mikrokurs i klassen



Mikrokurs for elevene

Bakgrunn:

• Tre mikrokurs om kjønn og utdanningsvalg for henholdsvis 8., 9. og 10.trinn.

 Kan brukes i undervisninga både i utdanningsvalg og som tverrfaglig tema

 Kursene kan gås gjennom i klassen som et to-timers opplegg for 8. og 9. 

 I kurset for 10.trinn er det en mer omfattende gruppeoppgave til slutt.

Mikrokrusene ligger her: https://www.trondelagfylke.no/vare-
tjenester/utdanning/karriereveildningiskole/bevissteutdanningsvalg/



Forberedelse til mikrokursene

Noen av begrepene kan være krevende å forstå. Gå gjerne gjennom disse 
begrepene i klassen i forkant av mikrokurset.

• kjønn

• Kjønnsrolle

• Normer, kjønnsnormer

• kjønnsdelt arbeidsmarked

Det kan også være lurt å vise noe statistikk om kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg.

Litteraturforslag: NOU 2019:19 f.eks. kapittel 3 og 8, og denne PPTen som dere får tilsendt



Oppgave til webinar 3

Prøve mikrokurs i undervisningen

Diskuter erfaringer og ta gjerne utgangspunkt i spørsmålene under:

1. Hvor lang tid tok det å gjennomføre kurset/kursene?

2. Hvordan brukte du kurset i undervisningen? (I utdanningsvalg/tverrfaglig tema?)

3. Skapte mikrokurset engasjement for tematikken hos elevene?
a) I så fall på hvilke måter?

b) Hvis ikke, hvorfor?

4. Diskuter innholdet i kurset:
a) Noe du savnet?

b) Noe som var overflødig?

c) Noe som ble for krevende/avansert?

5. Vil du gjøre noe annerledes neste gang du skal bruke kurset?



Pause 



Normkritiske perspektiver

- om å ha med seg kjønnsperspektivet i hverdagen



Normkritiske perspektiver

Djupedalsutvalget og UngIDag-utvalget landet på at normkritiske 
perspektiver i barnehage og skole er et viktig verktøy både for å:

 skape et godt og inkluderende skolemiljø

 for å fremme likestilling og dermed åpne mulighetsrommet når det 
kommer til utdannings- og yrkesvalg.



 Jo sterkere normen er, desto kraftigere er reaksjonen

 Jo sterke en norm er, desto mer «naturlig» virker den

 Noen av de sterkeste normene vi har er tokjønnsmodellen og 
heteronormen



Hva er normalt?



Normene endrer seg 

Franklin D. Roosevelt og Eleanor 
Roosevelt avbildet i 1884 og 1885. 



Vi hører det vi 
forventer å høre

Vi ser det vi tror 
vi ser

Bildet er henta fra Likestilling 2014



Øvelse med elevene – et kjønnsløst samfunn

Hvis vi ikke hadde kjønnsinndeling med kvinner og menn, jenter og gutter. Hvordan ville 
samfunnet sett ut?

- Hvordan ville skolen sett ut?

- Hvordan ville toalettskilt sett ut?

- Hvordan ville klesbutikker og lekebutikker sett ut?

- Hvordan ville reklame, TV og film se ut?

- Hvordan ville arbeidslivet sett ut?

- Hvordan ville ulike former for sport sett ut?

- Hvordan ville politikken vært?

- Kommer du på andre spørsmål om hvordan det ville blitt?
Hentet og bearbeidet fra Svenske Redd Barnas Osköna Normer



Hva er normalt? Når begynner det å skurre?

 Hvordan skal en være for å bli sett som normal på din skole eller 
hjemme hos deg? 

 Hva blir sett på som riktig og hva blir sett på som feil, hva ses som 
merkelig og rart? 

Opplevelsen av normbrudd er ofte bare en følelse av at noe er rart, at det 
skurrer, heller enn en klar tanke.Derfor kan det være en ide å stoppe opp 
når du får følelsen av at noe ikke føles rett, og tenke over hvorfor denne 
følelsen dukket opp.

Wikstrand & Lindberg 2015



Hvordan ivareta de som velger utradisjonelt?



Maskot (token)

 Tillegges stereotype egenskaper

 «Det hun gjør og det hun er, er fordi hun er jente»

 Det er jo sånn – innvandrere, homofile, kvinner, menn, gamle, unge … er 

 Kan oppleve usynliggjøring, latterliggjøring, mistenkeliggjøring

 < 20 %(?)

 Kritisk masse



Deltaker

 Har ulike sider og egenskaper

 Helt menneske



Skjev kjønnsbalanse er en barriere i seg selv

https://tv.nrk.no/se?v=MYNT18000118&t=1094s

https://tv.nrk.no/se?v=MYNT18000118&t=1094s




Mangfoldsledelse

 Utløse det potensialet som ligger i forskjeller

 Interesse og omsorg

 Evne til å se utover den enkeltes faglige kompetanse

 Toleranse og verdsetting av forskjeller

 Fleksibilitet

 Tydelige rollemodeller

 Nulltoleranse for trakassering

 Griper aktivt inn i vanskelige situasjoner



Hvordan ivareta elever som velger  utradisjonelt?

 Hele skolens ansvar

 Satse på kunnskap   

 Støttende klassemiljøer – inkludering – manfoldsledelse - nulltoleranse

 Nettverk 

 Følge opp elevene

 Innhold i fag 

Kjønn i skolens rådgivning – et glemt tema?

Rapport Sintef 2010



– hvordan jobbe med likestilling og åpne opp for flere valgmuligheter

• I læreplanen i faget utdanningsvalg står det at elevene skal kunne utforske karrieremuligheter basert på likestilling og 

likeverd, og at elevene skal kunne utforske og drøfte kjønnsrelaterte perspektiver i karrierevalg 

• I Likestillings- og diskrimineringsloven (§ 27) står det at Innhold i læremidler og undervisning i barnehager, skoler og 

andre utdanningsinstitusjoner som tilbyr opplæring med grunnlag i lov, skal læremidlene og undervisningen 

fremme likestilling og hindre diskriminering. Skoler og kommuner skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig 

med Likestilling  

Oppgave: Del erfaringer på hvordan dere har jobbet med likestilling og bevisste valg, og 

diskuter hvordan dere kan tenke dere å jobbe med det framover.



Takk for oss! 



Lenker til filmer 

 A Class That Turned Around Kids' Assumptions of Gender Roles! – YouTube

 Will People Treat This Baby Different As A Girl? – YouTube

 Zmekk - Kjønn og likestilling / Norsk – YouTube (Ligger i mikrokurs for 8.trinn, finnes også
bl.a. på somali og arabisk)

 Schrödingers katt – 12. september 2013 – NRK TV (Forventninger til rosa og blå baby som
ligger i mikrokurset for 9.trinn)

 Hva gjør en sykepleier egentlig? – YouTube (Ligger i mikrokurs for 10.trinn)

 https://tv.nrk.no/se?v=MYNT18000118&t=1094s Utdrag fra F-ordet

https://www.youtube.com/watch?v=G3Aweo-74kY
https://www.youtube.com/watch?v=fwiY2JQRz5U
https://www.youtube.com/watch?v=aTulSxY47I4
https://tv.nrk.no/serie/schrodingers-katt/2013/DMPV73001513#t=140s
https://www.youtube.com/watch?v=4pv7fwEGIPA
https://tv.nrk.no/se?v=MYNT18000118&t=1094s


Relevant Litteratur

Gratis materiale om normkritiske perspektiver med praksiseksempler og oppgaver:

 Tala om arbetslivet! Ett genusmedvetet och normkritiskt metodmaterial för hela skolan –
Skolverket

 Riv-Gjerdene.pdf (skeivungdom.no)

NOU om likestilling i oppveksten, inkl. kjønnsdelte utdanningsvalg:

NOU 2019: 19 - regjeringen.no

https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2016/tala-om-arbetslivet-ett-genusmedvetet-och-normkritiskt-metodmaterial-for-hela-skolan?id=3588
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2016/tala-om-arbetslivet-ett-genusmedvetet-och-normkritiskt-metodmaterial-for-hela-skolan?id=3588
https://skeivungdom.no/wp-content/uploads/2021/11/Riv-Gjerdene.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-19/id2677658/


Evaluering

Gå til menti.no og tast inn koden: 1562 8625

Her har vi lagt inn fire spørsmål.

Vi setter pris på alle tilbakemeldinger!


