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BARRIEREFRIE UTDANNINGSVALG

Det er et samfunnsmål å få flere elever til å fullføre
videregående skole. Ungdom med nedsatt funksjonsevne
møter imidlertid mange barrierer i sitt utdanningsløp. God
tilrettelegging og ikke-diskriminerende holdninger er
avgjørende for å skape en mer inkluderende skolehverdag, og vil styrke elevenes gjennomføringsevne.

Bakgrunn
Likestillingssentret og Østlandsforskning avdekket i en rapport fra
2014 at elever med nedsatt funksjonsevne møter ulike barrierer i
sin skolehverdag som påvirker muligheten til å tilegne seg læring.
Med færre reelle muligheter til å gjennomføre videregående skole,
er det mindre sannsynlig at de kan velge å ta høyere utdanning og
senere komme ut i det ordinære arbeidslivet.
Likestillingssenteret har derfor i samarbeid med Funkibator utviklet
et nettkurs. Kurset er gratis og kan benyttes på fellesdager med
hele kollegiet eller gjennomføres individuelt.

Målsetting med kurset
 Øke kunnskapen om hvilke funksjonshemmende
barrierer som finnes i videregående skole
 Skape refleksjon rundt egen skoles praksis
 Tilby verktøy for å senke barrierene
Målgruppe
 Lærere
 Rådgivere
 Skoleledere

«Et godt og pedagogisk nettkurs
som jeg lærte mye av»
Nettkursdeltaker

ET NETTKURS
TRYGG I EGET UTTRYKK
– JENTER, GUTTER
OG ALLE ANDRE
Kursinnhold
Kurset består av 10 moduler. Det tar inntil en halv dag å gjennomføre
alle moduler.
I nettkurset gjennomgås alle barrierene grundig. I tillegg finner du
fakta om lovverk og diskriminering. For å reflektere over stoffet og
egen praksis er det oppgaver i alle moduler. I tillegg kommer vi med
tips til hva du som lærer kan gjøre for å skape et mer inkluderende
læringsmiljø.

Moduler
1. Betydningen av høyere utdanning for elever med nedsatt
funksjonsevne
2. Prinsipper for opplæring og lovverk
3. Hva er diskriminering?
4. Teoretiske perspektiver på funksjonshemming
5. Gråsoneeleven – hvem er det?
6. Manglende tilrettelegging; årsaker og konsekvenser
7. Sosial marginalisering; årsaker og konsekvenser
8. Manglende støtte og undervurdering av evner
9. Betydningen av kjønn for utdanningsvalg
10. Overgangen fra videregående til høyere utdanning
Kurset er utviklet med støttet fra Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet

Kurstilbud
Kurset kan du ta ved å lage en profil og bli bruker på denne linken:
http://kurs.likestillingssenteret.no/login/index.php
Kontaktperson: Nina Johannesen, nina@lss.no, tlf: 934 68 451

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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