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Likestilling i barnehagen og skolen handler ikke om at gutter og 
jenter skal bli like, men om å gi barna våre mulighet til å være 
gutter og jenter på 100 ulike måter. For å gi barna et større 
handlingsrom og mulighet til å utfolde seg er det viktig med en 
likestilt pedagogisk praksis i barnehagen og skolen.  
 
Barn skal kunne utfolde seg og ha mange muligheter. Forskning 
viser at dette ikke skjer i praksis. Hvordan vi møter gutter og 
jenter, reproduserer tradisjonelle forventninger til kjønn. Det er 
derfor viktig at de som jobber med barn har kunnskap om 
hvordan de kan gi barna like muligheter og økt handlingsrom 
gjennom en likestilt pedagogisk praksis.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

BARN OG UNGES OPPVEKSTMILJØ 

Fremtidens likestilling skapes i nåtidens 
barndom. Derfor er barn og unges 
oppvekstmiljø det viktigste innsats-
området i arbeidet med å få et mer 
likestilt samfunn. Likestillingssenteret 
satser derfor på likestilling som skal gi 
barn og unge muligheten til å leve i et 
likestilt samfunn. 



 

 
FoU og kartlegginger 
• Lekeressurs (2017) 

Rekrutterings- og kompetansetiltak for rekruttering av 
menn i barnehager. 

• Barrierefrie utdanningsvalg (2016) 
Undersøkelse om inkluderende skolehverdag for elever 
med nedsatt funksjonsevne 

• Nye barnehager i gamle spor? (2010) 
Status for likestilling barnehager 

 
Kurs, fagdager og konferanser 
• Tilpassede barnehage kurs 

Normkritiske kurs for ansatte i barnehagen om kjønn, 
seksualitet, etnisitet og funksjonsevne 

• Utviklingsnettverk for barnehager  
Øke barnehagenes kunnskap og bevissthet om kjønn og 
likestilling gjennom utviklingsnettverk for å gi et bedre 
pedagogisk tilbud til barna 

• Bevisste utdanningsvalg 
Kurs for rådgivere i skolen, karriereveiledere og lærere for 
å utvide elevenes handlingsrom og valgfrihet   

• Barrierefrie utdanningsvalg 
Nettkurs og workshop for å skape en mer inkluderende 
skolehverdag for elever med nedsatt funksjonsevne. 

• Hvor går grensa?  
Workshop om sex, samtykke og grensesetting for ungdom 

• Fagdag om kjønns- og seksualitetsmangfold 
• Veileder for likestilt praksis 
• Like sko 

Holdningsskapende aktivitetsopplegg til ungdomsskoler 

Kontaktinformasjon: 
www.likestillingssenteret.no 
Nina Johannesen, epost: nina@lss.no, tlf: 934 68 451 
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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. 


