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BEVISSTE UTDANNINGSVALG
Alle utdanninger er i prinsippet
åpne for alle kjønn. Likevel
fortsetter ungdom å velge
kjønnstradisjonell utdanning, noe
som kan få utilsiktede konsekvenser for den enkelte og for
samfunnet. Hvorfor er det slik og
hva kan du gjøre med dette?

Målsetting med kurset
På kurset får du kunnskap om hva kjønn, kjønnsroller og
kjønnsidentitet er og hva det betyr for valg av utdanning og yrke.
Du får anledning til å reflektere rundt hva som påvirker våre
forestillinger om kjønn og hvordan de kan utfordres.
Målgruppe
Rådgivere og lærere som underviser i faget utdanningsvalg.

Hvordan styrke elevers valgfrihet og bidra til mer
bevisste utdanningsvalg?
Reproduksjon av stereotype kjønnsroller starter allerede før
barnet er født og fortsetter gjennom hele oppveksten. Unges
oppvekstmiljø preges av trange normer for hvordan man er gutt
eller jente på «rett» måte. Det er derfor særlig viktig at lærere
og rådgivere ikke går i samme «kjønnsfelle».

«Kurset ga god
kunnskapsformidling og
bevisstgjøring av hvor tradisjonelt
mange velger»
Tidligere kursdeltaker
Kursinnhold
På kurset vil du få innspill
og tips om hvordan du kan bidra til å utvide elevenes
handlingsrom og som gir dem flere valgmuligheter. Vi tar også
opp følgende tema:
 Hvordan lærere, rådgivere og elever kan støtte
ungdommer i å velge utradisjonelt.
 Hvordan du bedre kan legge til rette for mer bevisste
utdanningsvalg.
 Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og hvilke konsekvenser
det har for enkeltpersoner, arbeidsliv og samfunn.
 Hvordan enkelte fag, utdanninger og yrker tillegges
feminine eller maskuline verdier, og dermed oppfattes som
passende for enten kvinner eller menn.
Vi legger opp til et variert kurs med forelesning, filmer, øvelser,
oppgaver og diskusjoner.
Kurset holdes fra tre
til fem timer.

«Jeg har fått gode og nye øvelser som
kan brukes til veiledning av elever»
Tidligere kursdeltaker
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Likestillingssenteret
Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansesenter
med likestilling som fagområde. Senterets målsetting
er å bidra til et inkluderende og rettferdig samfunn med
like muligheter for alle. Likestillingssenteret har en aktiv
informasjons- og pådriverrolle og er en drivkraft for økt
likestilling lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Senteret tilbyr kompetanseheving på kjønn og
likestilling
samt
utviklingsarbeid
tuftet
på
forskningsbasert likestillingskunnskap til offentlige
myndigheter, frivillige organisasjoner og privat
næringsliv. Arbeidsmetodene er kurs og konferanser,
utviklingsnettverk,
prosessveiledning,
mentoring,
kartlegging, forskning og utredning.
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