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FORORD

Sluttrapporten fra tre års følgeevaluering av Fritt valg-prosjektet dokumenterer en prosess
som har vært spennende, frustrerende, ambisiøs og kompleks. Alle faktorer i denne
prosessen har på ulike vis påvirket det endelige resultatet av Fritt valg-prosjektet. Fritt
valg- prosjektet synliggjør for oss hvor komplekst det er å skulle arbeide med en
tematikk/problematikk som angår oss alle, alltid. Det synliggjør også hva en kan oppnå når
en samler kreftene om et felles mål.

Denne sluttrapporten bygger på de tre foregående underveisnotatene som er publisert i
løpet av prosjektperioden. Trude Hella Eide har vært prosjektleder og Tonje Lauritzen og
Vigdis M. Olsvik har vært prosjektmedarbeidere. Følgeforskningen er gjennomført
innenfor en økonomisk ramme på 10 månedsverk fordelt over tre år. Dette omfatter alt
arbeid fra møtevirksomhet, reising, datainnsamling til skriving av rapporter underveis og
til slutt. Vi opplever at vi innenfor disse rammene har klart å bruke ressursene
hensiktmessig i forhold til det oppdraget vi har fått. Dette skyldes ikke minst at vi har hatt
en svært god og konstruktiv dialog med prosjektledelsen hele veien. Takk for det! Vi vil
også takke alle prosjektlederne i delprosjektene som har bidratt med skriftlige innspill og
stilt opp på forespørsler hvor vi har hatt behov for informasjon og tilbakemeldinger. Videre
takker vi barn, ungdommer, lærere, styrere, førskolelærere og andre som velvillig har stilt
opp til intervjuer og uformelle samtaler. Fritt valg har vært et lærerikt prosjekt å følge.
Takk til Vest-Agder fylkeskommune for oppdraget med evalueringen.

Lillehammer, 30. mars 2012

forskningsleder prosjektleder
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SAMMENDRAG
”Fritt valg – 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet” ble opprettet av Agderrådet i
2008. Det overordna målet for satsingen er å bidra til god kjønnsbalanse i yrkeslivet på
Agder, og hovedmålgruppen er ungdom mellom 13 – 19 år. I første omgang omfatter
satsingen et prosjekt som har vart fra 2008 – 2012. Fritt valg-prosjektet har bestått av åtte
delprosjekter i Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Universitetet i
Agder, samt i de fem kommunene Kristiansand, Lindesnes, Kvinesdal, Arendal og
Lillesand. Delprosjektene har satt i gang og prøvd ut tiltak i barnehager, barneskoler,
ungdomsskoler, videregående skoler og på universitetet.

Østlandsforskning fikk høsten 2009 i oppdrag å følgeevaluere Fritt valg-prosjektet.
Følgeevalueringen har vært todelt. I tillegg til å dokumentere, systematisere og analysere
erfaringer fra utprøvingen av tiltakene i de åtte delprosjektene, har vi bidratt faglig inn i
prosjektet med forslag til forbedringer og justeringer basert på de undersøkelsene vi har
gjort underveis. Følgeevalueringen er basert på kvalitative metoder.

Sluttrapporten presenterer innledningsvis et bakteppe for igangsettingen av 10-
årssatsingen med Sørlandets posisjon som en region med et svært kjønnsdelt
arbeidsmarked, og forholdsvis flere kvinner i deltidsstillinger, og flere unge uføre enn
ellers i landet. 10-årssatsingen ble et kollektivt spleiselag av mange interessenter og dette
fikk konsekvenser for prosjektets innretning. I rapporten diskuterer vi hvilke utfordringer
det har gitt at prosjektets mål er generelt og omfattende og rettet mot en svært vid
målgruppe. Dette har blant annet bidratt til en utprøving av tiltak og metoder på ulike
nivåer og innenfor ulike sektorer. Tiltakene har vært ulike i fokus og innretning og sånn
sett har en ikke kunnet utvikle felles indikatorer for å sammenlikne tiltakene.

Fritt valg-prosjektets sentrale organisering er videre også av betydning for organiseringen
av delprosjektene. Kommunene, fylkeskommunene og universitetet ble invitert eller bedt
om å sette i gang tiltak, men uten føringer for hvor prosjektene skulle plasseres og
organiseres. Den lokale prosjektorganiseringen er derfor på ulike nivå, og det er forskjellig
hvor bredt og dypt organiseringen rekker. Med det menes at noen prosjekter er organisert
rundt en prosjektleder og i liten grad med en formell prosjektgruppe rundt seg, mens
andre prosjekter er forankret utover den enheten delprosjektet er plassert i, det er tiltak i
flere enheter og det er en formell prosjektgruppe på tvers av enheter i delprosjektet.
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Rapporten viser at faktorer som påvirker fremdriften og resultatene av en slik satsning er
mange. Det er alt i fra forståelse og operasjonalisering av mål, prosjektlederes kompetanse,
motivasjon og engasjement i prosjektet, tid og ressurser, og forankring på flere nivåer.

Organiseringen har betydning for delprosjektenes fremdrift og måloppnåelse. Rapporten
viser at de delprosjektene som involverer og har forankring i flere enheter og sektorer på
flere nivåer, kan vise til positive effekter. I disse delprosjektene har det fremstått som en
satsning i kommunene, og ikke som enkeltstående tiltak. Det handler om forankring i
ledelsen, det handler om utprøving i praksisfeltet nær de som skal endre holdninger og
atferd, og det handler om at det er integrert i overordnede planer og retningslinjer.

I sluttrapporten er fokuset på delprosjektenes opplevde måloppnåelse sett i forhold til
tilsiktede og utilsiktede virkninger, suksessfaktorer og eventuelt hva som ikke har fungert.
Rapporten viser at tiltakene som er prøvd ut i barnehagene har hatt den tydeligste
virkningen. I barnehagene har de jobbet både mot de ansatte og barna, og til en viss grad
foreldre og andre, som for eksempel gjennom hospiteringsordningen for
ungdomskolegutter. De ansatte har jobbet med å bli bevisst egne holdninger og praksis, og
har derigjennom endret sin atferd overfor barna. Atferden viser seg i hvordan de ansatte
henvender seg til barna og hva de legger vekt på når de for eksempel organiserer lek og
samlingsstunder. Bevisstgjøringen av egne erfaringer har vært en forutsetning for å kunne
utvikle gode verktøy til bruk overfor barna. Suksessfaktorene i barnehagene er at det er satt
av ressurser til å drive prosjektet, det involverer alle ansatte og det er prioritert tid til
refleksjon rundt egen praksis og væremåte.  Viktigst er det likevel at tiltakene er satt i gang
innenfor barnehagenes egne rammer og premisser, med utgangspunkt i ansattes egne
erfaringer.

I hovedsak har tiltakene som er prøvd ut i ungdomsskolene tatt utgangspunkt i den
allerede utarbeidede verktøykassa "Mot og selvfølelse", og videreutviklet den ved å
integrere likestillingsperspektivet. Tiltakene i ungdomsskolene har vært rettet mot elevene
og i hovedsak vært utøvd i faget utdanningsvalg og tildels klassens time. Arbeidsmåtene i
verktøykassa har vist seg hensiktsmessige i forhold til å få barn og unge til å reflektere over
sentrale tema i likestillingsfeltet. Gjennom arbeidet har de klart å utfordre barn og unges
forestillinger om kjønn. På den andre side har dette skjedd i et begrenset omfang og skal en
virkelig klare å endre grunnleggende forestillinger og verdier så skulle skolene også
arbeidet med de ansattes holdninger i større grad. Skolene har lykkes med å implementere
Fritt valg i skolenes planer som på sikt skal føre til at likestillingsperspektivet integreres i
flere fag. Med utgangspunkt i erfaringene fra ungdomskolene, er det i løpet av siste
prosjektår satt i gang utprøving av ulike varianter av verktøykassa i barneskolene.

Tiltakene som er prøvd ut i fylkeskommunene og universitetet, er rettet mot en målgruppe
som ikke er avgrenset og dermed mindre oversiktlig. De har jobbet mot alle lærerstudenter,
alle rådgivere og alle elever som søker videregående opplæring. Det er derfor vanskeligere
å kunne si noe om hva slags virkninger tiltakene har. Tiltakene er heller ikke blitt
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systematisk fulgt opp gjennom hele prosjektperioden. Delprosjektene har avsluttet
aktiviteter og satt i gang nye underveis i prosjektperioden. Tiltakene er derfor blitt mer
enkeltstående hendelser og ikke en del av en systematisk utprøving. I seg selv er det
viktige tiltak som er satt i gang i fylkeskommunene og ved universitetet, men de må prøves
over tid for å kunne gi effekter på sikt.

Til tross for den mangslungne konteksten Fritt valg-prosjektet har operert innenfor, har de
klart å forsere de fleste hindre og gjennom prosessen utviklet et viktig samarbeid og en
forståelse for problematikken som ikke var tilstede ved prosjektets oppstart. Som den første
regionen i Norge har "Fritt valg - 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet" turt å sette i
gang en storstilt og ambisiøs satsing, på et felt hvor meningene er mange og dyptgripende.
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1 INTRODUKSJON
Høsten 2009 fikk Østlandsforskning i oppdrag å følgeevaluere prosjektet "Fritt valg - 10-års
satsing for likestilling på Sørlandet". Dette er sluttrapporten fra dette arbeidet.
Sluttrapporten bygger på de tre underveisnotatene som er publisert i løpet av
prosjektperioden (Eide og Lauritzen 2009, Olsvik, Lauritzen og Eide 2011, Eide og
Lauritzen 2011). I dette kapittelet presenterer vi et bakgrunnsteppe for satsingen på
Sørlandet, og det som etter hvert førte fram til Fritt valg-prosjektets mål og målgrupper.

1.1 Nasjonale trender

Kvinners yrkesaktivitet har økt dramatisk siden 1970-tallet. I dag er det nesten like mange
kvinner som menn i lønnet arbeid og det er omtrent like mange kvinner og menn som tar
høyere utdanning. Det vil si, det er flere kvinner enn menn som tar utdanning inntil fire år,
mens det er noen flere menn enn kvinner som tar utdanning utover fire år. Imidlertid
velger både kvinner og menn fremdeles tradisjonelle utdanningsfag. Kvinner utdanner seg
oftere innen helse og omsorg og menn utdanner seg i større grad innenfor teknikk og
naturvitenskap. Som følge av de tradisjonelle utdanningsvalgene eksisterer fortsatt typiske
"kvinneyrker" og "mannsyrker". Det er også kjønnsforskjeller når det gjelder arbeidstid.
Nesten ingen menn har redusert arbeidstid sammenlignet med kvinner (Statistisk
Sentralbyrå 2012). Den høye andelen kvinner som arbeider deltid har å gjøre med ufrivillig
deltid i helsesektoren og familieforpliktelser. Kvinnene er fortsatt lengre hjemme med barn
i permisjon enn mennene. Her har det riktignok skjedd endringer de siste årene med
utvidelse av fedrekvoten og forslag om tredeling av permisjonen (Brandth, Bungum og
Kvande 2005). De formelle endringene og praksisendringene som har vist seg de siste årene
ved at flere foreldre deler permisjonen, bidrar til at kvinner styrker sin posisjon i
arbeidslivet og at mennene får innpass på et område som tradisjonelt har vært
kvinnedominert, hjemmearenaen.

Kort oppsummert kan vi peke ut tre mønstre når det gjelder menn, kvinner, utdanning og
arbeid:

 Omtrent like mange kvinner og menn tar høyere utdanning
 Kvinner jobber i stor grad i offentlig sektor, og
 Flere kvinner enn menn jobber deltid.
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Mønstrene kan virke gjensidig forsterkende. Kvinner tar høyere utdanning, men i
arbeidslivet utnyttes ikke deres kompetanse til fulle, verken regionalt eller nasjonalt.
Kvinners begrensede muligheter er et problem for kvinner selv, fordi de ikke får utnytte
sin kompetanse fullt ut. Det er et problem for samfunnet som ikke utnytter den samlede
kompetansen til det beste for regional utvikling.

Likestillingsindeksen som er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå, viser for landet som
helhet, en endring fra 2008 til 2010 mot mer likestilling. Det gjelder spesielt for indikatorene
barnehagedekning, fordelingen av menn og kvinner i kommunestyrer og deltidsarbeid.
Likestillingsindeksen viser til 12 delindikatorer som dekker: Institusjonelle og strukturelle
rammer for lokal likestilling som er andel barn 1-5 år i barnehage, andel sysselsatte i en
kjønnsbalansert næring, forholdet mellom kvinner og menn i offentlig sektor, forholdet
mellom kvinner og menn i privat sektor og andel elever i videregående skole i et
kjønnsbalansert utdanningsprogram. Kvinner og menns lokale tilpasninger som viser til
forholdet mellom andel kvinner og menn i arbeidsstyrken, forholdet mellom andel kvinner
og menn i deltidsarbeid, andel fedre med fedrekvote og mer foreldrepermisjon, forholdet
mellom andel kvinner og menn med høyere utdanning, kvinneandel blant ledere,
kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter og forholdet mellom kvinner og menns
gjennomsnittlige bruttoinntekt.

Når det gjelder Sørlandet og de to Agderfylkene så er det lite som tyder på en endring mot
mer likestilling slik det er for landet sett under ett.

1.2 Sørlandet - tradisjonenes Mekka?

Statistikken viser at levekårsutfordringene er store for Sørlandet og at regionen samlet
ligger over landsgjennomsnittet for sosialhjelp, dødelighet, uføretrygd og attføring. 21 av
kommunene er blant de 20 prosent kommunene i landet med høyest antall personer på
uføretrygd (SSB 2008, Dale m.fl. 2011).

Likestillingsmonitoren i Agder viser at situasjonen på Agder i 2010 ikke har endret seg de
siste årene, men at Agder fortsatt ligger lavt på Statistisk sentralbyrås likestillingsindeks
(Senter for likestilling 2011). Hele 25 av Agders 30 kommuner ligger under
landsgjennomsnittet. Det er bare Kristiansand, Grimstad, Arendal, Risør og Tvedestrand
som ligger på eller over landsgjennomsnittet, og de er alle bykommuner.

Agder-regionen kommer dårlig ut på indikatorene som omfatter kvinner og menns lokale
tilpasninger. Det gjelder særlig for kvinners deltagelse i arbeidsstyrken, fordelingen av
inntekt, omfanget av deltidsarbeid og andelen kvinnelige ledere, samt fedres uttak av
foreldrepermisjon og kjønnssammensetningen i kommunestyrene. Det står bedre til når det
gjelder de institusjonelle og strukturelle rammene, men det er heller ikke veldig bra når det
gjelder kjønnsbalanse i næringene, mellom offentlig og privat sektor eller i
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utdanningsprogrammene, samt barnehagedekningen. Det ser ut til at det er kulturelle
føringer som gjør at Agder kommer dårlig ut, etter at de lokale tilpasningene er gjort (ibid).

Kvinner må i økende grad ta del i det lønnede arbeidet om Agder skal ta innpå resten av
landet. Det vil gi effekt på mange av de andre indikatorene som høyere grad av likestilling
når det gjelder deltakelse i arbeidsstyrken, det vil gi en jevnere inntektsfordeling og det vil
ha betydning for omfanget av deltidsarbeid (ibid.). Hva gjør at færre kvinner på Agder er i
lønnet arbeid enn ellers i landet? Hva gjør at flere kvinner i denne regionen jobber deltid
enn andre steder?

Ellingsen og Lilleaas (2010) mener å ha holdepunkter for at likestillingsskepsisen i Agder er
forankret i positivt formulerte verdier som det gode liv med mindre stress, karrierejag og
tid til familien, samt en regional identitet som sier at på Agder kan man velge et godt liv
sammenlignet med for eksempel Oslo. Det er derfor mange som stiller seg spørsmålet om
hvorfor man skal endre på slike holdninger når man har det så bra. Valgene tar med andre
ord utgangspunkt i sterke kulturelle verdier. På den andre side må det ligge strukturer på
plass for å muliggjøre slike valg. For eksempel må det for foreldre og i sær kvinnene på
Agder, være reell barnehagedekning for at de skal kunne velge å jobbe. Velger de å ikke
jobbe, må de vite hva det innebærer i forhold til pensjon og lav inntekt. Valgene foretas i
en kulturell kontekst og i samsvar med de verdier som dominerer (Ellingsen og Lilleaas
2010, Magnussen, Mydland og Kvåle 2005). Agders likestillingssituasjon har vært stabil
over mange år og som et ledd eller et bidrag til å endre på dette kom likestillingssatsningen
Fritt valg i stand i 2008.

1.3 Prosjektene som ledet mot Fritt valg-prosjektet

Våren 2007 gjennomførte Likestillingsrådet for Agder et forprosjekt som de kalte ”Fritt valg
– om ungdom og framtidsvalg”. Forprosjektet omfattet et utvalg på til sammen 25 elever
fra ti videregående skoler i Agder. I forprosjektet ønsket en å få fram refleksjoner og
synspunkt fra unge på hva som er utfordringene og mulighetene, når det gjaldt å ta frie og
modige valg for framtida – både med hensyn til utdanning og yrke. Elevene arbeidet
sammen i to dager, under ledelse av Forandringsfabrikken1. De fikk i oppgave å beskrive
sin opplevelse av virkeligheten og komme med ideer og løsningsforslag.

De rådene ungdommene i forprosjektet kom med, kan sammenfattes i fire punkter:

 Jobbe med selvfølelse i skolen.
 Vise mannlige rollemodeller som knekker fordommer.
 Unge inviteres med på å lage informasjon til unge.

1 Forandringsfabrikken er en interesseorganisasjon som jobber for at barn og unges stemmer skal bli hørt.
Gjennom arbeidsprosesser og verksteder blir barn og unges egne erfaringer som brukere i psykisk
helsevern, barnevern, skoler og andre institusjoner, synliggjort og formidlet.
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 Lønna må opp i de tradisjonelle kvinneyrkene.

Dette forprosjektet dannet utgangspunkt for igangsettingen av 10-årssatsingen, og vi vil
beskrive nærmere det konkrete verktøyet som ble resultatet av arbeidet i kapittel 1.3.1, men
det var også to andre initiativer som sammenfalt med forprosjektet og som var viktige for
at satsingen ble realisert, og derfor bør nevnes her:

I 2007 initierte KS Agder et prosjekt for å finne fram til sammenhenger mellom likestilling
og levekår. Prosjektet fikk tittelen ”Sørlandet - en likestilt landsdel”, og målet var å finne
strategier og tiltak for å bedre situasjonen innen levekår og likestilling og utvikle verktøy
for å måle resultater i kommuneplanen. KS-prosjektet omfattet kommunene Lillesand,
Lindesnes og Kvinesdal og var finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet. Aust-
Agder kompetansefond var finansieringspartner og arbeidet ble også her koordinert av
Forandringsfabrikken.

Etter jul i 2007 var daværende familie- og likestillingsminister Karita Bekkemellem og
andre sentrale nøkkelpersoner på besøk i Vest-Agder fylkeskommune. Temaet for møtet
var Sørlandets utfordringer med hensyn til likestilling og det tradisjonelle
arbeidsmarkedet.  Fylkesrådmannen lanserte på dette møtet behovet for en ”10-årssatsing
på likestilling” for virkelig å få gjort noe med de utfordringene landsdelen stod over.

Fra 2008 ble de tre initiativene samordnet under paraplyen ”Fritt valg”. Noe av det
strategiske grepet med 10-årssatsingen er at landsdelen løfter i flokk. Det ble derfor viktig å
bruke den tid som var nødvendig for å koordinere og samordne de ulike
prosjektinitiativene. Resultatet ble en felles satsing og et spleiselag av finansierer bestående
av Barne- og likestillingsdepartementet, Agderrådet, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-
Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Arendal kommune og NAV Aust-Agder.

1.3.1 Verktøykassa Mot og selvfølelse
Et konkret verktøy som kom ut av forprosjektet om ungdom og utdanningsvalg, samt KS-
prosjektet i kommunene Lillesand, Lindesnes og Kvinesdal (se over), er Verktøykassa Mot
og selvfølelse. Vi presenterer verktøykassa her fordi den er utgangspunkter for flere av de
tiltakene som prøves ut innenfor Fritt valg-prosjektet. Verktøykassa er utviklet av
Forandringsfabrikken i samarbeid med ungdomsskoleelever og lærere i Kvinesdal,
Lindesnes og Lillesand i 2009 - 2010. Aktivitetene er tenkt brukt i faget Utdanningsvalg,
men kan også benyttes i andre fag. Verktøykassa er utviklet med egne øvelser for hvert av
de tre trinnene på ungdomsskolen. Det er laget for at unge skal kunne øve på fritt å
uttrykke egne tanker og meninger - og for at flest mulig fritt skal kunne ta valg for
framtida. En sentral grunnverdi i Mot og selvfølelse er at alle er likeverdige, alles erfaringer
og meninger er like mye verdt. Øvelsene er preget av lekenhet og humor, fordi ungdom
har meldt tilbake at dette er den beste måten for dem til å kunne ha lyst til å uttrykke sine
erfaringer og ideer - og for at mange skal få lyst til å snakke sant. Flere føler seg trygge og
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komfortabel i et slikt arbeidsklima. Øvelsene knyttes til elevenes liv nå og i framtida - både
i forhold til hvem de er, hvem de vil være og hva de i framtida vil arbeide med.

Det er ett tema for hvert trinn. I beskrivelsene som ligger ved verktøykassa, er temaene
beskrevet på denne måten:

Meg selv, for 8. trinn: Aktivitetene for 8. trinn handler mest om hvordan hver enkelt
kjenner det inni seg og hvordan vi er og oppfører oss i forhold til hverandre. Om hva vi
kan tørre å si høyt, hva som kan kjennes skummelt, hva det er å være modig og om
hvordan vi kanskje kan bli både litt ærligere og modigere.

Mulighetene, for 9. trinn: Aktivitetene for 9. trinn vil vise muligheter. Elevene kan her ”leke
med” og snuse på ulike yrker og yrkesgrupper. De kan kjenne på hva de er engasjert i. Og
de kan lufte tanker, meninger og følelser – om ulike interesser og yrker.

Valget, for 10. trinn: Aktivitetene for 10. trinn utfordrer elevene på å bli mer konkrete på å
tenke hva de vil fremover i livet. Hva er viktig for dem når det gjelder framtid. Hva kunne
de ønske å drive med, hva er drømmejobben. Hva er utfordringer og muligheter i forhold
til det de ønsker å drive med. Og hva kunne de rett og slett tenke seg å velge.

I tillegg er det utviklet egne energiskapere for alle trinn, som brukes til ”oppvarming” i
klassen, for å få frem latter, skape god stemning og gjøre at flere slapper av i klasserommet.
Videre heter det at energiskaperne også er tenkt brukt for å finne ny energi, når kreftene
begynner å ta slutt eller når noe i jobbinga ”står litt fast”. Det foreligger ikke noe teoretisk
rammeverk for verktøykassa som setter aktivitetene og øvelsene inn i en større teoretisk
læringskontekst. I presentasjonen av verktøyet blir det sagt at en av grunnverdiene det
bygger på er at alle er likeverdige, alles erfaringer og meninger er like mye verdt.

1.4 Fritt valgs mål og målgrupper

Det var med andre ord tre initiativer som skulle fusjoneres i Fritt valg-prosjektet.  I to av
initiativene var ordet likestilling brukt, mens i det tredje initiativet var fokuset hvordan
ungdom kunne ta i bruk sitt fulle potensial gjennom å styrke deres mot og selvfølelse. Det
ble en diskusjon om hvorvidt dette nye prosjektet skulle være et likestillingsprosjekt eller
om det skulle ha fokus på barn og unge? Prosjekteier Agderrådet tildelte etter hvert
prosjektet navnet ”Fritt valg?” med spørsmålstegn bak. Dette skapte diskusjon i
styringsgruppa som ikke ønsket spørsmålstegnet, men som i stedet foreslo en undertittel
som pekte mot likestillingssatsingen. Det endelige navnet ble ”Fritt valg - 10 års-satsingen
for likestilling på Sørlandet”. Navnediskusjonen kan ha sammenheng med uklarheter
rundt prosjektets mål; skulle likestilling være en del av målet eller skulle det være et
eksplisitt fokus på barn og unge? Handlet prosjektet om å skape selvtillit hos barn og unge,
eller handlet det om å redusere det kjønnsdelte arbeidsmarkedet?



16

Målformuleringene i Fritt valg-prosjektet bærer preg av å skulle favne og imøtekomme
mange interesser. Dette gjenspeiles også i at prosjektet har et omfattende målhierarki
bestående av hovedmål, effektmål og resultatmål.

Det overordna målet for Fritt valg er:

 Å bidra til en god kjønnsbalanse i yrkeslivet i Agder.

De ønskede og langsiktige effektene av en vellykket gjennomføring av prosjektet er:

 Modigere ungdom som i stor grad tar kjønnsuavhengige utdannings- og yrkesvalg
ut fra egne talenter, mer enn nedarvede tradisjoner og fordommer.

 Bedre utdanning ved at det brukes metoder som fremmer rom for mangfold,
likeverd og respekt slik at rammebetingelsene for å gjøre frie, modige valg blir
gode.

 Bedre levekår: Redusert frafall i videregående skole, redusert uføretrygd og økt
sysselsettingsprosent blant både kvinner og menn. Færre kvinner jobber deltid.

 Kunnskapsbasert tiltaksarbeid for å bedre levekår, likestilling og tilrettelegging av
ungdoms frie valg. Beslutningstakere og fagpersoner baserer valg av tiltak blant
annet på dokumentasjon og forskning fremskaffet i ”Fritt valg”.

Følgende resultatmål skal realiseres innen våren 2012:

 Finne metoder og tiltak som bidrar til at ungdom i større grad tar frie og modige
valg

 Evaluering og følgeforskning som kan dokumentere ønsket effekt og
metodeutvikling

 Informasjonsspredning om metoder og tiltak

I tråd med diskusjonen rundt målene for prosjektet, ble det også en diskusjon rundt hva
som skulle være målgruppene for prosjektet. Noen mente at prosjektet kun skulle fokusere
på ungdom og heller gå i dybden på problemstillinger knyttet til denne målgruppen.
Andre mente det var viktig å nærme seg feltet bredt og å ha med hele utdanningsløpet, fra
barnehage til universitet. Etter noe diskusjon om målgruppen kom en etter hvert fram til et
kompromiss om at Fritt valgs hovedmålgruppe er ungdom i alderen 13 – 19 år, men at det
settes i gang prosjekter innenfor alle nivåene i utdanningsløpet. Det ble vedtatt at det skal
prøves ut tiltak og metoder i fem kommuner, de to fylkeskommunene og ved universitetet,
samt i Nav Aust-Agder. Disse gikk under navnet delprosjektene i Fritt valg (se kap. 4). Nav
Aust-Agder har aldri hatt tiltak som de har prøvd ut i Fritt valg, og inngår heller ikke i
denne evalueringen. Lillesand kommune var med kun første året. Til sammen er det brukt
ca 2,8 millioner i tilskudd til delprosjektene i Fritt valg i perioden 2008 - 2011.2

2 I 2008 ble det delt ut kr 430 000 til Lillesand, Lindesnes og Kvinesdal i forbindelse med overtakelsen av KS-prosjektet.
Så i 2009 ble det fordelt 850 000 til alle delprosjektene i Fritt valg, i 2010 ble det bevilget 755 000 og i 2011 er det
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Fritt valg-prosjektet er i første omgang avgrenset til fire år: 2008 – 2012. Etter denne
prosjektperioden skal en ta stilling til den videre veien i 10-årssatsingen (Prosjektdirektivet
19.10.08). Nå er vi ved veis ende av prosjektperioden, som også har vært utgangspunktet
for følgeevalueringen.

1.5 Innholdet i rapporten

I rapportens andre kapittel gjør vi rede for et teoretisk bakteppe for sentrale temaer i
prosjektet. I kapittel 3 beskriver vi den metodiske tilnærmingen vi har benyttet i
følgeforskningen. Kapittel 4 presenterer delprosjektene og deres tiltak og metoder, før vi i
kapittel 5 går grundigere inn i den organiseringen som disse tiltakene er gjennomført
innenfor. I kapittel 6, 7 og 8 presenterer vi resultater fra henholdsvis barnehagetiltakene,
skoletiltakene og de tiltakene som er prøvd ut innenfor fylkeskommune og universitet. Til
slutt forsøker vi å sammenfatte og diskutere disse resultatene opp mot Fritt valg-
prosjektets mål.

bevilget kroner 800 000 i tilskudd. Den største kommunen, Kristiansand, er den som samlet har fått tildelt mest midler,
deretter kommer Lindesnes og så Kvinesdal, Arendal og de to fylkeskommunene og universitetet. Lillesand fikk kun
tildelt midler i 2009.
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2 TEORETISK BAKTEPPE
Hvordan skal vi forstå hva som menes med likestilling og frie valg? I dette kapittelet tar vi
for oss teorier om likestilling, frie valg og holdninger, og forsøker å si noe om det teoretiske
utgangspunktet for disse begrepene. Teoriene er interessante for å belyse hva slags prosjekt
Fritt valg er og for å forstå diskusjoner som har vært gjennomgående i prosjektet.

2.1 Likestillingsarbeid blant barn og unge

Det er gjort noe forskning de siste årene som omhandler kjønn og likestilling i skoler og
barnehager. I 2008 ga Kunnskapsdepartementet ut Handlingsplanen for likestilling i barnehage
og skole 2008-2010. Den delen av handlingsplanen som omhandler barnehage ble evaluert
av Likestillingssenteret i 2010 (Likestillingssenteret 2010 a), og skoledelen av NIFU STEP
(Støren, Waagene, Arnesen og Hovdhaugen 2010). SINTEF har hatt flere prosjekter om
rådgivningstjenesten i skolen og deres rapport Kjønn i skolens rådgivning - et glemt tema?
(Mathiesen, Buland og Bungum 2010), har som tittelen sier, særlig fokus på
kjønnsperspektivet.

Når det gjelder praktisk likestillingsarbeid er flere barnehager i Oppland og Hedmark med
i et prosjekt i regi av Likestillingssenteret (Likestillingssenteret 2010b og 2011). Videre
kjenner vi også til at det er gjort denne type arbeid i flere barnehager i Trondheim i regi av
nettverket Likestilling og likeverd i Trondheim kommune3, i barnehagene i Karmøy
kommune4, og i Midsund kommune. Vi finner ikke at det er like stort fokus på praktisk
likestillingsarbeid i skolen, men kan nevne Veileder til et likestilt Hedmark utarbeidet av
Likestillingssenteret i samarbeid med Østlandsforskning5 hvor en barneskole hadde et
prosjekt rettet mot gutter og leselyst. I denne veilederen er det også prosjekter for å
implementere likestilling i kommunale planer. KUN Senter for kunnskap og likestilling
bisto i dette arbeidet, og de har jobbet med flere lignende prosjekter.6

Det foreligger mye interessant forskning om likestilling i skolen, barnehage og kommuner,
og også om situasjonen på Agder spesielt som det er vist til innledningsvis. Senter for

3http://www.trondheim.kommune.no/content/1117628044/Likestilling-og-likeverd
4http://www.minbarnehage.no/minbarnehage/karmoybarnehagene/pilot.nsf/ntr/8DF5DDFDE6432A21C125
76CD00354A45/$FILE/ATTKTO9I.pdf
5http://www.likestillingssenteret.no/Portals/0/Rapporter/Eldre/Veileder%20til%20likestilt%20Hedmark%202
009.pdf
6 www.kun.nl.no

http://www.trondheim.kommune.no/content/1117628044/Likestilling-og-likeverd
http://www.minbarnehage.no/minbarnehage/karmoybarnehagene/pilot.nsf/ntr/8DF5DDFDE6432A21C12576CD00354A45/$FILE/ATTKTO9I.pdf
http://www.minbarnehage.no/minbarnehage/karmoybarnehagene/pilot.nsf/ntr/8DF5DDFDE6432A21C12576CD00354A45/$FILE/ATTKTO9I.pdf
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likestilling og Agderforskning har publisert flere rapporter på temaet (Magnussen,
Mydland og Kvåle 2005, Magnussen 2007, Ellingsen og Lilleaas 2010).

Den tidligere forskningen som nevnes her, danner et bakteppe for følgeevalueringen.
Evalueringen vil imidlertid ikke kunne gi svar på eller forklare hvorfor Agder henger etter
i forhold til andre deler av landet, men den vil kunne si noe om betydningen av de tiltak og
metoder som er satt i gang for å føre Sørlandet på rett vei.

2.2 Om likestilling

Likestilling er et uttalt politisk mål avledet av den rådende likhetsideologien som ligger til
grunn for de demokratiske samfunnene. Likestilling bygger på et frihetsprinsipp som vil si
frihet fra diskriminering, desavuering og krenkelser på grunnlag av kjønn, og inneholder et
demokratikrav om lik rett til deltagelse (Skjeie og Teigen 2003). Dette gjelder så vel på et
individnivå, som på et samfunnsnivå eller makronivå. Imidlertid er det uenighet mellom
politiske partier hva de legger i likestilling og hvilken likestillingspolitikk de ønsker å føre
(Ellingssæter 2011, Skjeie og Teigen 2003). Det samme gjelder for individers holdning til
likestilling. Uenigheten blant individer handler ofte om hvilke kjønnsforståelser man har
og om man ser kjønn som noe man "er" eller noe man "gjør" (Skjeie og Teigen 2003, Fluge
2011). Begrepet «doing gender», eller «å gjøre kjønn» på norsk, er et alternativ eller
supplement til at kjønn er noe vi «er» og noe vi «har» (Holter 1996, Kvande 2007). Å forstå
kjønn som relasjon og prosess og som noe man "gjør", viser at kjønn er mer enn biologi og
dermed mer enn en variabel eller et kjennetegn som telles opp i statistikken.

I et slikt perspektiv skapes kjønn i interaksjon mellom kvinner og menn, og mellom
kvinner og mellom menn. "Å gjøre kjønn" kan både skape og naturalisere forskjeller
mellom kvinner og menn. Til dette perspektivet hører en symbolsk forståelse av kjønn, fordi
kjønn også er noe vi «tenker». Forestillinger om femininitet og maskulinitet knyttet til
henholdsvis kvinner og menn utgjør tankeskjema for interaksjon, praksiser og
forhandlinger mellom mennesker i organisasjoner og samfunnsliv. Symbolske
representasjoner og kulturelle persepsjoner av kjønn er ofte mer stabile enn kjønn som
interaksjon og praksis (Kvande 2007), og ligger som en ramme rundt de valg vi tar.

Vår identitet skapes med utgangspunkt i kjønnssymboler og kjønnsarbeidsdeling som vi
ser og erfarer i samfunnet rundt oss. Det handler for eksempel om hva hver og en av oss
ser som passende for kvinner og menn, eller som vi tror at andre mener er passende for
kvinner og menn. Vi påvirkes og skaper vår kjønnsidentitet med andre ord av hvordan
samfunnet fremstår på det strukturelle nivået og på det symbolske nivået. Det strukturelle
nivået viser til hvordan samfunnet organiserer og strukturerer sosiale aktiviteter som følge
av en todeling - en kategorisering av kjønn, i kvinner og menn. Dette viser seg for eksempel
i struktureringen av at flere menn enn kvinner er yrkesaktive og i en deling i typiske
"kvinneyrker" og "mannsyrker" hvor mannlighet er koblet til tekniske yrker og
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kvinnelighet til omsorgsyrker (Guldvik 2005). De symbolske forestillingene og den
strukturelle virkeligheten virker inn på de valg den enkelte tar på det individuelle nivået når
det gjelder, for eksempel, utdanning og yrke. Valgene den enkelte gjør vil igjen, om vi
velger tradisjonelt, være med og opprettholde en kjønnsdelt arbeidsdeling som igjen bidrar
til å vedlikeholde de symbolske forestillingene om hva en kvinne og en mann passer til å
jobbe med. Er det et ønske å endre på slike forestillinger, arbeidsdeling og praksis må det
settes inn tiltak på alle nivåene.

2.2.1 Hvorfor likestilling i utdannings- og arbeidsliv?
Det er tre argumenter som benyttes i argumentasjonen for likestilling innenfor utdanning
og arbeid, som er tematikken Fritt valg retter søkelyset mot. Det er argumentene om
rettferdighet, ressurser og interesser (Hernes 1982). Rettferdighetsargumenter handler om
rettferdighet både på individuelt nivå og gruppenivå. Det dreier seg blant annet om
kvinners rett til å delta på lik linje med menn der beslutninger tas. Ressursargumenter peker
på at kvinner og menn har ulike erfaringer, og følgelig kan de tilføre arbeidsliv og
samfunnsutvikling ulike perspektiver og sette nye temaer på dagsorden. Kjønnsbalanse
kan med andre ord være både kostnadseffektivt og nyttig. Interesseargumenter vektlegger at
kvinner skal være til stede i arbeidsliv og politiske forsamlinger, ikke fordi kvinner
nødvendigvis har felles interesser, men fordi de kan ha andre interesser enn menn og at det
er viktig at kvinner fremmer sine interesser (Guldvik og Lauritzen 2009).

Imidlertid er det viktig å ha en kritisk innstilling til en argumentasjon som baserer seg på å
tydeliggjøre forskjeller mellom kvinner og menn (Teigen 2006). For det første kan
betoningen av kjønnsforskjeller som argument for likestilling virke mot sin hensikt og
heller forsterke forestillinger om «det kvinnelige » og «det mannlige». Dette kan medføre at
kvinners tilstedeværelse på tradisjonelt mannsdominerte områder knyttes til forventninger
om å fremvise kjønnsstereotyp atferd, for eksempel at kvinner er omsorgsorienterte og
menn er beslutningsorienterte, noe som igjen fører til en ”naturlig” fordeling mellom
kvinner og menns fagområder og posisjoner. For det andre flytter argumentene om «nytte»
fokus fra retten til deltagelse, til spørsmål om hva nykommere kan bidra med - noe som i
neste omgang kan bli et argument for utelukkelse. Hvis kvinner ikke viser seg å ha en
«nytteeffekt» i organisasjonen, er det ikke lenger behov for kvinner der eller omvendt. Om
en mann i barnehagen ikke innehar de egenskapene som de andre forventer at han har, hva
bidrar han da med som ikke kvinnene selv kan? For det tredje er forskjellsargumentasjonen
for likestilling som fokuserer på nytte og bidrag, positivt ladet. Dette innebærer en fare for
å fjerne kritiske og problematiske forklaringer på hvordan kjønnshierarkier reproduseres.
Dette er viktig å ha med seg når det snakkes om frie valg. Hva er frie valg? Når velger man
fritt? Og hva velger man fritt ut fra?
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2.3 Om frie valg

I ideen om det frie valg består av elementene mangfold og like muligheter og at den
enkelte har frihet og fornuft til å gjøre frie og gode valg (Ellingsen og Lilleaas 2010). Dette
er i tråd med Giddens påpeker imidlertid at refleksiviteten begrenses av ulike faktorer.
Slike faktorer kan være maktforskjeller i samfunnet, påvirkning av verdier, utilsiktede
konsekvenser av våre handlinger og sirkulasjonen av viten. Vi er i stand til å løpende
reflektere over middel, mål og mening slik at både våre og andres handlinger hele tiden
kan få andre konsekvenser enn intensjonen var  (ibid.) Det vil si at våre valg påvirkes av de
strukturelle føringene som makt og verdier bidrar til, og omvendt.

Det gjør situasjonen for frie valg komplisert selv om det bare er to forutsetninger som må
være oppfylt:

1) Valgsituasjonen må være reell, og
2) Den som velger må vite hva den velger.

I dette ligger det at det må være et handlingsrom som åpner opp for å velge forskjellig og
bli akseptert for det, og den som velger må så langt det er mulig vite hva valget innebærer
av konsekvenser for en selv. Frie valg handler dermed om:

at folde de lige muligheder for begge køn ud - i stedet for som i dag at indsnævre og i nogle
tilfælde ligefrem lukke af for mulighederne - og inskrænke de frie valg (Emerk og Holt 2008).

Sitatet er hentet fra en dansk rapport om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Danmark og
viser til de samme tendensene som i Norge. Deres rapport viser at det skjer endringer på
noen områder, men at det fortsatt gjenstår mye. Når det gjelder utdanningsfeltet så kan det
se ut til at det har betydning for den vertikale  kjønnssegregeringen som at flere kvinner
deltar på arbeidsmarkedet, men i mindre grad på den horisontale segregeringen og hvilke
posisjoner og beslutningsmyndighet kvinner har (Emerk og Holt 2008). Det betyr blant
annet at om endringsprosessene for å skape frie valg og like muligheter skal ta fart så må
det arbeides med tematikken i veiledningen ungdommen får, i utdanningssystemet, i
familien og på arbeidsplassene. Det må jobbes på flere områder og på ulike nivå slik at
forestillingene om hva kvinner og menn kan gjøre og være, heller åpner opp
handlingsrommet enn lukker det, og dermed gir mulighet til å ta frie(re) valg.

Vi lever i en tidsalder da det er fokus på frihet, selvstendighet eller det Frønes (2006) kaller
for ”selvrealiseringskulturen” (i Schreiner og Sjøberg 2006). Vi har alle muligheter. Unge
mennesker i vårt senmoderne samfunn kan oppleve seg fristilt fra kultur, tradisjon og
geografisk eller sosial tilhørighet. De kan ha en opplevelse av at de uavhengig av
hjemmebakgrunn står fritt til å velge utdanning og yrke. Derfor opplever de nok også at de
har et vell av muligheter. Utdanning og yrkesvalg er i dag en svært sterk identitetsmarkør.
De unge legger vekt på å skaffe seg et meningsfylt arbeid, noe som stemmer overens med
deres holdninger og verdier. Utdanning og yrke er viktig for å skape ens identitet. Derfor
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er det også opp til hver enkelt å bestemme hvem man vil være og i hvilken retning man vil
utvikle seg selv og sitt liv (ibid). Hegna (2005) sier blant annet:

Det ser ut til at jenters lyst og evne til å ta egne valg, deres individualitet og selvstendighet også
brukes til å velge det som er tradisjonelt kvinnelig. Økt selvstendighet og frihet til å velge endrer
ikke nødvendigvis handlingsmønstre, fordi tradisjonelle valg bare begrunnes på nye måter
(Hegna 2005:162)

Det som er interessant i denne sammenheng er at de unges ide om det frie valg, nettopp er
en ide, siden empiriske studier jo viser at hjemmebakgrunn fortsatt har mye å si for
ungdoms disposisjoner (Schreiner og Sjøberg 2006). Statistikken viser at arbeidsmarkedet
fortsatt er kjønnsdelt og en kan anta at det blant annet skyldes den sterke sosiale
reproduksjonen.

2.4 Om holdninger og endringer

Fritt valg-prosjektet handler om å påvirke unge og voksnes holdninger til å være modig, ta
utradisjonelle valg, stole på egne lyster og utfordre grunnleggende forestillinger om hva
det vil si å være jente og gutt. Holdningsbegrepet innenfor sosiologi og psykologi har en
diffus karakter. Begrepet er knyttet nært opp til praksis i form av atferd, men også mot den
teoretiske siden som meninger og oppfatninger. Holdningene henspeiler i så måte både til
motivasjon (for handling) og innstilling (mening eller oppfatning) om en sak (Asheim
1997), for eksempel likestilling.

I begrepet holdning inngår tre komponenter1) det kognitive som henspeiler på hva en
person tror eller vet om noe, 2) det emosjonelle som viser til følelsene og styrken i følelsene
for eller mot holdningsobjektet og 3) det atferdsmessige som er den handlingsberedskapen
den enkelte har overfor handlingsobjektet (Asheim 1997). Holdninger har med andre ord å
gjøre med tanker, følelser, reaksjon og handling overfor gitte holdningsobjekter, som kan
være alt fra generelle og abstrakte tema som religion og demokrati, og konkrete og
spesifikke forhold som jernbanesporutbygging i byen du bor i eller et rockeband. For å
påvirke holdninger må en med andre ord rette oppmerksomhet både mot den kognitive,
den emosjonelle og den atferdsmessige siden av fenomenet.

Det må fokuseres på flere nivå i arbeidet med å oppnå likestilling. På individuelt nivå
gjennom de handlinger og valg vi gjør, strukturelt ved at det legges til rette for og åpnes
opp for å gjøre slike valg, og symbolsk gjennom en endring i de forestillinger og tradisjoner
vi bærer med oss fra langt tilbake om hva kvinner og menn passer til å gjøre eller å være.
Endringer i de symbolske forestillingene og forståelsene er endringer som tar tid og ikke
nødvendigvis synes på kort sikt. For eksempel vil innføringen av en ny ordning som
fedrekvoten forutsette at mange velger å endre atferden, velger å benytte ordningen, slik at
praksisen over tid aksepteres og på sikt endrer forestillingene våre om fedre og omsorg for
små barn.
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Forandringer kommer smygende og er derfor ofte vanskelig å registrere før de plutselig
har skjedd. De unge møter "det nye" uten eldre generasjoners forankringer i det som var og
dermed er ikke det nye nytt for dem, men en selvfølgelighet (Frønes og Brusdal 2000). Det
er kulturen som representerer våre forståelsesformer, våre verdier og ideer. Det er to typer
indikatorer som identifiserer kulturelle trender(Frønes og Brusdal 2000):

1. Det er statistiske indikatorer på handlinger og utviklingstrekk slik som fordelingen av
kvinner og menn i utdanninger og yrker er et eksempel på. På Agder viser denne
statistikken lav grad av likestilling.

2. Den andre indikatoren er utviklingen i de kulturelle bildene, dvs. i forestillinger og
oppfatninger om hva som er passende for kvinner og menn å gjøre i arbeidslivet.  De
kulturelle bildene er det vanskeligere å få tak på fordi det handler om meningen vi legger i
for eksempel likestilling, og dermed mer underliggende holdninger. På 70-tallet handlet
likestilling om kvinners rettigheter, mens det i dag også handler om menns rettigheter til
blant annet omsorg for barn. Dette viser at det har skjedd en kulturell endring i vår
forestilling om hva likestilling er, selv om denne forestillingen nok ikke har etablert seg
som et varig bilde blant folk flest. Forskning viser at jo sterkere en holdning er, jo
vanskeligere lar den seg endre. Videre vet vi at holdninger i all vesentlig er sosiale
fenomener. Når holdningsendringer forekommer er dette som et resultat av sosial
påvirkning (Aronsen, Wilson og Akert 2002). Fritt valg-prosjektet handler i stor grad om
tiltak som på sikt skal kunne avleses av denne kulturelle indikatoren.
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3 METODE
Hva innebærer det å følgeevaluere et prosjekt? I dette kapittelet tar vi for oss det metodiske
designet som ligger til grunn for evalueringen av Fritt valg-prosjektet. Vi redegjør for hva
som ligger i det å drive følgeforskning og hvilke metodiske implikasjoner det eventuelt kan
ha. Videre presenterer vi de ulike metodiske tilnærmingene som er benyttet i forskningen
gjennom de tre årene vi har fulgt prosjektet.

Østlandsforskning inngikk 9. september 2009 en avtale om følgeevaluering av prosjekt Fritt
valg, på oppdrag for Vest-Agder fylkeskommune. Oppdragsgiver ønsket å følgeevaluere
organisering, arbeidsmåter og prosess i prosjektet, dvs:

 Organisering av hovedprosjekt og delprosjekter
 Prosess og læring underveis
 Konkrete tiltak og arrangementer
 Involvering og oppfølging av samarbeidspartnere og målgrupper
 Kommunikasjonsstrategi

Videre ønsket oppdragsgiver en evaluering av effektene av tiltakene i prosjektet, og et
forslag til opplegg for løpende dialog med sikte på eventuelle kursendringer underveis i
prosjektperioden.

3.1 Fokus på prosess som effekt

I følgeevaluering ser en på tiltakene som prosesser i seg selv og på prosessene som følger
av tiltakene, dvs. virkningen av tiltakene. Poenget med en følgeevaluering er at den skal
følge prosjektet mens det pågår og formidle kunnskap om prosessene underveis, mens
prosessene fremdeles kan påvirkes. Følgeevalueringens intensjon er å identifisere de
faktorene som fører til effekter i et prosjekt eller som bidrar til å redusere effekter, det vi kan
kalle ”bremseklosser og push-faktorer” (Baklien 2004). Det er med andre ord vanskelig å
skille tydelig mellom det å ha fokus på prosess og det å ha fokus på effekter i en
følgeevaluering, fordi disse forholdene har en slags gjensidig påvirkning. Gjennom å
fokusere på prosesser i prosjektet, vil en også være med å påvirke resultatene av prosjektet.

Samtidig med at følgeevalueringen følger prosessen underveis, vil den som regel også
oppsummere resultater til slutt. De langsiktige effektene av et prosjekt, vil derimot ikke
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omfattes av en følgeevaluering, men inngår i det vi kaller resultat- eller sluttevalueringer
når et prosjekt, eller i denne sammenheng en satsning, er avsluttet.

Evalueringen som er gjort av Fritt valg-prosjektet er en prosessevaluering, som er basert på
kvalitative data (intervjuer, skriftlige refleksjonsnotater og observasjoner). I en tradisjonell
effektevaluering derimot, vil fokuset være på de kvantitative datene (bl.a
spørreskjemaundersøkelser) for å avdekke statistisk pålitelige effekter av igangsatte tiltak.
Baklien (2007) hevder det er misvisende å snakke om effekter kun i relasjon til den ene
evalueringsformen; effektevaluering, og sier at de to formene kartlegger ulike former for
effekter. I prosessevalueringen har ”effektene” å gjøre med kvalitative aspekter ved blant
annet mellommenneskelig samhandling på ulike nivåer, mens i effektevalueringer er
hensikten å avdekke i hvilken grad intervensjoner gir tilsiktede effekter som er statistisk
pålitelige (ibid: 18).

Når det gjelder Fritt valg-prosjektet er ett av effektmålene at prosjektet skal gi modigere
ungdom som tar kjønnsuavhengige utdanningsvalg. Dersom vi snakker om effekter i
statistisk sammenheng, er det nå altfor tidlig i prosessen til at vi skal kunne finne noe
pålitelig utslag på utdanningsstatistikken. Snakker vi derimot om effekter i form av
kvalitative forbedringer i relasjoner og holdninger, vil vi allerede nå kunne peke på noen
forhold som har hatt betydning. Det er imidlertid for tidlig å si noe om hvorvidt disse
forholdene faktisk bidrar til statistiske effekter, men det er viktig å bli bevisst hva som
påvirker og muliggjør slike endringer for derigjennom å kunne styrke sannsynligheten for
at de vil oppstå.

3.2 Følgeforskningens to roller

Begrepet følgeforskning består av to selvstendige ord. Ordet forskning indikerer at det er en
undersøkelsesstrategi som retter som mot og forplikter seg i forhold til vitenskaplige og
forskningsetiske normer (Kalleberg 1992: 18-19). Mens ordet følge indikerer at hensikten er
å følge opp noe, i betydningen at forskeren følger en prosess over tid. Følgeforskning
foregår altså ”samtidig” med den prosessen som studeres, det Finne (1995) vil kalle ”real
time research”. Følgeforskeren bidrar med begreper, modeller, samler empiri, samt utvikler
perspektiver og problematiseringer, som legger til rette for å øke aktørenes læring og
selvinnsikt. Men det er aktørene selv som fatter beslutninger og er ansvarlig for de valgene
som blir gjort. Dette skiller følgeforskning fra det vi kjenner som aksjonsforskning hvor
forskerne i større grad er endringsagenter og selv bidrar til å realisere intensjonene i
prosjektet (Seegaard 2006, Kalleberg 1992).

Følgeforskningen, slik denne er gjennomført i Fritt valg-prosjektet, har hatt fokus på to
roller:

 Dokumentere og evaluere prosess og organisering
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 Gi faglig innspill til prosjektet basert på undersøkelser som blir gjort og
eksisterende kunnskap og kompetanse på feltet.

Følgeevalueringens hovedfokus i dette prosjektet, er hvordan prosesser og tiltak som er
initiert fra hovedprosjektet, bidrar til å støtte opp under satsningens intensjoner. Samtidig
som vi har hatt dette overordnede blikket, har vi gjort noen "dypdykk" ned i et utvalg
piloter, for å kunne si noe om hvorvidt tiltakene i prosjektet når de mål de er ment å skulle
nå (se kap 3.4.2).

Figur 1: Følgeforskning er en toveis prosess

Det er denne fram- og tilbake-prosessen mellom å gå inn i prosjektet og gjøre
undersøkelser, og trekke seg tilbake og analysere resultater, som forskerne så bringer
tilbake igjen til prosjektet, som er det som utgjør hovedessensen i en følgeforskning. I
følgeforskning skal det foregå en kunnskapsoverføring mellom aktørene. Dette skiller
følgeforskning fra mye anna forskning der kunnskapsoverføringen foregår i etterkant av
forskningsprosessen. Baklien (2000) kaller derfor følgeforskning for en "formativ
dialogbasert prosessanalyse”. Det ligger i hele følgeforskningens vesen at den må være
formativ – kunnskapen som erverves underveis i prosessen skal komme det pågående
prosjektet til gode. Vi kan med andre ord si at i følgeforskning har forskerne en posisjon
både utenfor (evaluering) og innenfor (faglig bistand) prosjektet. Følgeforskning som
metodisk tilnærming, har med andre noen utfordringer ved seg, som vi nå vil se litt
nærmere på.

3.3 Metodiske refleksjoner

I følgeforskning er en helt avhengig av at en klarer å skape en konstruktiv dialog mellom
ulike interessenter i prosjektet. Forsker og oppdragsgiver inngår i en slags symmetrisk
relasjon, som forutsetter tillit og ansvarlighet. Vi erfarte at det er viktig å bruke mye tid i
begynnelsen av samarbeidet på å skape tillit og etablere arenaer der en blir kjent. De årlige
utviklingsverkstedene var arenaer hvor deltakerne kom til ordet og blant annet fikk gitt
uttrykk for sine egne opplevelser av tillit og dialog. Vi så en helt klar utvikling på disse
arenaene, fra det første utviklingsverkstedet som var preget av en del mistillit og
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frustrasjon, til det siste utviklingsverkstedet som i stor grad var preget av stolthet og en
mer kollektiv innstilling.

For forskeren er det viktig å ha et reflektert forhold til egen rolle og funksjon. Dette at
forskeren står i en slags mellomposisjon og at vi på en måte beveger oss mellom nærhet og
distanse, både som aktiv aktør og passiv tilskuer, gjør at det er større forskningsetiske
implikasjoner i følgeforskning enn i tradisjonell forskning. Samtidig vil følgeforskning
kunne utfordre vår selvforståelse som forskere. Det er ikke nødvendigvis slik at forskeren,
basert på sin faglige kunnskap, skal være den som har løsningene. Vår erfaring er at
viktigere enn å gi svar, er det å kunne stille gode spørsmål som bidrar konstruktivt til
utviklingen av prosjektet som følges.

Et annet dilemma er knyttet til følgeforskerens rolle. I Fritt valg-prosjektet har vi brukt en
del tid på å diskutere med delprosjektene hva følgeforskning er, og hva som er
følgeforskernes rolle i prosjektet. I begynnelsen var det en oppfatning om at vi var en del
av prosjektledelsen og at delprosjektene skulle rapportere til forskerne på samme måte som
de rapporterte til ledelsen. Noen av delprosjektene ga uttrykk for at de syntes det ble rotete
med både følgeforskere og prosjektledelse. Vi brukte derfor tid, spesielt i den første fasen,
på å tydeliggjøre at følgeforskerne skal ”gå ved siden av prosjektet” og observere, stille
spørsmål og analysere, før dette så meldes tilbake til prosjektet.

I et følgeforskningsprosjekt over tre år, er det vanskelig å følge en oppsatt og detaljert
framdriftsplan. Fritt valg er et utviklingsprosjekt hvor det underveis er satt i gang en rekke
prosesser, noe som er naturlig og vanlig. Det er en utfordring i denne typen prosjekter, at
det alltid skjer uforutsette ting. Nye spørsmål dukker opp som det er behov for å diskutere,
og nye tiltak settes i gang i prosjektet. Den detaljerte framdriftsplanen som ble satt opp i
starten av prosjektet, utfordres og forskeren må sette grenser for hva vi skal gå inn i og hva
vi skal la passere. Vi kan umulig rekke over alt innenfor de tids- og ressursrammer som er
satt av til følgeforskningen. Da er det avgjørende at en har en god dialog med
oppdragsgiver og en klar oppfatning av hverandres roller og mandat. I den grad vi har
blitt utfordret på disse forholdene i Fritt valg-prosjektet, har vi kunnet ta det opp og
diskutere det med oppdragsgiver og i fellesskap kommet til en løsning.

En annen utfordring kan være at en blir så integrert i det prosjektet en skal følge, at en ikke
klarer å forholde seg reflektert og kritisk til det som skal studeres. Seegard (1992) skriver
om den kvalitative følgeforskeren at hun står midt i forskningsprosessen og inngår i
direkte interaksjon med studieobjektene over en lengre tidsperiode, noe som kan medvirke
til en ”ta tingene for gitt” – holdning. Det kan være vanskeligere å gjøre eksplisitte
refleksjoner rundt det naturlige, enn det er å forholde seg kritisk og reflektert til forhold
som er på distanse. I Fritt valg-prosjektet har vi opplevd det som en fordel å komme
utenfra og ”oppdage” regionen med våre briller. Det er opplagt store regionale variasjoner
i vårt lille land!
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Lojalitet kan også være en utfordring. I Fritt valg-prosjektet er følgeevalueringen definert
som en av innsatsfaktorene i prosjektet - følgeforskerne skal bidra positivt inn i prosjektet
med faglige innspill og tilbakemeldinger. Det er da viktig å huske på det Baklien (2000)
skriver om at følgeforskere ikke skal være ansvarlige for prosjektet, men derimot ansvarlig
i forhold til vitenskapelige krav om å drive god og relevant forskning og til å formidle
denne til oppdragsgiver gjennom dialog (ibid).

Forskning er en toveis-prosess også i den forstand at forskerne er avhengig av et samarbeid
med de som blir forsket på. I dette prosjektet har vi samlet inn mye empiri gjennom
intervjuer, observasjoner og dokumenter. Empirien som vi sitter på er av varierende
kvalitet og omfang, og det er stor forskjell på de ulike delprosjektene i forhold til hva de
har sendt oss av dokumentasjon og tilbakemeldinger. Det har vært en utfordring i denne
evalueringen at delprosjektene i varierende grad har evnet å dokumentere og evaluere
egen fremdrift. Samtidig har vi delprosjekter som har lykkes i å bruke følgeevalueringen
som et system og et verktøy for å drive eget prosjekt framover, og fra disse delprosjektene
har vi derfor også mer omfattende empiri.

3.4 Forskningsmetoder

Følgeforskningen er basert på tradisjonelle kvalitative metoder som intervjuer og
observasjoner, samt dokumentstudier. I tilegg til mer utradisjonelle metoder som
refleksjonsnotater, praksisfortellinger og andre typer tilbakemeldinger fra deltakerne i
prosjektet.

3.4.1 Intervjuer
Vi har gjennomført strukturerte intervjuer med prosjektlederne for alle delprosjektene ved
følgeforskningens start og slutt. I november 2009 hadde intervjuene fokus på
prosjektledernes forståelse av mål og intensjoner. I februar/mars 2012 har vi hatt fokus på
resultater og effekter av de tiltakene som er satt i gang i delprosjektene, sett opp mot de
opprinnelige målene for delprosjektene, slik de er beskrevet i tidligere notater. Noen av
prosjektlederne er i tillegg blitt intervjuet underveis, blant annet prosjektlederne ved de tre
dypdykkene. I tillegg er det gjennomført mer ustrukturerte intervjuer og samtaler med
prosjektlederne, underveis i perioden både på telefon og i foraer hvor vi har møttes.

Ellers er sekretær og leder for styringsgruppa intervjuet, samt tre av de som har vært i
prosjektledelsen. Nåværende prosjektleder for Fritt valg har vi hatt kontinuerlige samtaler
med gjennom prosjektperioden, så det er ikke gjennomført noe eget strukturert intervju
med han.
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3.4.2 Dypdykk
Delprosjektene som er satt i gang i Fritt valg, er så ulike i organisering, tiltak og metoder at
det er vanskelig å finne felles og sammenlignbare indikatorer for alle prosjektene. Vi valgte
å gå nærmere inn i tre av delprosjektene og studere disse mer inngående enn de andre
delprosjektene. Dette ble gjort for å kunne analysere tiltakene og de verktøyene som tas i
bruk, i praksis. Det er valgt ett dypdykk fra barnehage, ett fra ungdomsskole og ett fra
videregående skole. Vi har gjennom årlige dypdykk over to dager, fulgt Andungen
barnehage i Kristiansand, Kvinesdal ungdomsskole, og utrad-patruljen i Aust-Agder
fylkeskommune.

I dypdykkene har vi vært til stede og intervjuet elever, lærere, rektor, rådgiver og vært til
stede i klassen i Kvinesdal. Elevene er intervjuet i grupper på mellom 5-8 personer og
intervjuene har blitt tatt opp på bånd. Vi har intervjuet elever fra hvert av de tre trinnene. I
siste fase intervjuet vi kun elever fra 10.trinn. Disse hadde da vært med gjennom hele Fritt
valgs prosjektperiode. Vi har intervjuet styrer, førskolelærere og ungdommer i barnehagen
i Kristiansand, pluss at vi har observert samspillet mellom barn og voksne. Og i Aust-
Agder har vi intervjuet ungdommene i u-tradpatruljen, opplæringskontorer og leder i
utdanningsavdelingen, pluss at vi har vært med ungdommene i arbeid.

Gjennom dypdykkene har vi kunnet vurdere hvorvidt de tiltakene som er satt i gang ser ut
til å være hensiktsmessige i forhold til prosjektets overordnede mål, hvorvidt metoder som
er brukt for å evaluere tiltakene står i forhold til målet for tiltakene, og hva slags erfaringer
deltakerne i tiltaket har med prosessen. Gjennom dypdykkene har vi også kunnet si noe
om hva slags effekter tiltaket ser ut til å ha, underveis, og til slutt i prosjektperioden.

Problemstillinger som har dukket gjennom dypdykkene har så blitt bearbeidet som innspill
for neste utviklingsverksted, og dermed bidratt til at delprosjektene har kunnet justere eller
videreutvikle de metodene og verktøyene som de prøver ut.

3.4.3 Refleksjonsnotater
På bakgrunn av utviklingen i prosjektet og de prosessene som er i gang, har følgeforskerne
utarbeidet refleksjonsspørsmål som ble sendt delprosjektene en gang i året. Intensjonen har
vært at prosjektlederne og andre prosjektdeltakere skulle reflektere rundt sentrale
spørsmål med relevans for prosjektet. Refleksjonsnotatene skulle fungere som et
hjelpemiddel for å klargjøre for prosjektene; ”hvorfor vi gjør som vi gjør, hva vi tenker det
fører til, hva vi har observert underveis i prosessen, osv.”Spørsmålene var med andre ment
som en bevisstgjøring av eget arbeid. Spørsmålene ble diskutert i prosjektgruppene for de
enkelte delprosjektene og på bakgrunn av denne diskusjonen ble det sendt et skriftlig notat
til følgeforskerne.
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Refleksjonsnotatene er så blitt analysert og presentert i de årlige underveisnotatene fra
følgeforskningen, og temaer herfra er blitt diskutert og jobbet med på
utviklingsverkstedene.

3.4.4 Utviklingsverksted
Utviklingsverkstedene er en arena hvor prosjektledelse og -deltakere har arbeidet med
forbedring og videreutvikling av tiltak og metoder som brukes i Fritt valg-prosjektet, for å
sikre den effekten som er ønskelig på lengre sikt (se kap. 6, 7 og 8).

Det er gjennomført tre utviklingsverksteder i løpet av prosjektperioden. Disse er
gjennomført i januar/februar hvert år. Utviklingsverkstedene har vært en arena der
evaluator har presentert foreløpige resultater fra datainnsamlingen og bidratt med faglige
innspill og vurderinger av prosessen og prosjektgjennomføringen. På bakgrunn av blant
annet disse innspillene har prosjektdeltakerne arbeidet med forbedring og videreutvikling
av egne tiltak og metoder i prosjektet. Samtidig er det lagt vekt på at utviklingsverkstedene
er den sentrale arenaen hvor deltakerne har delt erfaringer og kommet med innspill til
hverandre. Utviklingsverkstedene har dermed også fungert som viktige
observasjonsarenaer for evaluator, blant annet med hensyn til å observere
kommunikasjonsstrategiene i prosjektet.

3.4.5 Internt evalueringsseminar
I november 2011 ble det gjennomført et internt evalueringsseminar i regi av
prosjektledelsen. Seminaret kom i stand som en følge av etterspørsel fra delprosjektene
etter at de ble bedt om å komme med innspill til hvordan Fritt valg-prosjektet skulle
videreføres etter prosjektslutt i 2013. Delprosjektene ønsket en egenevaluering av hva som
hadde fungert bra og hva som ikke hadde fungert bra i løpet av prosjektperioden. På denne
bakgrunn mente de det var enklere å kunne skissere mulige veier for en videreføring av
Fritt valg. Prosjektledelsen ønsket ikke selv å gjennomføre den interne evalueringen og ba
derfor følgeforskerne om å ta rollen som prosessledere i en slik samling. Forut for
evalueringsseminaret sendte følgeforskerne ut en liste med temaer/spørsmål for hva som
ville tas opp på seminaret, som vi ba delprosjektene om å diskutere i sine prosjektgrupper
(vedlegg 1). Innspillene fra delprosjektene ble deretter sendt forskerne som innarbeidet
disse i opplegget for internevalueringen. På seminaret var det prosjektlederne fra
delprosjektene som var til stede, i tillegg til den sentrale prosjektledelsen i Fritt valg. Det
var tre hovedtemaer som ble diskutert på seminaret; oppstarten av delprosjektene,
prosessen underveis og videreføring av 10-årssatsingen. Diskusjonene og innspillene ble i
sin helhet tatt opp på bånd og utgjør en av flere datakilder for denne sluttrapporten.

Sluttrapporten bygger på flere datakilder som vi har samlet inn i løpet av siste halvår, i
tillegg til data som tidligere er samlet inn gjennom de årene vi har fulgt prosjektet. Disse er
i hovedsak presentert i de tre underveisnotatene, så disse notatene vil dermed inngå som
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en del av datagrunnlaget også for sluttrapporten. I hvert notat har vi gitt anbefalinger for
veien videre, basert på den empirien som er samlet inn og analysert. De tre dypdykkene
har gjennom hvert notat fått en grundigere tilbakemelding, enn de resterende
delprosjektene. Samtidig er det elementer fra disse dypdykkene som har vært relevante
også for de andre delprosjektene, siden dette er dypdykk fra hvert av de tre nivåene:
barnehage, ungdomsskole og videregående skole.

3.4.6 Rapporteringer til prosjektledelsen
I tillegg har vi hatt tilgang til de skriftlige årsrapportene som delprosjektene leverer
prosjektledelsen ved hvert årsskifte. Dette har vært enkle rapporter, som ikke har gitt så
mye ny informasjon, men de har gitt en skriftlig begrunnelse av delprosjektenes framdrift
og progresjon. Sluttrapporteringene fra delprosjektene har imidlertid vært mer omfattende
og dermed også av større betydning for følgeforskningens sluttevaluering. Delprosjektene
har også levert inn prosjektsøknader til de årlige bevilgningene i prosjektet. Det er
søknader følgeforskerne har hatt tilgang til.

3.5 Følgeforskningens faser

Som vi tidligere har skissert, er det viktigste prinsippet at evalueringen fokuserer på læring
og utvikling, og at det skapes arenaer for dialog hvor deltakere, prosjektledelse og forskere
kan diskutere resultater og dele erfaringer. Vi har hatt jevnlig dialog med oppdragsgiver
via e-post og telefon i tillegg til prosjektmøter underveis i hele prosjektperioden. Foruten
den faste og tette kontakten med prosjektledelsen, la vi opp til et design som involverte
ledelsen og prosjektdeltakerne gjennom årlige utviklingsverksteder. På disse arenaene ble
resultater fra forskningen presentert og diskutert, og det ble lagt opp til at
prosjektdeltakerne selv arbeidet med problemstillinger i tilknytning til utviklingen av sitt
delprosjekt. Vi opplever at vi gjennom denne måten å organisere følgeforskningen på, har
fått tilrettelagt for en god kontakt med både oppdragsgiver og de åtte delprosjektene.

Følgeforskningens tre faser gjennom de årene vi har fulgt Fritt valg-prosjektet kan
beskrives i følgende figur:
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Figur 2: Følgeforskningens tre faser

Vi startet opp vårt arbeid i august 2009 og brukte første høsten til dokumentstudier,
intervjuer av prosjektledere og gjennomføring av ett dypdykk. Følgeforskning handler
både om å gjøre evalueringer av et pågående tiltak/prosjekt og om å gi faglig
bistand/innspill til prosjektet underveis i prosessen, slik som beskrevet over. Fritt valg-
prosjektet var allerede i gang når følgeforskningen startet, høsten 2009. De fleste
delprosjektene var i gang med sitt arbeid, mens andre støtte på utfordringer i oppstarten.
Vi erfarte tidlig i prosessen at det var behov for en enda tydeligere veilederrolle inn i
prosjektet, enn det vi opprinnelig hadde lagt opp til. Dette var også en erfaring som
prosjektledelsen delte med oss. Blant annet var det vanskelig for en del av delprosjektene å
finne riktig innretning på prosjektet/tiltaket. På denne bakgrunn introduserte vi første
halvår det som ble hetende refleksjonsnotater (se kap. 3.4.3).

I januar 2010 ble det første utviklingsverkstedet gjennomført. Tilstede var prosjektledere og
noen prosjektmedarbeidere fra de åtte delprosjektene. Fokus for utviklingsverkstedet var å
presentere og diskutere resultater fra undersøkelsene som ble gjort i første fase av
følgeevalueringen, hvor vi tok for oss deltakernes forventninger til prosjektet og forståelsen
av prosjektets intensjoner. Vi så at delprosjektene hadde problemer med å definere Fritt
valgs målsettinger og derfor fikk problemer med å utarbeide konkret mål for sine egne
delprosjekter, som jo skulle støtte opp under hovedmålet for Fritt valg. På
utviklingsverkstedet ble det arbeidet med å tydeliggjøre prosjektets mål og intensjoner, og
berede en felles problemforståelse for alle delprosjektene. Det kom til uttrykk en del
frustrasjon blant deltakerne, noe som også kunne knyttes til ulike oppfatninger av roller og
forventinger mellom prosjektlederne i delprosjektene og den sentrale prosjektledelsen.
Blant annet var det et ønske fra delprosjektene om større grad av involvering og
medbestemmelse. Dette ble senere fulgt opp av prosjektledelsen og det ble utarbeidet et
eget årshjul med tettere møtevirksomhet og større grad av forutsigbarhet.

Følgeforskningens andre fase hadde mer fokus på de tiltakene som var satt i gang rundt i
delprosjektene og hvilke prosesser som hadde bidratt til dette. I denne fasen ble
delprosjektenes manglende konkretisering av mål enda tydeligere, siden ingen av
delprosjektene hadde utarbeidet egne måleindikatorer som kunne si noe om prosjektenes
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framdrift. I samråd med prosjektledelsen valgte derfor følgeforskerne å utvide
refleksjonsnotatet til en egen veiledningspakke hvor spørsmålene om utarbeidelse av
indikatorer var det sentrale. ”Veiledningspakka” var utarbeidet som en selvinstruerende
manual og delprosjektene ble oppfordret til å benytte prosjektledelsen som prosessledere i
arbeidet med spørsmålene.

I februar 2011 ble andre utviklingsverksted arrangert. Arbeidet med måleindikatorer ble
sentralt på dette utviklingsverkstedet, samtidig med at vi også fokuserte på
implementeringen og spredningen av tiltakene.

I siste fase har vi hatt fokus på tiltakenes resultater og implementering i egen organisasjon.
Erfaringene våre fra fase to var at flere delprosjekter var kommet kortere enn det vi
forutsatte. Det viste seg at flere av delprosjektene fortsatt var lite konkrete på indikatorene
- hva de skulle se og høre som forteller at de er på riktig vei.  Vi valgte derfor å dele
refleksjonsspørsmålene inn i to temaer, hvor det ene temaet var en gjentagelse fra sist med
vekt på mål og måleindikatorer (veiledningspakka), mens det andre temaet var mer rettet
mot det som var fokus for tredje fase; systematisering av tiltaket. Dette ble også tema for
siste utviklingsverksted, som ble arrangert i februar 2012.

Tredje utviklingsverksted, som avsluttet tredje fase i følgeevalueringen, hadde utelukkende
fokus på spredning og videreføring av Fritt valg-tiltakene. Til dette utviklingsverkstedet
inviterte vi alle som hadde vært aktive i Fritt valg-prosjektene rundt om i delprosjektene.
Det innebar at vi ikke bare fikk prosjektleder i delprosjektene, men også ansatte i
barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, fra fylkeskommunene og fra Universitetet i
Agder, som på ulikt vis hadde arbeidet med Fritt valg på sine arbeidsplasser.
Prosjektledelsen presenterte ”likestillingskoffertene” for barnehage og skole, som er en
samling av metoder og tiltak som er utviklet i Fritt valg. Intensjonen er å spre tiltakene slik
at også andre enheter, enn de som til nå har vært aktive i Fritt valg, kan ta de i bruk.
Deltakerne diskuterte og kom med forslag til hvordan tiltakene kunne presenteres for å
virke motiverende for flere.

Hver fase i følgeforskningen er avsluttet med et underveisnotat7. Notatene er benyttet av
prosjektledelsen for å forbedre og utvikle Fritt valg prosjektet, og de har også vært
gjenstand for diskusjoner på utviklingsverkstedene. I underveisnotatene framkommer det
kunnskap om delprosjektene som er viktig for helhetsinntrykket av Fritt valg-prosjektet.
Disse er derfor også et sentralt fundament for denne sluttrapporteringen og vi vil
gjennomgående vise til underveisnotatene for forhold som er mer detaljert beskrevet og
utdypet der.

7

Eide, T.H, T. Laurtizen og V.M.Olsvik: ØF-notat nr 08/2009
Olsvik, V.M, T.Lauritzen og T.H Eide: Øf-notat nr 02/2011
Eide, T.H og T. Lauritzen: ØF-notat nr 20/2011
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4 DELPROSJEKTENE – TILTAK OG METODER

I oppstarten av Fritt valg-prosjektet ble hver prosjektpartner invitert til å komme med
forslag til tiltak og metoder som kunne prøves ut for å fremme prosjektets effekt- og
resultatmål.  Aktuelle tiltak som ble foreslått var at pilotprosjektene i kommunene skulle
utvikle og prøve ut metoder innen blant annet ungdomsskole og barnehage. Videre skulle
tiltakene i fylkeskommunene gå på å utvikle og prøve ut metoder i videregående skole,
og/eller tiltak innen karriereveiledning. Lærerutdanningen ved Universitetet i Agder ble
utfordret til å prøve ut tiltak for å få flere menn til å fullføre førskole- og lærerutdanning. I
dette kapittelet beskriver vi de tiltakene og metodene som er prøvd ut innenfor hvert av de
åtte delprosjektene.

Hvert delprosjekt har egne mål for de tiltakene de har prøvd ut, og de har i
prosjektperioden arbeidet med å utvikle måleindikatorer og målemetoder som de skal
benytte for egen evaluering av prosjektet. Dette er presentert i tredje underveisnotat fra
følgeforskningen (Eide og Lauritzen 2011). I dette kapittelet vil vi kun presentere de
overordna målene for hvert delprosjekt. Videre vil kapittelet omhandle veien inn i Fritt
valg-prosjektet og den videre interne og eksterne prosessen for hvert av delprosjektene. Til
slutt presentere vi noen av de tankene og ideene som foreligger for videreføringen av
arbeidet.

4.1 Arendal

4.1.1 Veien inn i Fritt valg-prosjektet
I Arendal har de kommet inn i Fritt valg ”litt tilfeldig”. Historien slik den er blitt fortalt var
at rektor ved Myra skole hørte om prosjektet og sendte inn en søknad om penger til å
videreutvikle det arbeidet skolen gjorde med læringssamtaler/elevsamtaler. Skolen hadde
deltatt på et prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet ”Fra ord til handling” hvor fokus
hadde vært på læringssamtalen/elevsamtalen, og så potensialet for en videreutvikling av
det arbeidet de her hadde gjort.

Prosjektet er ikke forankret i kommuneledelsen i Arendal, men drives alene av en
prosjektleder i en barneskole. Dette er den organisasjonsformen prosjektet har hatt de siste
par årene, etter at ansvarlig i kommuneadministrasjonen slutta. Til å begynne med ble
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prosjektet lagt til arbeidslaget for likestilling ved rådhuset hvor en spesialkonsulent var
ansvarlig sammen med rektor ved barneskolen. Det har vært jobbet med å få forankret
prosjektet hos skolesjefen og skolekontoret, men uten å lykkes.

4.1.2 Tiltak og metoder
Hovedtiltaket som prøves ut ved Myra skole i dag er First Lego League (FLL) hvor det
primært er fokus på å utvikle jenters interesse for matematikk og teknologi. FLL er en
kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år). Hvert år får deltakende
skoler tilsendt et tredelt oppdrag med et samfunnsrelevant tema. Oppdragene omfatter
utfordringer innenfor både forskning, teknologi og profilering. I oppdragene skal det ikke
finnes fasitsvar, lagene skal arbeide fritt og oppmuntres til å bruke sin oppfinnsomhet og
kreativitet og selv velge hvor stor innsats de skal legge i prosjektet. Ved Myra skole er det
elever fra 7.trinn som hvert år får tilbud om å bli med. Lærerne på trinnet og en
ressursperson på skolen arbeider hver høst i 7-8 uker med elevgruppa som er med i FLL.

Læringssamtalen kommer inn som en metode for å vurdere effekten av blant annet FLL-
tiltaket. Gjennom læringssamtalen arbeides det med at elevene skal sette seg mål for sitt
arbeid, reflektere over det de holder på med og få en bevissthet i forhold til de valg de tar.
Slik håper de at ungdommen lærer å ta valg ut fra egne talenter framfor nedarvede
tradisjoner og fordommer. Læringssamtalen benyttes også for å kartlegge hvorvidt elevene
har endret holdninger i løpet av en gitt periode.

I tillegg til FLL er det også satt i gang et tiltak med primært fokus på gutter og omsorg.
Tiltaket er rettet mot gutter fra 6. og 7. trinn som skal prøve seg som SFO-medarbeidere to
– tre timer i uka. Foreløpig fungerer det slik at læreren tar rundt fem gutter ut av timen og
så jobber de med å samordne seg og planlegge aktivitetsløyper, lesegrupper med mer
sammen med SFO. Det er tenkt at de på litt sikt skal inn mot de små barna på SFO og ha
aktiviteter for og med dem. Det er plukket ut noen gutter som trenger dette tilbudet
spesielt. Det er brukt mye tid på å få de til å bli trygge i en slik gruppe slik at det skal
fungere godt. Alfa og omega er personen som skal være med dem, at det er en tydelig og
trygg mann. De guttene som er valgt ut er ulike gutter, men felles for dem er at de er
”tøffe”, og har behov for veiledning fra en voksen for å ta mer ansvar for omsorg overfor
andre. Tiltaket kom først i gang på slutten av 2011.

4.1.3 Prosessen underveis
Myra skole i Arendal har jobbet jevnt og trutt med utprøvingen av sine tiltak, men de har
møtt en del utfordringer underveis. Blant annet har de erfart at det er sårbart å drive
prosjekter på egenhånd. Fritt valg-prosjektet er stort sett blitt ivaretatt av en lærer ved
skolen. I det de skulle starte opp det nye tiltaket; gutter og omsorg, ble vedkommende
lærer som var tiltenkt arbeidet sjukemeldt. Prosjektet ble dermed satt på vent. Det var
vanskelig i starten å få hele lærerkollegiet til å støtte opp under FLL, men etter hvert så
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lærerne at dette både er relevant og nyttig, i følge prosjektlederen. Den største utfordringen
for Arendal har nok rettet seg mot den manglende forankringen av Fritt valg i
kommuneledelsen. Det har vært vanskelig å finne interesse og støtte for Fritt valg blant
skolenes øverste ledelse. Prosjektleder har imidlertid hatt et godt samarbeid med skolens
rektor og har også hatt god nytte av den støtten han har funnet i Fritt valgs prosjektledelse.

Noe av suksessen bak Arendal sitt tiltak er at de har tatt utgangspunkt i aktiviteter som
elevene er opptatt av og engasjert i. Det har også vært viktig at de hadde en prosjektleder
som var interessert og engasjert.

4.1.4 Veien videre
Tiltaket mot gutter og omsorgsrollen fortsetter til høsten som et eget prosjekt ved skolen
fordi en ønsker å finne ut om det kan ha positiv effekt på disse guttene over tid.

Utfordringene videre blir å opprettholde kontinuitet i arbeidet og holde prosjektet varmt.
Blant annet blir de nødt til å ansette flere folk til å følge prosjektet. Det blir også viktig å
finne gode måter å dokumentere tiltaksutprøvingen på. Ved Myra skole ser de dette som et
svært viktig holdningsarbeid for å få en større bevissthet både blant elevene, foresatte og
ansatte på skolen. Skolens utfordring er at likestillingsarbeidet slik det arbeides med på
Myra skole, ikke blir arbeidet aktivt med på kommunenivå.

4.2 Aust-Agder fylkeskommune

4.2.1 Veien inn i Fritt valg-prosjektet
Aust-Agder fylkeskommune ble invitert inn av Fritt valg som partner i satsingen.
Regionalavdelingen i fylkeskommunen forespurte utdanningsavdelingen om de ville søke
midler til et prosjekt. Prosjektleder for utrad-patruljene er rådgiver med ansvar for
karriererådgivningen, i utdanningsavdelingen fylkeskommunen. Prosjektet i Aust-Agder
fylkeskommune har ikke etablert en prosjektgruppe, men setter sammen en arbeidsgruppe
etter behov og hvilke tema som tas opp. Så langt har representanter fra NHO,
opplæringskontorene og fagopplæringen vært med i arbeidsgruppemøter.

4.2.2 Tiltak og metoder
Utrad-patruljen som er tiltaket i prosjektet, retter seg mot rekruttering av gutter til helsefag
og rekruttering av jenter til bygg- og anleggsfag. Målet med utrad-patruljen er å gi ungdom
saklig informasjon slik at de kan ha fokus på egne evner, styrker og svakheter. På sikt er
det et mål å kvitte seg med ordet "utrad-". Patruljene består av en gruppe ungdommer som
har valgt utradisjonelt, og som formilder sine erfaringer og redegjør for sine valg til annen
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ungdom. Tiltaket er inspirert av et lignende prosjekt Helsedirektoratet har gjennomført,
kalt "Rekruttering helsefagarbeidere". De to patruljene i Aust-Agder består av jenter som
jobber innenfor bygg- og anlegg og gutter som jobber i omsorgssektoren.

Utrad-patruljen treffer ungdom på utdanningsmesser hvor de har egen stand, og på
skolebesøk. Det er produsert egne roll-ups, postkort og t-skjorter som ungdommene i
patruljen benytter når de er ute på oppdrag. Ungdommene som utgjør utrad-patruljen ble
intervjuet og vurdert som egnet og dedikert til oppgavene. De ble videre skolert i hvordan
kommunisere med ungdom og hvordan presentere et budskap gjennom et kurs i regi av
Helsedirektoratet.

Det var et ønske på sikt å følge lærlingene tettere, særlig jenter som de har erfart ofte slutter
som lærlinger i mannsdominerte miljøer. I følge prosjektlederen skal oppfølgingen skje
gjennom et tettere samarbeid med opplæringskontorene/fagopplæringen, tettere
oppfølging av de som har ansvar for lærlinger i bedriftene, og hyppigere samtaler med
elevene som er i praksis. Dette ble imidlertid ikke fulgt opp.

4.2.3 Prosessen underveis
Det har vært et stort engasjement rundt prosjektet, men det har ikke vært tilfredsstillende
forankret og implementert i utdanningsavdelingen. Det har vært tema på møter i
avdelingen, men kun orientering om prosjektet. Det har ikke vært satt av ressurser internt
til å drive prosjektet, og derfor vært et tilleggsprosjekt til andre ordinære arbeidsoppgaver
for prosjektlederen. Praksisfeltet har stor betydning for gjennomføringen av prosjektet, og
det har kun vært benyttet autentiske rollemodeller. Når det gjelder relasjonsbygging og
tillit internt så fungerte det tilfredsstillende i starten, men det ble ikke satt av nok tid til å
forankre prosjektet hos opplæringskontorene, og det skulle også vært satt av mer tid til å
forberede rollemodellene i forkant av utdanningsmessene.

Kommunikasjonen med Fritt valg- ledelsen var i en periode vanskelig i følge prosjektleder,
blant annet fordi prosjektleder en tid også var Aust-Agders representant i ressursgruppen i
Fritt valg. Erfaringen er at det ble en uheldig dobbeltrolle å ha. Det har imidlertid ikke
manglet på støtte og veiledning fra Fritt valg-ledelsen om det har vært behov for det.
Erfaringsdelingen med de andre delprosjektene har for Aust-Agders fylkeskommunens
foregått på møter i regi av Fritt valg.

Prosjektlederen mener det har vært et avgjørende grep at en har forankret ideen om at det
bør være rollemodeller som representerer utradisjonelle valg på utdanningsmesser, hos
opplæringskontorene og andre sentrale instanser.
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4.2.4 Veien videre
Prosjektleder i Aust-Agder jobber på systemnivå og ikke i praksisfeltet. Det er
opplæringskontorene som jobber mot ungdommen og de vil i følge prosjektleder, ha et
større handlingsrom enn hva hun hadde. En viktig erfaring i driftingen av prosjektet er,
foruten mangel på tidsressurser, nødvendigheten av en nær tilknytning til de
ungdommene som utgjør utrad-patruljen for å opprettholde kontinuitet i patruljen både
når det gjelder rollemodeller og opplæring. Forsøkene med å selge inn utrad-patruljen i
den form som er prøvd ut med egne stands på utdanningsmessene, for
opplæringskontorene har ikke ført frem. Ideen har opplæringskontorene tatt med seg og
mener at den blir ivaretatt hos dem.

4.3 Kristiansand kommune

4.3.1 Veien inn i Fritt valg-prosjektet
Initiativet til prosjektet i Kristiansand kommune kom fra rådmannen som utfordret
skoledirektøren og barnehagedirektøren til å initiere et prosjekt.  Prosjektleder er
rådgiverkoordinator ved skoleetaten, som gjennom hele prosjektperioden har delt ansvaret
med en rådgiver fra barnehageetaten. De har sammen utviklet og ledet prosjektet. De har
tatt utgangspunkt i sin egen jobb og hva det er mulig å få til innenfor eget arbeidsfelt, når
de har utviklet prosjektet. Nå er skoleetaten og barnehageetaten slått sammen til
oppvekstsektoren, og oppvekstdirektøren er deres felles overordnede. I tillegg til
prosjektledelsen har prosjektet vært organisert med egne arbeidsgrupper, knyttet til de
barnehagene og skolene som deltar i prosjektet.  Arbeidsgruppene består av to ansatte fra
hver barnehage og to rådgivere/lærere fra hver skole. Prosjektet startet ut med to piloter.
Hver pilot består av en ungdomsskole og to barnehager. Det er nå tre piloter med.

4.3.2 Tiltak og metoder
Kristiansand kommunes Fritt valg-prosjekt retter seg mot gutter i ungdomsskolen.
Gjennom 12 hospiteringsdager fordelt på 12 uker i 8. og 9.trinn, er håpet at guttene skal bli
interessert og motivert for arbeid i skole og barnehage. Målene på sikt er å skape modigere
barn og ungdom som tar frie valg ut fra selvfølelsen. Videre har de en målsetting om å
fremme mangfold, likeverd og respekt i barnehage og skole ved å ansette flere menn, og at
temaene likestilling og likeverd diskuteres blant ansatte og foreldre.

Mannlig ansatte fra barnehagene reiser rundt til 8. trinn ved ungdomskolene for å
rekruttere gutter. Guttene må søke om å få hospitere i barnehagene. Ut fra søknadene
velger rådgiver ved skolene sammen med kontaktlærer, ut aktuelle kandidater. De aktuelle
kandidatene innkalles så til intervju. De som får tilbud må skrive under en kontrakt.
Barnehagene sender informasjon til de som har fått plass, om barnehagen og en brosjyre
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som beskriver forventningsavklaringer de har til guttene.. Elevene sender informasjon om
seg selv og et bilde til barnehagen. Hospiteringsperioden er en dag i uka i fire uker i tre
perioder (høst, vår, høst). De ungdommene som er inne i sin tredje periode deltar i
rekrutteringsarbeidet med nye elever fra 8. trinn. På våren har ungdommene pizzakveld og
oppsummering sammen med de mannlig ansatte i barnehagene. Elevenes refleksjoner blir
presentert i klassen og på skolen. Kristiansand har også fått støtte fra Fritt valg til to
storskjermer som skal henge på hver skole og dokumentere og gi informasjon om hva som
skjer i barnehagen.

4.3.3 Prosessen underveis
Prosjektgruppen møtes tre ganger pr halvår. Det er også lagt vekt på at rektor/styrer skal
delta på noen av møtene for å få den nødvendige forankring i ledelsen. I tillegg møtes
gruppene utenom disse møtepunktene. Skolene og barnehagene har sett at de jobber med
mye av det samme når det gjelder verdier, holdninger og tema som de nå ønsker å jobbe
sammen om.

Den interne kommunikasjonen har blitt bedre underveis i prosessen. Det tok noe tid å gjøre
deltakerne kjent og å etablere samarbeidet. En av suksessfaktorene her, mener
prosjektlederne, har vært et felles årshjul som tydeliggjør fordelingen av ansvar og
oppgaver. Prosjektdeltakerne ved skolene og barnehagene uttrykker at møtene har vært
effektive og har bidratt til å holde fokus og framdrift.

Når det gjelder kommunikasjonen med Fritt valg sentralt så opplevde deltakerne i
Kristiansand at de ble innkalt på mange møter og konferanser i starten som ikke var
relevant for dem, og det var usikkerhet knyttet til hva som var riktig og viktig å delta på.
Prosjektlederne valgte etter hvert å filtrere møter og arrangementer slik at ikke deltakerne i
skolene og barnehagene ble overbelastet.

Erfaringen i Kristiansand er at det bør være minst to ved hver enhet som driver prosjektet
og har et eierforhold til det. I tillegg må ledelsen i skolene og barnehagene være engasjerte
og signalisere til personalet at dette er viktig. Et grep her er å forankre likestilling i
enhetenes planer. Ved en av skolene har to lærere fått frikjøp i fem prosent hver for å drive
prosjektet. Dette trekker de frem som en suksessfaktor. Det at ledelsen ved skolene og
barnehagene deltar på noen av møtene har også vært lure grep, opplever de i Kristiansand.

4.3.4 Veien videre
Prosjektlederne forventer at metodene de utvikler skal sprer seg og bli implementert i de
arbeidsmåtene som brukes i skolen og i barnehagene. Samtidig håper de i Kristiansand å
øke bevisstheten om temaet, ikke minst blant voksne slik at de kan få has på noen myter.
Hospiteringen vil fortsette ut fra de rutinene som er utarbeidet og prøvd ut, og nå ønsker
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man å utvikle og utvide arbeidet i enhetene. Her fremheves det at det pedagogiske fokuset
på likestilling må spres til hele personalet.

Handlingsprogrammet for Kristiansand kommune har en klar målsetting om å synliggjøre
og forsterke arbeidet med likestilling og det er nedsatt et faglig forum som har fokus på
kjønnslikestilling. Begge prosjektlederne er deltagere i dette forumet.

4.4 Kvinesdal kommune

4.4.1 Veien inn i Fritt valg-prosjektet
Kvinesdal kommune har siden 2006 arbeidet med ”Kvinesdal – et likestilt samfunn”.
Prosjektet ble avledet av KS-prosjektet "Sørlandet en likestilt landsdel" som også
kommunene Lindesnes og Lillesand deltok i. De fire hovedsatsingsområdene var: Levekår
og likestilling, Likestilling i barnehage, Likestilling og unges livsvalg og Likestilling i
kommuneplanarbeid. Barnehagene innledet i 2007 et samarbeid med KUN (senter for
kunnskap og likestilling) som de kalte ”Likestilling i det pedagogiske arbeidet i
kommunen”. Dette samarbeidet varte i to år. I 2008 kom invitasjonen til å delta i ”Fritt valg
– 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet” og begge de to foregående prosjektene
inngikk som en del av Kvinesdal sin satsning på likestilling.

Initiativet til prosjektet i Kvinesdal kom fra rådmannen som satte ned en bredt sammensatt
styringsgruppe med representanter fra næringsliv, politikere og kommuneadministrasjon,
og under ledelse av kommunalsjefen. Det er dannet en egen arbeidsgruppe som arbeider
direkte mot de prosjektene som foregår i barnehage og skole. Arbeidsgruppa består av
kommunalsjef, leder for helsestasjonen, styrer i en av barnehagene og rådgiver ved
ungdomsskolen, som også leder gruppa. Arbeidsgruppa har møttes jevnlig gjennom hele
prosjektperioden. Fra 2012 er organiseringen noe endret i Kvinesdal, ved at rådgiver i
ungdomsskolen har tatt over som prosjektleder for hele likestillingssatsingen i kommunen,
mens formannskapet er styringsgruppe. Likestillingsarbeidet er forankra i
kommuneplanen.

4.4.2 Tiltak og metoder
Hovedmålsettingen for likestillingsarbeidet i Kvinesdal er at Kvinesdal skal være et likestilt
samfunn med like muligheter for alle. De har satt i gang ulike tiltak for å nå dette målet,
innenfor følgende områder:

 Kommuneplan
 Kommunestyre
 Helsestasjon



42

 Barnehage
 Barneskole
 Ungdomsskole

De har lykkes med å forankre arbeidet i kommunens langtidsplan. Videre har de ønsket å
øke andelen kvinner i kommunestyret og i kommunale utvalg, noe de ikke har lykkes med.
De har heller ikke kommet i gang slik forutsatt med arbeidet på helsestasjon. Og når det
gjelder barneskole er dette arbeidet startet opp først nå i siste del av prosjektet. Det vi skal
konsentrere oss om i dette kapittelet er det arbeidet Kvinesdal har lagt ned i forhold til
barnehage og ungdomsskole.

Barnehage

Alle barnehagene i Kvinesdal var med da kommunen i 2007 innledet samarbeidet med
KUN (senter for kunnskap og likestilling). Målet var at en ville se på hvordan personalet i
barnehagene møtte gutter og jenter, samt bevisstgjøre de ansatte i forhold til hvordan hver
enkelt er med på å skape kjønn og bygge opp under kjønnsroller. Prosjektet ”Likestilling i
det pedagogiske arbeidet i kommunen” ble fra 2008 en del av Fritt valg-prosjektet i
Kvinesdal.

Målet for tiltaket i barnehagene er at jenter og gutter skal ses, møtes og bekreftes på samme
måte. De har jobbet med å bevisstgjøre personalet i barnehagen på hvordan den enkelte er
med på å skape kjønn og bygge oppunder kjønnsroller. De ansatte ble filmet i ulike
situasjoner og deretter ble filmene analysert og gjennomgått sammen med personalet i alle
barnehagene.

Videre arbeider barnehagene med tiltak rettet mot barna, blant annet om ulike metoder for
å snakke om likestilling i samlingsstunden. Her forsøker de å ta i bruk yrkesplakater,
hånddukker, ulike sanger og regler hvor kjønn kan debatteres. Og de arbeider med fokus
på regler for barn og voksne, fysiske endringer av rommet, bruk av litteratur og ikke minst
bevisstgjøring av egne holdninger. De er oppmerksom på betydningen av å involvere
foreldre, og bruker foreldremøter til å informere om likestillingsarbeidet i barnehagen,
samt at de har fått det med som et eget punkt i barnehagenes årsplan.

Ungdomsskole
Kvinesdal ungdomsskole arbeider med verktøykassa ”mot og selvfølelse” som ble
utarbeidet som en følge av forprosjektet Fritt valg. Målet med dette arbeidet er å skape
trygge klassemiljø som gjør at ungdommen tørr å være seg selv og ta valg etter egne ønsker
og evner og ikke tradisjoner og andres forventninger. Samtidig fremholder prosjektleder at
hun er skeptisk til om dette kan måles før på lang sikt og at et lite prosjekt i skolen ikke er
nok til å gjøre store endinger i ungdommenes valg. Det viktigste for henne med dette
prosjektet og utfallet av det, er derfor at ungdom følger hjertet sitt, mer enn at de velger
utradisjonelt.
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Timene som brukes til dette temaet/arbeidet er fortrinnsvis utdanningsvalgstimene, som er
fordelt på følgende måte på de tre trinnene:

 8. trinn: 18 timer utdanningsvalg - verktøykassa og spørsmål/likestillingsteori
 9. trinn: 3 timer pr uke med utprøving av programfag og refleksjon
 10. trinn: 18 timer utdanningsvalg - refleksjon, messer og skolebesøk

I alt brukes det ca 18 timer til Fritt valg fordelt på alle de tre trinnene, mest på 8. og
10.trinn. I tillegg bruker kontaktlærerne verktøykassa i klassens time når det passer og
ellers er Fritt valg også et tema på foreldremøter.

Barneskole

Kvinesdal arbeider med å utvikle en digital verktøykasse for barneskolen, basert på de
erfaringene de har høstet fra ungdomsskolen. Rådgiver ved ungdomsskolen er sentral i
dette arbeidet og skal drive opplæring av lærere i barneskolen. De lager forslag til hvordan
Fritt valg kan tas inn i årsplanen på barnetrinnet.

Helsestasjon

Kvinesdal har hele tiden arbeidet for å få helsestasjonen med inn i Fritt valg-prosjektet,
men har bare delvis lykkes med det. Dette skyldes primært at det har vært permisjoner og
liten kontinuitet i ledelsen ved helsestasjonen. Men det er iverksatt ett tiltak som handler
om å tilrettelegge for at far i større grad blir involvert i det arbeidet helsestasjonen gjør
overfor familier med nyfødte barn. Arbeidet vil videreføres og utvides.

4.4.3 Prosessen underveis
Prosjektet i Kvinesdal er forankret i kommuneledelsen og prosjektlederen opplever dermed
at den lokale støtten og oppfølgingen av prosjektet stort sett har vært god.  Imidlertid
opplever prosjektleder at prosjektet ikke vekker like stor begeistring hos alle ansatte i de
ulike enhetene, men alle har akseptert at dette er en del av den langsiktige satsningen i
kommunen. Levekår og likestilling er ett av tre satsingsområder i langsiktig kommuneplan
(2022) og det er utarbeidet en kommunedelplan for likestillingsarbeidet.

I følge prosjektleder har Kvinesdal gjennom hele prosjektperioden hatt nær og god kontakt
med prosjektledelsen. Rådgiver i ungdomsskolen har også fått flere oppdrag med å
presentere likestillingsarbeidet i Kvinesdal og metoder som de benytter seg av. Blant annet
han hun vært på rådgiversamling i fylket og hun har hatt forelesninger ved
lærerutdanningen ved Universitetet i Agder, samt at hun har presentert bruken av
verktøykassa Mot og selvfølelse for flere skoler i regionen.

Kvinesdal har sammen med Lillesand og Lindesnes hatt en del erfaringsutvekslinger og
workshops som en følge av KS-prosjektet de tidligere var sammen om.
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Det de ser som har vært lure grep i Kvinesdal er å ha en prosjektleder som hele tiden
holder tak i og har tett kontakt og oppfølging med alle tiltakene. Videre er en viktig faktor
at de har kommunalsjef og rådmann som pådrivere. Det har også vært av betydning for
dem at de har en politisk representant som er en entusiast og som sørger for å holde
formannskapet oppdatert og på tå hev.

4.4.4 Veien videre
I Kvinesdal er likestillingsarbeidet forankret i langsiktig kommuneplan, noe som gjør at
arbeidet sikres igangsetting. Kommunen har dermed en overordnet forventning om at det
arbeides med likestilling utover i enhetene, men utfordringen er å holde dette arbeidet i
gang. Det blir derfor sagt at det må utarbeides egne oppfølgingsplaner ved den enkelte
skole for å sikre at tankegangen er forankret på den enkelte skole.

Hovedutfordringen mener prosjektleder, er tid. Det er ikke nok tid til å snakke sammen
med elevene, eller for de voksne til å jobbe med det. Skal en slik satsing få fotfeste vil det
nødvendigvis måtte være ressurskrevende.

For alle som jobber på feltet har det å få likestilling som satsingsområde i langsiktig
kommuneplan vært veldig bra for å holde motivasjonen oppe, i følge prosjektleder. Videre
sier hun:

Det har vel gått litt sport i det for oss fordi vi var så dårlige i utgangspunktet, så nå har vi
bestemt oss for at dette skal vi klare å gjøre noe med, til glede for innbyggerne i kommunen og
fordi vi ønsker å bygge et godt omdømme for Kvinesdal kommune.

4.5 Lillesand

4.5.1 Veien inn i Fritt valg-prosjektet
Lillesand kommune ved rådmann og ordfører fikk først en henvendelse om å bli med i Fritt
valg-prosjektet. Personalsjefen ble tildelt ansvaret, siden likestilling var en del av
personalsjefens ansvarsområde. I utgangspunktet ble både barnehage og skole utfordra til
å sette i gang et prosjekt, men etter diskusjonene rundt målgruppa for prosjektet (jfr. kap.
1), ble det ungdomsskolen som implementerte Fritt valg-prosjektet inn i faget
utdanningsvalg. Samtidig var skolen i gang med MOT8 -tiltak og opplevde Fritt valg som
et naturlig tiltak i tråd med intensjonene her. Fritt valg-prosjektet ble også en videreføring
av det arbeidet kommunen allerede hadde gjort innenfor KS-prosjektet.

8 MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet. Fokuset
er holdningsskapende arbeid blant ungdom på skoler og fritidsarenaer. MOT ble startet i 1994 av
skøyteløperne Johan Olav Koss og Atle Vårvik. Det foreligger veiledningsmateriell til bruk for MOT i skoler.
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I oppstarten av prosjektet var det nedsatt en prosjektgruppe bestående av personalsjef som
prosjektleder, enhetsledere fra tre kommunale barnehager og enhetsleder fra Lillesand
ungdomsskole, samt tillitsvalgte. Da det ble avklart at det var Lillesand ungdomsskole som
skulle ha prosjektet, ble prosjektansvaret overført enhetsleder ved skolen.  Koordinering
sentralt i kommunen opphørte. Enhetsleder ved Lillesand ungdomsskole overtok ansvaret
for prosjektledelse. Det ble etablert en intern prosjektgruppe på skolen som var virksom
det første året.

4.5.2 Tiltak og metoder
Tiltakene som prøves ut i Lillesand er utvikling og implementering av verktøykassa ”Mot
og selvfølelse”. I begynnelsen startet en med en utprøving innenfor faget utdanningsvalg,
men skolen hadde et ønske om å få både Fritt valg, MOT og ungdomsbedrift inn i flere fag.

4.5.3 Prosessen underveis
Lillesand var den første perioden svært aktive i forhold til informering og profilering av
Fritt valg og verktøykassa ”Mot og selvfølelse”. Blant annet deltok ungdomsskoleelever på
konferanser hvor de presenterte verktøyet, og de brukte foreldremøter og andre arenaer til
å informere foreldre om prosjektet.  Så gikk skolen igjennom en omstruktureringsprosess i
forbindelse med at to skoler skulle slås sammen og flytte inn i nytt bygg. Dette var nok
utslagsgivende for at Fritt valg-prosjektet ble liggende i dvale. Samtidig er det et faktum at
Fritt valg-prosjektet i Lillesand underveis ikke ble godt nok forankret i kommuneledelsen.
Det at Lillesand ikke har hatt noen forankring oppover i systemet, har gjort det vanskelig å
få det nødvendige trøkket i prosjektet. Samtidig har det også vært vanskelig å holde
fokuset på å utvikle tiltaket, fordi det ikke er satt av tid/ ressurser til prosjektledelse.

Målsettingen for prosjektet i Lillesand var utydelige helt fra starten av, noe som førte til at
det ikke ble utarbeidet klare mål med målbare indikatorer, i følge prosjektleder. Det forelå
en prosjektplan med mål og tiltak det første prosjektåret, men denne ble i liten grad
oppdatert de påfølgende årene. Det at skolen også arbeidet med MOT skulle vise seg å bli
både en styrke og en svakhet. Det handlet i stor grad om de samme tingene, så da spurte
lærerne seg om hva er egentlig genuint nytt i det vi gjør i Fritt valg? De stiller seg også
spørsmål om hvor det ble av likestillingsperspektivet i Fritt valg.I ettertid mener Lillesand
at Fritt valg-prosjektet med fordel burde hatt en tydeligere likestillingsprofil. I følge
nåværende prosjektleder har lærerne uttrykt et ønske om å få kalle det et
likestillingsprosjekt, noe de har følt var mer passende enn fritt valg.

I perioden med skifte av prosjektleder i Fritt valg-ledelsen var det lite kontakt mellom
prosjektledelsen og delprosjektet i Lillesand. Kombinert med at Lillesand hadde svak
forankring internt, gjorde dette at delprosjektet mer eller mindre opp stoppet opp. Fra 2010
hadde Lillesand permisjon fra Fritt valg-prosjektet. Den sentrale prosjektledelsen har det
siste året arbeidet med å få delprosjektet inn igjen og Lillesand har deltatt med en
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representant fra kommuneadministrasjonen i avslutningsfasen av Fritt valg. I Lillesand har
de i denne siste fasen blant annet arbeidet opp mot fylkeskommunen for å få ut tall som
kan vise elevenes valg fra ungdomsskole over til videregående. Det har foreløpig vist seg
vanskelig å få ut disse tallene fordelt på kjønn.

4.5.4 Veien videre
Lillesand regner seg nå som ferdig med Fritt valg-prosjektet ved ungdomsskolen. Det
ligger en politisk målsetting om å være med i Fritt valg, så de tenker seg et samarbeid med
andre parter innenfor den nye regionale videreføringen av 10-årssatsingen.

4.6 Lindesnes

4.6.1 Veien inn i Fritt valg-prosjektet
Likestillingssatsingen i Lindesnes kommune startet allerede i 2005. Kommunen ble rangert
som den tredje dårligste kommunen i landet, på SSBs likestillingsindeks (nr 429 av 431). På
bakgrunn av dette satte et enstemmig kommunestyre ned ei arbeidsgruppe (senere kalt
likestillingsutvalget) som skulle arbeide for økt likestilling i kommunen. Gruppa ledes av
varaordfører. Det ble satt i gang et eget prosjekt med fokus på helsefremmende
lokalsamfunn og kommunen deltok i et forskningsprosjekt i regi av Agderforskning i
samarbeid med fire andre sørlandskommuner, i tillegg til at Lindesnes var en av de tre
kommunen som var med i KS-prosjektet ”Sørlandet – en likestilt landsdel”.

I Lindesnes er det tidligere varaordfører, nå ordfører som gjennom hele prosjektperioden
har sittet som prosjektleder for Fritt valg-prosjektet. I tillegg har det vært egne
prosjektgrupper knyttet til barnehage, barneskole og ungdomsskole, som er ledet av
styrer/rektor. Prosjektleder har hatt jevnlige møter med alle prosjektgruppene, både hver
for seg og samlet. Likestillingsutvalget i kommunen har hatt det overordna
styringsansvaret. Likestillingsutvalget ledes også av varaordfører/ordfører og består i
tillegg av rådmann, personalsjef, tillitsvalgte og leder av servicekontor. Det har vært viktig
å bemanne likestillingsutvalget med folk fra de øverste posisjonene i kommunen for å
synliggjøre betydningen av likestilling. Og de har vært bevisste på at leder fra
servicekontoret skulle sitte i utvalget for at likestillingen skulle bli godt markedsført utover
i organisasjonen og til innbyggerne i kommunen.

4.6.2 Tiltak og metoder
Lindesnes kommune har flere delprosjekter under Fritt valg-satsinga. Ett delprosjekt i
barnehage, ett i ungdomsskole og fra 2011 har også barneskolen kommet inn som eget
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delprosjekt. Dette er i tråd med den langsiktige prosjektplanen for Fritt valg i Lindesnes. I
disse prosjektene er det ulike tiltak og metoder som prøves ut:

Barnehage
Fokuset har vært på voksenrollen og hvordan de ansatte i barnehagen kan bidra til å styrke
barnas selvtillit, selvbilde og selvstendighet. Dette jobbes det med i situasjoner som
måltider, lek og i garderoben. De bruker filming som en av metodene for å reflektere over
egen praksis. Da blir hver enkelt ansatt veiledet i etterkant av en filmseanse og en
reflekterer sammen rundt hva som skjedde, hva det kan bety, hva en kan gjøre annerledes
osv. Styrer i en av barnehagene har avsatt 20 prosent av sin arbeidstid til å arbeide med
Fritt valg-prosjektet. I denne tiden drar hun også rundt og veileder ansatte i andre
barnehager. Og de har fokus på likestilling og frie valg på personalmøtene og
planleggingsdager. Foreldrene involveres gjennom informasjon på foreldremøter og andre
arenaer.

Når det gjelder barna er likestilling og utradisjonelle valg tema i samlingsstundene og de
fokuserer de på hvordan de kan tilrettelegge for utradisjonell lek.

Barneskole

Nyplass skole kom i høst i gang med et eget tiltak innenfor Fritt valg, som de har kalt ”Tør
å være den du er!” Intensjonen er at elevene skal få trening i å tørre å være den de er og at
de skal ha en klar forståelse av likeverd uavhengig av kjønn. I tiltaket skal det utvikles et
eget undervisningsopplegg for 4. -7.trinn.

Ungdomsskole

Hovedmålet for tiltakene som prøves ut i ungdomsskolen er at elevene skal gjøre valg
basert på evner, interesser og ferdigheter uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne,
seksuell orientering eller sosial bakgrunn. I dette ligger det et ønske om å skape en
helhetstenkning og felles forståelse blant alle skolens elever og ansatte. Innenfor dette
målet skal ungdomsskolen i Lindesnes:

 Implementere tankegangen i planverket i skolen,
 Prøve ut og videreføre Verktøykassa Mot og selvfølelse i faget utdanningsvalg.
 Utarbeide et digitalt bibliotek over lokale personer som har tatt frie valg, i

samarbeid med Kvinesdal ungdomsskole.

4.6.3 Prosessen underveis
Prosjektleder i Lindesnes var i begynnelsen opptatt av å kalle Fritt valg for et
levekårsprosjekt, heller enn et likestillingsprosjekt. Dette var viktig for å appellere til flest
mulig i kommunen og få alle til å se nødvendigheten av satsingen. Etter hvert som det ble
klart for alle hva Fritt valg handlet om har det gradvis blitt mer vanlig å kalle det et
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likestillingsprosjekt. Barneskolen, som startet opp sitt tiltak nå i siste fase, sier de holder på
med likestilling.

Lindesnes har erfart betydning av å frikjøpe personale til å kunne jobbe med Fritt valg-
prosjektet. I barnehagene har de hatt en ressurs i 20 prosent som har veiledet andre ansatte,
noe som har vært avgjørende for det de har oppnådd i barnehagesektoren. Videre
framhever de forankring i ledelsen som en sentral suksessfaktor.

Når det gjelder kommunikasjonen eksternt er Lindesnes opptatt av at det tidvis har
manglet forpliktelse hos enkelte av delprosjektene og at dette igjen virker tilbake på de
andre delprosjektene i Fritt valgs. Blant annet blir det kommentert at en det kom stadig nye
representanter fra enkelte av delprosjektene og dette påvirket kontinuiteten og framdriften.
Videre blir det sagt at dersom det settes søknadsfrister for prosjektmidler, så må ikke de
som søker etter fristen likevel tildeles midler. Dette oppleves urettferdig og virker dårlig
inn på de som har fulgt retningslinjene. Og det blir sagt det at tildelingene fra Fritt valg
ikke fulgte skole/barnehageåret, har gjort det vanskelig å planlegge framdrifta i prosjektet.

I Lindesnes har de benyttet seg av den sentrale prosjektledelsen for veiledning og
profilering. Spesielt har dette vært viktig støtte for barneskolen når de skulle i gang med
sitt tiltak.

4.6.4 Veien videre
I alle tiltakene er det viktige at en får det innlemma i den vanlige drifta. Dette vil være et
sentralt mål for likestillingsarbeidet i Lindesnes framover. Det skal være like naturlig å
jobbe med likestilling som med alle de andre utfordringene barnehagene og skolene jobber
med, sier prosjektleder.

4.7 Universitetet i Agder v/lærerutdanningen

4.7.1 Veien inn i Fritt valg-prosjektet
Det var prosjektleder i Fritt valg som utfordret Universitetet i Agder til å utvikle et
prosjekt. Prosjektet er organisert internt ved avdeling for lærerutdanning ved Universitetet
i Agder. Prosjektledelsen består av dekan og studielederne ved allmenn lærerutdanning,
førskolelærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. De møtes ca en gang i
måneden. I begynnelsen var det satt sammen en arbeidsgruppe som besto av studielederen
for praktisk-pedagogisk utdanning og førskoleutdanning, sammen med representanter fra
Senter for likestilling og fakultetet for kunstfag. Prosjektleder til å begynne med var
studieleder for praktisk-pedagogisk utdanning. Ut i prosjektperioden erstattes
prosjektkleder med en prosjektkoordinator som til daglig jobber administrativt ved
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avdeling for lærerutdanning. Ledergruppa på avdelingen har etter det fungert som
prosjektgruppe, dvs. leder for praktisk-pedagogisk utdanning, leder for
grunnskolelærerutdanning og leder for førskolelærerutdanning.

4.7.2 Tiltak og metoder
Prosjektet som er en del av Fritt valg ved Universitetet i Agder, har som intensjon å
implementere likestilling i alle fagplaner, dvs. for allmenn lærerutdanning,
førskolelærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. Likestilling skal inn når det
lages lokale fagplaner ved Universitetet i Agder i 2011. Tiltakene har utover det vært å
arrangere konferansen ”Sjørøver eller prinsesse – et fritt valg?”, vedlikeholde en nettside
for å rekruttere menn til barnehagen, samt planlagt og arrangert seminar for studenter på
praktisk-pedagogisk utdanning og grunnskolelærerutdanningen.

4.7.3 Prosessen underveis
Det har vært informert om prosjektet på ledermøter og avdelingsmøter ved universitetet,
samt kontakt- og samarbeidsmøter med faglærere og studenter. Prosjektet har imidlertid
ikke vært godt forankret i ledelsen ved universitetet. Avdelingen for lærerutdanning
samarbeider med de ulike fagmiljøene som har ansvar for ulike miljø som inngår i
lærerutdanningene. Denne organiseringen har vært utfordrende med tanke på
gjennomføring av seminarene, i følge prosjektkoordinator. Avdeling for lærerutdanning
ikke har hatt myndighet til å pålegge fagmiljøene å gjøre noe utenom det som er på
pensum. Det har derfor ikke vært mulig å gjøre seminarene obligatoriske og med
arbeidskrav og praksisoppgaver.

Når det gjelder implementering av likestilling i fagplaner så handler det om langsiktig
planlegging, og i følge prosjektkoordinator så er likestillingsperspektivet tonet ned i de
rammeplaner og forskrifter som legger føringer for fagplanene. Mangfold, multikulturalitet
og integrering har fått større plass enn fokuset på likestilling mellom kjønnene, mener hun.

Prosjektkoordinator erfarer at det har vært god oppfølging fra Fritt valg og at de har hatt
muligheten til å spille på de ressursene som finnes blant delprosjektene i Fritt valg. To av
barnehagene som er med i Kristiansands delprosjekt inngår i Rekrutteringsteamet som
Universitetet i Agder har ansvar for. Erfaringene fra tiltaket Hospiteringsordningen har i
den forbindelse, blitt presentert i samfunnsfagundervisningen ved lærerutdanningene.
Fokuset har da vært på betydningen av å rekruttere menn til yrket og aktivt arbeid med
likestilling og mangfold i det pedagogiske arbeidet med barna.

4.7.4 Veien videre
I videreføringen ser avdeling for lærerutdanning at det er nødvendig at fagmiljøene må eie
prosjektet og være representert i prosjektgruppa. Det er allerede et samarbeid med
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pedagogikk og grunnskolelærerutdanningen om å få til en integrering av temaet som
arbeidskrav og i emneplaner. Planen er å gjøre dette til en del av de obligatoriske
profesjonsrettede tverrfaglige samlinger våren 2012.

4.8 Vest-Agder fylkeskommune

4.8.1 Veien inn i Fritt valg-prosjektet
Vest-Agder fylkeskommune er partner i Fritt valg og har derfor et prosjekt. Det er
imidlertid ikke organisert som et eget prosjekt, men er et utviklingstiltak mellom
utdanningsavdelingen og Universitetet i Agder hvor Vest-Agder fylkeskommune er kjøper
og medutvikler i et utdanningstilbud fra Universitetet i Agder. Prosjektleder er
seniorrådgiver i pedagogisk utviklingsseksjon i utdanningsavdelingen. Prosjektet har ikke
hatt en egen prosjektgruppe, men Rådgiverforum og tre ledere fra Universitetet i Agders
masterstudium har vært involvert.

4.8.2 Tiltak og metoder
Vest-Agder fylkeskommunes Fritt valg-prosjekt er rettet mot karriererådgivere i skolen.
Prosjektet har utgangspunkt i forprosjektet til Fritt valg, hvor det ble avdekket store
mangler i rådgivernes veiledning i yrkes- og utdanningsvalg. Som følge av dette ble det
høsten 2010 satt i gang videreutdanning av rådgivere i samarbeid med Universitetet i
Agder, med fokus på veiledningsmetoder som tar utgangspunkt i elevenes
fremtidsdrømmer, interesser og ferdigheter, samt å øke rådgivernes kunnskap og
kompetanse når det gjelder kjønnssosialisering og likestilling, og juridiske forhold. Fritt
valg- tiltaket var etablering av et fem studiepoengs studieemne om likestilling og
kjønnssosialisering som en del av en erfaringsbasert mastergrad i ledelse og
karriereveiledning. Mastergraden i karriereveiledning er nå etablert og tilbys fortløpende
ved Universitetet i Agder.

Andre tiltak Vest-Agder fylkeskommune har satt i gang er etterutdanning i form av å ha
med likestilling og utradisjonelle valg som tema på alle de årlige rådgiversamlingene i
fylket. Rådgiversamlingene er obligatoriske for alle rådgivere i ungdomsskole og
videregående skole, og arrangeres fem ganger i året.

4.8.3 Prosessen underveis
Etableringen av en erfaringsbasert master for rådgivere har vært godt forankret i ledelsen
på utdanningsavdelingen, i skoleledelsen og hos fylkesmannen i en tidligere
styringsgruppe for ”karriereprosjektet”. Dette prosjektet ble avslutta våren 2009.
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Fritt valg-tiltaket som skal integrere likestillingsperspektivet i rådgiversamlingene er
forankret i styringsgruppa for Partnerskap for Karriereveiledning ledet av
utdanningssjefen. I denne styringsgruppa er NHO, LO, NAV, Universitetet i Agder, KS og
regionrådene representert.

Det har ikke vært en egen prosjektgruppe utover pedagogisk seksjon i
utdanningsavdelingen rundt prosjektet i Vest-Agder fylkeskommune, men prosjektleder
har hele veien konsultert og informert leder av Rådgiverforum og Partnerskapet for
Karriereveiledning.

Prosjektleder har hele tiden hatt kontakt med Fritt valg-ledelsen og har særlig i prosjektets
siste år, fått god hjelp til å planlegge og arrangere rådgiversamlingene når det gjelder å
integrere likestillingstema der.

Når det gjelder erfaringsutveksling med de andre delprosjektene så mener prosjektleder i
Vest-Agder at hun som medlem av prosjektgruppa til Fritt valg har fått god orientering om
de andre delprosjektene.

4.8.4 Veien videre
Gjennom deres prosjekt forventer prosjektleder i fylkeskommunen at det i rådgivningen
blir mer fokus på elevenes frie valg og likestilling, og at karriereveiledningen blir bedre.
Utfordringene er at det er mange faktorer som påvirker unges tradisjonelle yrkesvalg.
Prosjektlederen tror både rollemodeller er viktig, og utenforliggende faktorer som lønn og
at det derfor må tiltak inn på flere områder. Hun nevner spesielt at næringsavdelingen i
fylkeskommunen bør med i dette arbeidet fordi man ikke kan se bort fra arbeidsplasser, et
ansvar som blant annet tillegges fylkeskommunen som regional utvikler.
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5 ORGANISERING OG DRIFTING
I dette kapittelet vil vi ta for oss organiseringen av hele Fritt valg-prosjektet, både på
sentralt og lokalt nivå. Vi vil særlig legge vekt på de aspektene ved organiseringen som kan
tenkes å ha fått betydning for hvordan prosjektet har utviklet seg.

5.1 Den overordna prosjektstrukturen

Fritt valg er en kompleks organisasjon som omfatter en rekke aktører og på ulike nivåer.
Som beskrevet innledningsvis var det en omfattende forankringsprosess som lå til grunn
for den brede organiseringen.

Oppdragsgiver for satsingen er Agderrådet, et samarbeidsorgan for kommunene,
fylkeskommunene, NHO og LO på Agder.9 Likestillingsrådet, som er et rådgivende organ
for Agderrådet når det gjelder likestilling, utgjør styringsgruppa. Denne ledes av
fylkesvaraordføreren i Vest-Agder. Styringsgruppa møtes fire ganger i året og Fritt valg er
ett av hovedmålene som det arbeides med. Gjennom de kvartalsvise rapporteringer fra
prosjektledelsen, følger styringsgruppa utviklingen av prosjektet. De har lagt vekt på at de
ikke skal forholde seg til detaljer i prosjektutviklingen, men bedt om at det rapporteres på
avvik og mer overordnede forhold.

Prosjekteiere er de to fylkeskommunene Aust-Agder fylkekommune og Vest-Agder
fylkeskommune, mens prosjektansvarlig er Vest-Agder fylkeskommune.

Den daglige prosjektledelsen har gjennom hele prosjektperioden vært knytta til Vest-
Agder fylkeskommune, ikke minst i form av at prosjektledelsen er plassert på Strategi- og
utviklingsenheten i fylkeskommunen, som er en del av fylkesrådmannens stab.

Prosjektgruppa består av prosjektlederne fra de åtte delprosjektene, samt den sentrale
prosjektledelsen. Prosjektgruppa møttes i begynnelsen kun to ganger i året, men etter at
prosjektlederne ga uttrykk for at de ønsket å være mer involvert i gjennomføringen av
prosjektet, ble det lagt opp til hyppigere møtevirksomhet. Det ser ut til at dette har vært et
fornuftig grep. Ikke minst har det vært viktig for prosjektlederne at de har kunnet komme
med faktiske innspill til og synspunkter på hvordan Fritt valg-prosjektet kan utvikles.

9 Fra høsten 2011 legges Agderrådet ned og oppgavene til rådet ivaretas av Regionplan Agder 2020. Fritt
valg – 10 års-satsing for likestilling på Agder, skal dermed inngå i arbeidet med regionplanen.



54

En undergruppe av prosjektgruppa er en egen ungdomsgruppe. Forprosjektet sa at
ungdom må være med og utvikle prosjekter, de må involveres i arbeidet. Til å begynne
med ble derfor rundt 15 ungdommer spurt om å delta i en slik ungdomsgruppe. Gruppa
ble ledet av lederen for ungdomsrådet i Vest-Agder, og de møttes et par ganger de første
årene. Blant annet skulle ungdomsgruppa ha ansvar for å utarbeide en egen web-side. Til å
begynne med ble det også etablert en egen referansegruppe bestående av et bredt utvalg
ressurspersoner fra blant annet NHO, Agderforskning og Universitetet i Agder. Denne
gruppa hadde møter i starten av prosjektet, blant annet ved at de det første året,
gjennomgikk søknadene fra delprosjektene. Etter at følgeforskningen kom inn i prosjektet
disse gruppene mer fungert som ressurspersoner som prosjektledelsen har kontaktet ved
behov.

Det finnes også en egen arbeidsgruppe for de tre kommunene som opprinnelig var med i
KS-prosjektet ”Sørlandet – en likestilt landsdel”. Dette er Kvinesdal, Lindesnes og Lillesand
kommuner. Denne arbeidsgruppa har i siste del av prosjektperioden arbeidet med å
utvikle en egen verktøykoffert i likestillingsarbeid for skoler.10 På samme måte er det
etablert en arbeidsgruppe for barnehagene som har deltatt i Fritt valg-prosjektet, som har
utarbeidet tilsvarende verktøykoffert til bruk i barnehager.

I tillegg har hvert delprosjekt i kommunene, fylkeskommunene og Universitetet i Agder,
egne styringsgrupper/ prosjektgrupper/arbeidsgrupper/referansegrupper. Det varierer hva
disse kalles, og som gjennomgangen i neste delkapittel vil vise, varierer det også hvorvidt
det eksisterer egne grupper i det enkelte delprosjekt.

I prosjektdirektivet er organisasjonen forklart i følgende figur:

10 Verktøykofferten er en videreutvikling og tilpasning av verktøykassa "Mot og selvfølelse", se kap 1
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Figur 3: Fritt valg-organisasjonen

5.2 Lokal prosjektorganisering på ulike nivåer

De åtte delprosjektene i Fritt valg, har hatt en noe ulik inngang til prosjektet. For tre av
kommunene; Lillesand, Lindesnes og Kvinesdal lå der en forventning og en mulighet til å
kunne videreføre det arbeidet de allerede var i gang med gjennom prosjektet fra KS om
”Sørlandet som en likestilt landsdel”. Disse tre kommunene var dermed selvskreven inn
som delprosjekter i Fritt valg. Videre var det uttalt fra styringsgruppa at de to
prosjekteierne Aust- og Vest-Agder fylkeskommune måtte ha hvert sitt delprosjekt. På
samme måte var det viktig for styringsgruppa at de regionale sentra Arendal og
Kristiansand kommune var med.

Oppfordringen om å utarbeide et prosjekt innenfor målene til Fritt valg, kom for de fleste
kommunene direkte fra rådmannen. Delprosjektene stod fritt til selv å utarbeide prosjektet
og det forelå ingen føringer for hvordan eller hvor i organisasjonen prosjektet skulle være
forankra. Mange av delprosjektene er dermed litt tilfeldig plassert i organisasjonen (jfr.
kap. 4). Det var en oppfatning fra styringsgruppa at delprosjektene skulle være mest mulig
selvgående og autonome, og at de skulle utvikle selvstendige prosjekter.  Initiativet til
prosjektene kom med andre ord ovenfra i organisasjonene. I utgangspunktet kan en da
tenke seg at det også da vil følge en forankring i toppen i organisasjonen, men dette er bare
delvis riktig for delprosjektene. Fellesnevneren for de åtte prosjektene er at de er svært
ulikt organisert. Noen har forankring høyt opp i kommunen eller fylkeskommunen, mens
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andre kun har forankring i enheten de jobber i. Noen av prosjektene har styringsgrupper,
prosjektgrupper og arbeidsgrupper, mens andre ikke har en slik organisering.

5.2.1 Organiseringens dybde og bredde
Delprosjektene i begge de to fylkeskommunene er organisert rundt prosjektleder, uten mer
formell prosjektgruppe eller forankring oppover. I Lillesand og Arendal kommune har ikke
prosjektene forankring i administrasjonen i kommunen og det er et prosjekt som ”eies” av
skolen. I Kvinesdal kommune er det derimot kommunestyret som ”eier” prosjektet. Det er
et politisk vedtak i kommunen at ett av satsingsområdene er levekår og likestilling. Med et
slikt vedtak følger også økonomiske midler og rapporteringsplikt til politikerne.
Forankring bidrar til å gi prosjektene prioritet og status i kommune eller fylkeskommune.
Opprettelse av styringsgruppe, prosjektgruppe, arbeidsgruppe eller referansegrupper er
med på å sørge for forankring utover enheten det jobbes i. Forskning viser at jo høyere opp
i systemet prosjektene er forankret, jo større er mulighetene for å få gjennomslag for
tiltakene og eventuell videreføring (Olsvik 2005). Dette gjenspeiles i stor grad i
delprosjektene i Fritt valg. De delprosjektene som i størst grad har lykkes er delprosjekter
hvor organiseringen har vært gjennomtenkt og bevisst med tanke på forankring i topp og
bunn, slik som i Lindesnes, Kvinesdal og Kristiansand. I flere av de andre delprosjektene
ser vi derimot hvordan manglende forankring i toppledelsen har gjort organiseringen
svært sårbar. Erfaringer herfra viser at prosjektets eksistens i stor grad er avhengig av
enkeltpersoners motivasjon.

Det er en svakhet at noen av delprosjektene i for stor grad, er knyttet til enkeltpersoner.
Dette har de opplevd blant annet i Kristiansand, hvor tiltaket med hospitering i
barnehagen nesten stoppet opp da den læreren som var primus motor ved en av skolene
ble sykemeldt. Problematikken gjelder også for delprosjektet i Kvinesdal hvor rådgiveren
ved ungdomsskolen er den som har ansvaret for faget utdanningsvalg og dermed også den
som gjennomfører Fritt valg-tiltaket ved skolen. Ved alle ungdomsskolene som har deltatt i
prosjektet har de vært opptatt av problematikken med hvordan de skal få forankret
prosjektet blant personalet ved skolene. I noen enheter som ungdomskolene i Kristiansand,
ble det i begynnelsen av prosjektet problematisert at noen jobber alene uten støtte fra
ledelsen i skolen eller andre lærere. Et helt sentralt aspekt i forankringsprosessen er at
prosjektet må være godt forankret hos rektor.

Samtidig så ser vi at det er viktig med enkeltpersoner som har et engasjement for temaet og
en egendriv og motivasjon for å drive prosjektet framover. Alle prosjektene som har hatt
tydelige ildsjeler fremhever dennes betydning.

Organiseringen er med andre ord av stor betydning for hvorvidt delprosjektene lykkes
med sin ambisjon om å spre og implementere tiltakene i videre drift i organisasjonen. I
tillegg til aspektet med forankring i toppen, kommer det et annet aspekt som handler om at
prosjektene også må være bredt forankret. I dette ligger det at prosjektet må involvere
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mange. Noen av delprosjektene involverer alle i en enhet, som for eksempel barnehagene i
Kvinesdal hvor alle ansatte filmes og situasjonene analyseres og dette følges opp på
personalmøter. Prosjektet blir noe som angår alle, og det blir et naturlig tema som tas opp
på personalmøter og andre fellesarenaer.

5.3 Om prosjektledelsen

I mai 2008 ble en prosjektleder ansatt i full stilling. Hun hadde lang erfaring i å jobbe
politisk med likestilling og hadde gjennom sin fylkespolitiske karriere god innsikt i det
politiske landskapet på Agder, noe som ble ansett som en stor fordel for prosjektet.
Prosjektlederen fikk etter hvert følge av en intern ressursgruppe med en kvart stilling fra
Vest-Agder fylkeskommune og en noe mindre stilling fra Aust-Agder fylkeskommune. De
to ressurspersonene satt da sentralt plassert i sine respektive fylkeskommuner, den ene i
strategi- og utviklingsenheten, den andre i regionalavdelingen. Dette var viktig for å sikre
forankringen og legitimiteten til prosjektet. Slik var organiseringen det første året, men
etter hvert mistet Aust-Agder fylkeskommune sin representant i prosjektledelsen fordi hun
fikk ny stilling. I tiden etter at Aust-Agders representant sluttet fulgte det en
overlappingsperiode hvor den lokale prosjektlederen fra Aust-Agders delprosjekt deltok,
før hun etter hvert kom mer permanent inn i ressursgruppa. Imidlertid ble det vanskelig å
inneha både posisjonen som lokal prosjektleder og å være en del av den sentrale
prosjektledelsen og derigjennom representere prosjekteierne. Så etter hvert opphørte også
denne ordningen og Aust-Agders representasjon i prosjektledelsen ble aldri erstattet.

De første utfordringene prosjektlederen ble stilt overfor var å håndtere åtte delprosjekter
som i innretning, organisering og innhold var totalt forskjellige. Tre av delprosjektene var
allerede godt i gang gjennom det arbeidet med ”Sørlandet - en likestilt landsdel”. De fem
andre delprosjektene var totalt ferske og startet på skratch. Det var ulike behov for
fødselshjelp og veiledning i starten, og sammenfallende med at det også var ulike
forståelser av hva slags prosjekt Fritt valg skulle være (jfr. mål, navn og
organisasjonsdiskusjonene) var det en utfordrende oppgave for prosjektleder å skulle sy
sammen og lede prosjektet på riktig vei.

Styringsgruppa ga uttrykk for en forventning om at delprosjektene skulle være relativt
selvgående, og at det skulle brukes minimalt med tid ute i prosjektene. Prosjektleders
oppgave skulle mer være å administrere og tilrettelegge fellesaktiviteter, møter og
rapportering.  Samtidig opplevde prosjektleder at flere av delprosjektene hadde behov for
støtte og veiledning, og at hennes oppgave var å bidra til å få prosjektene godt i gang. Det
ble vanskelig å ta denne rollen, gitt de styringssignalene hun fikk, noe som førte til et hun
opplevde et krysspress i forhold til forventningene om hva prosjektleder skal gjøre.

Som et utviklingsprosjekt, var Fritt valg avhengig av å drives framover av de
tilbakemeldingene som kom nedenfra i prosjektet. Dette gjorde at prosjektledelsen den
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første tiden gikk veldig åpent ut og inviterte til innspill. Forventningene var åpne, og for
noen kunne nok dette forstås som at prosjektet var for utydelig og avventende, noe som
ytterligere bidro til frustrasjon om hva prosjektet skulle være og for hvem.

Etter et par år i prosjektet ble den første prosjektlederen i en periode sykemeldt, noe som
blant annet synliggjorde at prosjektledelsen til Fritt valg var for liten og dermed sårbar i
forhold til denne typen endringer. Flere ble dermed trukket inn i prosjektledelsen og Fritt
valg-prosjektets kontinuitet ble ivaretatt. Etter noe tid med varierende prosjektledelse ble
det våren 2011 ansatt ny prosjektleder i full stilling, og den gamle prosjektlederen gikk inn i
prosjektgruppa i en mindre stilling. I tillegg ble det ansatt enda en prosjektmedarbeider og
hele prosjektledelsen ble dermed styrket.

Prosjektledelsen har i hele perioden vært tett knyttet til Vest-Agder fylkeskommune, både
gjennom å være fysisk lokalisert i bygget og vet at deler av prosjektledelsen har vært ansatt
her. Samtidig er leder for styringsgruppa også knyttet til Vest-Agder (fylkesvaraordfører).
Delprosjektene i Aust-Agder har ikke hatt den samme nærheten til prosjektledelsen,
verken fysisk eller kulturelt og identifikasjonsmessig, som de har hatt i Vest-Agder.  Det er
tenkelig at dette kan ha hatt betydning for Aust-Agders grad av delaktighet i prosjektet.

5.4 Faglig tyngde vs prosjektledererfaring

5.4.1 Sentral prosjektleder
Kompleksiteten i Fritt valg-prosjektets innhold og organisering, viser at det er krevende og
utfordrende å lede prosjektet. Prosjektlederen fra den første fasen, beskriver noen av
utfordringene på denne måten:

P: Det med å jobbe med likestilling hadde vært min politiske bagasje i mange år. Jeg hadde ikke
jobbet med det praktisk, kun politisk. Jeg vet hvor komplisert det kan være å jobbe med
likestilling. Det var så stort prosjekt og så ulike kulturer rundt forbi – det var en utfordring å
prøve å forene de kulturene for at de skulle få til et fruktbart arbeid.

I: hadde du en forventing om at delprosjektene skulle ha den faglige ballasten?

P: Nei, ikke, det, dette var rådgivere og byråkrater som satt i styrende posisjoner som hadde fått
et prosjekt de skulle jobbe med, men som ikke nødvendigvis hadde jobbet med likestilling før. De
hadde ikke nødvendigvis denne kompetansen. Det var veldig ulike erfaringer, når noen hadde
jobbet med det i mange år.

Prosjektlederen peker på utfordringen i det å skulle forene så ulike delprosjekter med så
ulike utgangspunkt og forforståelser. Rammebetingelsene for det å drive prosjektarbeid var
vanskelige, spesielt i den første perioden. Dette viser også at det å ha kunnskap om tema,
og et engasjement, ikke er tilstrekkelig for å lede et så omfattende prosjekt som Fritt valg.
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Det forutsetter også erfaring i og kunnskap om prosjektledelse og -organisering.
Prosjektleders legitimitet var først og fremst knyttet til hennes likestillingspolitiske
engasjement og forankring. Samtidig ble det påpekt, som hun selv sier i sitatet, at hun
manglet kunnskap om det praktiske likestillingsarbeidet i barnehage, skole og universitet.

5.4.2 Lokale prosjektledere
I noen av delprosjektene satt det kontaktpersoner som hadde erfaring som prosjektledere,
men som manglet den faglige kunnskapen og forankringen. De var blitt tildelt et
prosjektlederansvar ut fra tidligere erfaring med det å drive prosjekter, og ikke ut fra
kunnskap om temaet. På den andre side så var det også prosjektledere med faglig innsikt
og erfaring i det å arbeide med barn og unges valgsituasjon, men som manglet vesentlig
kunnskap om prosjektledelse - og styring. De var blitt tildelt prosjektlederansvaret ut fra
det ansvarsområdet de hadde i egen organisasjon, jamfør det vi tidligere har beskrevet om
initieringen av Fritt valgs delprosjekter (kap. 4).

Et sentralt spørsmål er i hvilken grad de kommunene, fylkeskommunene og andre
institusjoner som deltar i prosjektet velger prosjektledere som har de riktige
forutsetningene og rammebetingelsene for å kunne drive prosjektet? Det er en krevende
jobb å være prosjektleder for et prosjekt innenfor en så stor satsing som 10-årssatsingen er.
Det er derfor viktig at de tiltakene som settes i gang styres av personer som har den riktige
kompetansen, samt legitimitet, tyngde og forankring som er nødvendig for å lede
prosjektet. I dette ligger det også at det må være personer som har anledning til å investere
i prosjektet i form av både tid og ressurser.

Erfaringene fra organiseringen kan være vanskelig å skille fra erfaringene med de
personene som driver et prosjekt, skriver Baklien (2007) fra evalueringen av et pilotprosjekt
om lokalbasert rusforebygging. Slik er det også i Fritt valg-prosjektet. Personfaktoren har
betydning på både sentralt og lokalt nivå. Baklien (ibid) peker på fire elementer som er av
betydning i forhold til det å skulle lede denne typen prosjekter. Det er administrasjon,
fagkompetanse, dialogkompetanse og nettverk.

I de åtte delprosjektene som fra starten utgjorde Fritt valg, var noen av prosjektlederne
opplagt mer erfarne og dyktige som administratorer av et prosjekt enn andre. Det å skulle
lede et prosjekt forutsetter kunnskap om prosjektledelse, ikke bare kunnskap om det
temaet/faget som prosjektet omhandler. Dette kom blant annet til uttrykk i forhold til
arbeidet med operasjonalisering av mål og indikatorer for eget prosjekt. Videre ga flere av
prosjektlederne tydelig uttrykk for at de manglet fagkompetanse på likestilling, men de evnet
samtidig å tilegne seg dette gjennom konferanser, forelesninger og erfaringsutveksling med
andre. En utilsiktet effekt av det å være prosjektleder i Fritt valg er at de nå har bygget seg
opp betydelig kompetanse på et felt som kanskje det kanskje ikke er så mange som har
kunnskaper på? Dialogkompetanse er spesielt viktig når du skal involvere flere etater eller
profesjoner og jobbe tverrfaglig, som noen av delprosjektene har gjort. Det handler om å
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klare å involvere andre ut fra deres ståsted og gjennom dialog skape en felles forståelse for
prosjektet. Delprosjektet i Kristiansand som har vært forankret i og omfattet både
barnehage- og skolesektoren er et godt eksempel på hvor nødvendig det har vært å ha
dialogkompetanse. Når det gjelder det fjerde elementet, nettverk, handler dette om å skape
oppslutning om nye ideer, koble interessenter og skape allianser. I Lindesnes er
prosjektlederen i en svært sentral posisjon og gjennom sin entusiasme og engasjement har
hun klart å forankre Fritt valg-prosjektet utover og nedover i hele kommunen. For
prosjektledere som sitter i posisjoner hvor de ikke har så mange å spille på, har de likevel
klart å skaffe kontakter og skape entusiasme for sitt prosjekt. Men vi har også eksempler på
det motsatte.
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6 RESULTATER FRA BARNEHAGE
Barnehagene som er med i Fritt valg har arbeidet med tiltak rettet mot ansatte og barn i
barnehagen og tiltak rettet mot andre utenfor barnehagen som foreldre og innbyggere i
kommunen. Tiltakene som er prøvd ut og utviklet er:

 filming av ansatte for å skape refleksjon rundt deres praksis
 tema på personalmøter
 materiell til bruk i samlingsstund
 foreldremøte
 utstilling

Tiltakene har foregått i Kristiansand, Kvinesdal og Lindesnes kommuner. Våre vurderinger
er basert på innsendte refleksjonsnotater, årsrapporter og intervjuer med prosjektledere og
prosjektansvarlige. De tre foregående underveisnotatene viser til måleindikatorene som
ligger til grunn for vurderingene av resultater og effekter.

6.1 Fritt valg i barnehagens planer

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet 2008) er
barnehagenes viktigste arbeidsdokument. Rammeplanen gir retningslinjer for
barnehagenes verdigrunnlag, innhold og oppgaver ved å redegjøre for barnehagens
samfunnsmandat. Målet med planene er å gi alle ansatte i barnehagene en forpliktende
ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet, i tillegg
til å gi informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.  I rammeplanen vektlegges
likestilling spesielt under punkt 1.3 Barnehagens verdigrunnlag:

Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra
barna til å møte og skape et likestilt samfunn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli
sett og hørt, og oppmuntres til å delta i fellesskapet i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må
reflektere over egne holdninger til og samfunnets forventninger til gutter og jenter.

Videre nevnes likestilling og mangfold under 1.4: Barn og barndom, 2.4: Sosial
kompetanse, 3.2: Kropp, bevegelse og helse og 3.6: Nærmiljø og samfunn.

De voksnes, de ansattes, holdninger, kunnskaper og ferdigheter i arbeidet med barna
fremheves som betydningsfullt, og de fleste av Fritt valg tiltakene i barnehagene er rettet
inn mot de ansattes holdninger og ferdigheter.
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Barnehagenes årsplaner er det mest sentrale dokumentet i barnehagens virksomhet og er
førende for det interne arbeidet og som et eksternt bindeledd til foreldre, eiere og
samfunnet forøvrig. Den fastsettes av samarbeidsutvalget i barnehagene. Det er i
årsplanene at barnehagenes arbeid gjennom året konkretiseres.

I Rafoss barnehage i Kvinesdal presenteres arbeidet de har hatt i Fritt valg sammen med
KUN, på nettsiden deres på denne måten:

I vår barnehage heter det ikke "jentefarge" og "guttefarge", ei heller "jenteleke" og "gutteleke".
Vi må ikke skape forventninger til barna ut fra deres kjønn, men la dem selv få muligheten til å
velge. I barnehagen vår har vi nøytrale farger på interiør, alle barna har samme farge på for
eksempel vaskeklut og kopper og vi tenker over innkjøp som gjøres slik at de fremmer likestilling.
Men viktigst av alt er de voksnes holdninger! Små endringer kan gjøre store forskjeller!

I Lindesnes og Hestehaven barnehagen er Fritt valg- prosjektet implementert i årsplanen
for 2011-2012 og i det daglige arbeidet i barnehagen. Fritt valg-prosjektet presenteres også
på hjemmesiden deres og der presenteres målene for Hestehaven barnehage:

 Målet er at personalet blir bevisste og tydelige voksne i det pedagogiske arbeidet med
likestilling i barnehagen.

 Vi vil ha bevisste og tydelige voksne som ser det enkelte barn og som gjør at aktiviteten til
barna blir et resultat av barnets egne valg.

 Vi vil at barnehagehverdagen blir tilrettelagt for allsidig bevegelser for jenter og gutter.

I Kristiansand har seks barnehager vært involvert i hospiteringsordningen, og
følgeforskerne har hatt dypdykk i en av dem, Andungen barnehage. I deres årsplan er Fritt
valg implementert og presenteres under Mål: Likestilling. Det fremheves at det i dette
arbeidet kreves en reflektert holdning til kjønnsroller når "Barnehagen skal legge til rette for at
barn kan opparbeide mot og selvtillitt til å være seg selv og velge fritt ut fra hvem de er, mer enn de
forventninger som ligger i kjønnsrollene".

Selv om arbeid med likestilling er en føring gitt til barnehagene gjennom rammeplanen, så
viser en rapport fra Likestillingssenteret i 2010, at under halvparten av 144 årsplaner i
landets barnehager tematiserer likestilling. Fritt valg-barnehagene har som vi ser på ulike
måter implementert likestilling i sine årsplaner. Et prosjekt slik som Fritt valg kan gjøre det
enklere å implementere likestilling som arbeidsområde i årsplanene, enn når barnehagene
ikke har noe konkret å feste det på. Å ha likestilling med som et tverrgående perspektiv og
tema uten konkrete tiltak og prosjekter pågående er utfordrende, spesielt med tanke på
hvorvidt det lar seg gjennomføre og følges opp. Tidligere forskning viser at planene tas
alvorlig, men at det i en hektisk barnehagehverdag kan være vanskelig å utøve det som er
implementert i praksis (Alvestad 2004). Barnehagene som deltar i Fritt valg har på sin side
tatt i bruk konkrete metoder og verktøy for å fremme økt bevissthet og refleksjon om
kjønnsroller og likestilling, og det er stort sett samsvar mellom intensjon og praksis.
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6.2 Tiltak rettet mot ansatte

Tiltak rettet mot de ansatte i barnehagene har i alle kommunene handlet om å øke
kunnskapen og bevisstheten om likestilling gjennom å reflektere over egen praksis. Dette
er det arbeidet med gjennom filming av de ansatte og i personalmøter.

6.2.1 Filming
I Kvinesdal og i Lindesnes har de filmet de ansatte i ulike situasjoner. Filmene har vært
utgangspunkt for analyse og refleksjon over egen praksis. I alle barnehagene har fokuset
vært på voksenrollen. I Kvinesdal har de vektlagt de voksnes kommunikasjon med barna
og om det er forskjell i hvordan de kommuniserer med jenter og gutter i ulike situasjoner
som i garderoben, under måltider og i frilek. I Lindesnes har de vektlagt voksenrollen i
samspillet med barna og hvordan de voksne kan bidra til å styrke barnas selvtillit,
selvbilde og selvstendighet.

I Kvinesdal var KUN senter for kunnskap og likestilling, med som ekstern aktør for
barnehagene kommunen i prosjektet "Likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen"
i 2007-2009. Tiltaket handlet om å filme de ansatte i ulike situasjoner. Viktige spørsmål som
ble stilt til de ulike situasjonene som var filmet var: Spiller kjønn noen rolle i denne
situasjonen? Utgjør kjønn noen begrensning for barns utfoldelsesmuligheter i denne
situasjonen? Hva lærer barna i denne episoden? Kunne noen handlet på en annen måte?
(Moen 2010). Resultatene som kom frem var utgangspunkt for diskusjon og refleksjon blant
personalet, og utvikling av planer for endringer i praksisen. Den ene barnehagen som var
med i dette arbeidet har fortsatt i Fritt valg og har jobbet videre med likestillingsarbeidet
både overfor ansatte og barna.

De ansatte i barnehagene i Kvinesdal og Lindesnes hadde en antagelse om at de behandlet
gutter og jenter likt. Analysene av filmene viste at slik var det ikke. Dette rokket ved tatt-
for-gitt holdningene til egen praksis og har vært til inspirasjon både i Agder og andre deler
av landet, eksempelvis arbeidet Likestillingssenteret gjør i barnehager i Hedmark og
Oppland. Arbeidet i Kvinesdal inspirerte også Lindesnes til å prøve ut metoden med
filming for å belyse og analysere rutiner de ikke var fornøyd med. Der har de benyttet
filmingen som et refleksjonsverktøy. Prosjektansvarlig i barnehagen har filmet ansatte i
flere barnehager og sammen har hun og den som er filmet sett på filmene etterpå og
reflektert rundt; "Hva gjorde du her?" og "Hva skjedde her?". Om sin egen rolle sier
prosjektansvarlig i Lindesnes:

Det er du selv som skal reflektere over din praksis, jeg er bare en navigatør gjennom
refleksjonen. Dette er ikke kontroll, men refleksjon og at det er de som styrer refleksjonen, men
jeg stiller noen spørsmål.
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Arbeidet med holdninger handler om en bevisstgjøring av forutinntatte antagelser og egen
praksis. Derfor er rollen som navigatør, slik den beskrives i sitatet over, et viktig redskap..
Like viktig som å finne ut hva de ansatte kunne gjort annerledes, mener
prosjektansvarsvarlig at det er å se på alt den ansatte gjør som er bra.

Økt bevissthet om egen rolle

I Kvinesdal erfarer prosjektleder fra KUN at personalet i alle barnehagene har forholdt seg
lojale og engasjerte i forhold til arbeidet med likestilling (Moen 2009). Personalet i de ulike
barnehagene kommet frem til en felles erkjennelse om at alle er bærere av holdninger og
tradisjoner - bevisst og ubevisst - knyttet til likestilling. Dette har hatt den effekten at
bevisstheten om likestilling har økt og at de anser likestilling som tema som viktig å jobbe
med i barnehagene (Moen 2009).

Barnehagen som fortsatte i Fritt valg har som et konkret resultat av filmarbeidet, utarbeidet
en huskeliste som brukes daglig blant de ansatte i barnehagen og på personalmøter. Her er
første avsnitt og det som kan forstås som perspektivet som ligger til grunn for
likestillingsarbeidet i barnehagen, på huskelista:

HUSKELISTE FOR LIKESTILLING
BIOLOGISK OG SOSIALT KJØNN
Biologisk kjønn er knyttet til om man er født jente eller gutt. Sosialt kjønn er knyttet
til de forventninger vi har til gutter og jenter fordi de biologisk sett er forskjellige.
Hvilken betydning diss biologiske forskjellene får er kulturelt betinget.
IKKE LA BIOLOGISK KJØNN BESTEMME SOSIALT KJØNN!

Huskelista innholder videre korte tekster som omhandler lik oppmerksomhet, lik reaksjon,
lik oppmuntring, tiltale med navn, øyekontakt, oppfølgingsspørsmål, ro og stemmeleie når
det gjelder å forholde seg til jenter og gutter mer likestilt. Huskelista henger rundt på
sentrale steder i barnehagen for å minne de ansatte på perspektivet i det daglige, samt i
opplæringen av nye ansatte.

Prosjektansvarlig i Lindesnes erfarer også at tiltaket med filming og refleksjon rundt
filmene har effekt på personalet. Dette viser seg for eksempel i medarbeidersamtalene
mener hun:

Dette har gjort at de tenker litt mer, er mer bevisste. Noen sa de egentlig ikke var så positive i
starten, men da vi kom i gang og de så hva dette handlet om så synes de det bra. Det appellerer
ikke bare til de kvinnene som var aktive på 70-tallet, men til alle. Frie valg, like muligheter, velge
ut fra interesser og evner. Alle skjønner budskapet og at dette viktig å jobbe med. Den største
utfordringen er at det er så mye vi skal gjøre, det er for mange fokus får ikke jobbet lenge nok
med hvert fokus, hvert prosjekt. Det vi starter opp med smuldrer bort fordi vi har for mange
ting. Samme hva jeg driver med er det viktig at også de voksne har frie valg, men det har ikke
vært vanskelig å få de voksne med når jeg snakker om likestilling, frie valg, selvbilde, selvtillit og
selvstendighet (Prosjektansvarlig barnehage, Lindesnes)
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Hun påpeker imidlertid at det er noe skepsis, men det erfarer hun som viktig fordi det kan
være et snev av sannhet i skepsisen:

Det er viktig å lytte til skepsis og motbølger. I det kan ligge en sannhet, en evaluering av det
som har vært før. Vi må lytte til motbølger for å vite hvor skal veien gå. Det har alltid vært noe
positivt, men også feilskjær og det er viktig å ikke gå inn i de samme feilskjærene som har vært
før. Når de ansatte er skeptiske så kan det være oe de har opplevd før eller er det ureflekterte
fordommer? (Prosjektansvarlig barnehage, Lindesnes)

Skepsisen som kan finnes blant de ansatte kan være med å bidra både til å unngå uheldige
effekter og det kan være med å gi liv til diskusjonen og refleksjonen på en annen måte enn
om alle er enig. Dette er et viktig perspektiv også i likestillingstankegangen og argumentet
om demokrati (Skjeie og Teigen 2003). Det er viktig å ta den enkelte ansattes holdninger på
alvor og heller diskutere dem og på den måten bidra til en økt bevissthet rundt tematikken
selv om ikke alle blir enig om alt. I barnehagen i Lindesnes erfarer prosjektansvarlig likevel
at alle ansatte har en forståelse av at dette er et viktig område å jobbe med når det er
knyttet til like muligheter og frie valg og barns selvbilde, selvtillit og selvstendighet.

6.2.2 Personalmøter og prosjektmøter
Arbeidet med refleksjon og bevisstgjøring av de ansatte i barnehagene i Kvinesdal og
Lindesnes har også foregått på personalmøter og planleggingsdager. I tillegg til filmingen,
har prosjektansvarlig i Lindesnes utarbeidet en barnebok for voksne "Rochy veldig sterk og
Mona veldig flink - en barnebok for voksne". Boka innholder flere fortellinger om barns
selvbilde og frie valg i møte med voksnes forventninger og utsagn. Historiene i boka kan
være utgangspunkt for diskusjon og refleksjon på personalmøter og andre temadager.

I Kristiansand kommune har de ikke jobbet med filming av ansatte som utgangspunkt for
diskusjoner og refleksjoner. Barnehagene som deltar i hospiteringsordningen for
ungdomskolegutter har imidlertid hatt likestilling oppe som tema i de ulike barnehagene
på flere personalmøter, samt sammen i prosjektgruppene som består av både barnehager,
ungdomskoler og prosjektlederne i kommunen (se kap. 4). Dette har vært tema blant annet
fordi prosjektlederne har erfart at det er avgjørende å ha en felles forståelse for
gjennomføringen av prosjektet. Å jobbe med en felles forståelse for prosjektet blant de
ansatte i barnehagene og skolene har vært utfordrende, blant annet fordi det er en
sammensatt gruppe som skal jobbe mot et felles mål:

Deltagerne i pilotene har forsjellige ståsteder så de har jobbet med holdninger og et viser seg at
alle pilotene har møtt på de samme utfordringene - noen negative og noen positive holdninger i
personalet som alle har jobbet med (Prosjektleder oppvekst, Kristiansand)

Kunnskap om betydningen av likestilling

I en barnehage er det en sammensatt personalgruppe når det gjelder utdanning og erfaring,
som skal jobbe tett sammen og dermed er det veldig viktig at det skapes en felles forståelse
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for prosjektet. Det betyr som det blir sagt i Lindesnes, ikke nødvendigvis at alle har den
samme holdningen til likestilling, men at samles om betydningen av å jobbe med et slikt
prosjekt. Prosjektlederne i Kristiansand sine erfaringer er at:

Jo lengre du jobber med temaet jo viktigere skjønner du at det er. Det er en vanskelig materie å
jobbe mot og vi kan ikke gi oss med det første. De usynlige barrierene er ganske sterke her nede,
men merker de. Du ser de ikke, men plutselig så er de der når du jobber med slike tema. Derfor
er det jo i forhold til personellet og holdninger vi møter - folkedypet er representert der så selv
om mange er interesserte og har gode holdninger - så jobber de med noen som er likegyldige eller
negative også.

Prosjektlederne trekker frem kunnskap om tematikken som viktig og samlende i
personalgruppene. Et suksesskriterium de trekker frem i denne forbindelse er at alle
deltagerne som var med da de startet opp, dro sammen på en nasjonal konferanse om
likestilling der de fikk "kunnskap om så mange sidersom likestilling handler og det skapte et godt
fundament for deltakerne i pilotene" (Prosjektleder oppvekst, Kristiansand).

Å få kjennskap til og kunnskap om flere sider av hva likestilling er, hva det innebærer, for
hvem det omhandler og betydningen av likestillingsarbeid på ulike områder, kan bidra til
å utfordre fordommer og de ubevisste antagelsene den enkelte har. En slik konferanse hvor
alle deltar gir også et felles utgangspunkt å diskutere ut fra noe som kan være
hensiktsmessig når det er mange med ulikt ståsted og ansatte både i barnehager og skoler
som skal jobbe sammen om prosjektet, slik Kristiansand påpeker at har vært utfordrende.
Lindesnes på sin side har valgt en litt annen innfallsvinkel når de jobber med den enkelte
ansatte og deres rolle i barnehagen:

Det er en ting å høre på et foredrag. Det er noe annet å dykke ned i hvordan det foregår, å gå ned
i praksisen og reflekterer rundt den for så å finne hvilken teori kan vi hente frem som kan bygge
opp det vi har erfart eller gi et supplement til det vi har erfart. Vi har gjort det mer enn å finne
en teori og endre praksisen etter den. Vi har stilt spørsmålene: Hva var det du gjorde som
funket? og skape refleksjon rundt rutinene, det som du bare gjør.

I begge prosjektene ser imidlertid de ansvarlige, nødvendigheten og behovet for kunnskap
om likestilling selv om de har valgt å tilegne seg kunnskapen på ulik måte. Hva som er den
mest hensiktsmessige måten å tilegne seg kunnskap på vil henge sammen med hvilke
aktører som er med i prosjektene og hvordan prosjektene er organisert. I Kristiansand er
det et samarbeid mellom skoler og barnehager og prosjektlederne som jobber i
administrasjonen i kommunen. Det å ha et felles faglig fundament vil være viktig her. I
Kvinesdal og Lindesnes så jobber deltagerne sammen i en praktisk hverdag og de felles
erfaringene de gjør seg i hverdagen er deres fundament det er hensiktsmessig å bygge
videre på.
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6.3 Tiltak rettet mot barna

Det er i barnehagene i Kvinesdal og Lindesnes utarbeidet materiell som benyttes i det
pedagogiske likestillingsarbeidet med barna. Dette er blant annet:

 samtalebilder om selvstendighet og yrker
 veiledning for bruk av dukker i samlingsstund
 forslag til sanger knyttet til yrker
 forslag til bedriftsbesøk og tilrettelegging av lek
 eventyr om likestilling
 forslag til barnebøker

Samlingsstund er en fin arena å bruke materialet i, men også eller i barnehagehverdagen
hvor det er tid og rom for å lese eller samtale om tematikken. Det er et mål at materiellet
kan brukes for å bidra til å gjøre barna trygge på å snakke om det de tenker på, vise at
barna at gutter og jenter har like muligheter, utvide handlingsrommet for begge kjønnene
og bidra til allsidig lek.

Hva sier og gjør barna?

Tiltakene som settes i gang har som mål å endre holdninger, og det er som prosjektlederne
i barnehagene i Kvinesdal og Lindesnes sier, vanskelig å måle. De har likevel noen
observasjoner og tanker rundt effekten av tiltakene de har.

I Kvinesdal bruker de likestillingskassa de har utviklet annenhver uke i samlingsstundene.
I denne kassa finnes blant annet samtalebilder rundt yrker, og det legges opp til
bedriftsbesøk. De besøkene barnehagen har hatt fra forskjellige yrker har vært veldig
positive, og bidrar til å åpne øynene til barna. Blant annet overhørte prosjektansvarlig i
barnehagen en jente som fortalte om brannslangen hun hadde sett på en brannbil: "...Så
bruker brannmannen og branndama denne slangen til å ....". Slike uoppfordrede utsagn mener
prosjektansvarlig viser at de er på rett vei og at det er et viktig arbeid de gjør.

I barnehagen i Lindesnes har de også hatt fokus på barn og yrker gjennom samtalebilder og
bedriftsbesøk. I følge prosjektansvarlig der har likestillingsarbeidet endret deres metoder i
barnehagen og det er et konkret resultat av dette arbeidet:

Hele barnehagepedagogikken er endret etter likestillingsarbeidet. Nå har vi smågrupper som er
delt inn i lek, matematikk og turn. Disse smågruppene skal bidra til den store leken. Vi går på
bedriftsbesøk, og snakker om yrkesroller og barna får leke dette etterpå. Det har endret
metodebildet vårt. Det er et resultat av prosjektet og likestilling går inn som del av dette.

I barnehagen i Lindesnes har de også i perioder prøvde å legge til rette for å åpne opp for
flere å leke for eksempel dukke/kjøkkenkroken. De har blant annet noen tider av dagen
reservert denne kroken for guttene slik at ikke jentene okkuperer den med sin lek hele
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tiden. Videre mener prosjektansvarlig i Lindesnes å se at verktøyene og metodene har hatt
effekt også blant barna, og de voksne i deres rolle overfor barna. Hun mener å observere:

Mer utradisjonell lek, men det betyr ikke at det ikke er tradisjonell lek også. Jeg har observert at
særlig de eldste barna har tradisjonelle tanker om hva gutter og jenter kan. Nå reagerer de
voksne på det og stiller spørsmål: Er du sikker på det? Det setter i gang en diskusjon og
refleksjon hos barna.

Som det kommer frem så opplever begge de prosjektansvarlige i barnehagene i Kvinesdal
og Lindesnes, ut fra egne observasjoner og tilbakemeldinger fra personalet, at det har en
effekt på barna. Det betyr ikke at barna ikke lenger er tradisjonelle i fargevalg, valg av lek,
og i holdninger og meninger, men de voksne erfarer at det noe oftere foretas utradisjonelle
valg, og at det er et skritt i riktig retning. Enda viktigere er diskusjonene med barna og hva
de kan gjøre og hva de vil gjøre både i barnehagen og utenfor barnehagen, i dag og når de
blir eldre. Slike diskusjoner og barns egne refleksjoner kan så en ide, en tanke som igjen
kan føre til et valg som går på tvers av tradisjoner og tradisjonelle holdninger - på lang sikt.

6.4 Tiltak rettet mot andre utenfor barnehagen

Barnehagene har også jobbet med tiltak rettet mot andre utenfor barnehagen. De fleste
barnehagene har hatt foreldremøter eller andre arrangement om temaet for foreldre. I
Kristiansand er prosjektet Hospitering i barnehagen rettet seg mot gutter i ungdomskolen.
Dette tiltaket og dets resultater og effekter beskrives mer under kapitelet om resultater fra
skolen, men her vil vi si litt om erfaringer fra barnehagens side hvor vi har hatt dypdykk
og snakket med styrer, ansatt og ungdommer som har vært med i ordningen.

6.4.1 Hospitering i barnehagen
Hospiteringsordningen i Kristiansand er et tiltak for rekruttering av menn til
barnehageyrket. Gjennom en praksisplass ved barnehagene får gutter på ungdomsskolen
innblikk i hvordan det er å jobbe der. Fra erfaringene de gjør seg, er det et håp om at
guttene ser barnehage som en aktuell arbeidsplass når de skal velge utdanning og yrke. En
av de ansatte i barnehagen som har et ansvar for guttene som kommer, tenker dette om
tiltaket:

Det er sånn som jeg tenker om det ikke konkret munner ut i at disse guttene velger eller
vurderer barnehagen som en fremtidig yrkesvei, enten som førskolelærer eller fagarbeider, det er
jo forskjellige veier å gå, så håper jeg at de i hvert fall å ha synliggjort for en gruppe gutter da, at
barnehagen blir presentert som en mulig arbeidsplass. At de kan, får med seg gode erfaringer i
forhold til dette. Ungdom prater med hverandre. De deler sine erfaringer med andre igjen og jeg
vil jo tippe at de møter på alle slags mulige spørsmål og undringer blant medelever.

Foruten å vise fram barnehagen som en aktuell arbeidsplass i fremtiden, er den ansatte her
også inne på et annet viktig formål med tiltaket. Det er at guttene når de er ute i
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barnehagene og etterpå fremstår som rollemodeller overfor jevnaldrende, og bidrar på den
måten selv i rekrutteringen av gutter til hospitering i barnehagen, og kanskje på sikt inn i
yrket. I

Det ligger i tiltaket at de skal presentere det de gjør for andre elever på skolen, samt at de
filmer i hva de gjør i barnehagen som de viser på storskjerm på skolene. På den måten
fremstår de som rollemodeller som tør og som sitter med kunnskap om hva det vil si å
jobbe i barnehage som andre på ungdomskolen ikke har.

I tiltaket inngår det en presentasjon og rekrutteringsstunt fra mannlig ansatte på
ungdomskolene i prosjektet, en søkerprosess med søknad, intervju og kontrakt med skolen
ved tildelt plass for guttene. Under og etter praksisperioden er guttene rollemodeller
overfor jevnaldrende ved å presentere det de er med på film, foredrag i klassene og å være
tilgjengelig for spørsmål.

Velger gutter utradisjonelt?

Det vil gå noen år før Kristiansand og Agder-regionen vil kunne måle effektene av dette
tiltaket fordi det enda er en stund til guttene skal velge yrke. Ungdommens alder er også
en faktor her fordi det skal noe til å velge utradisjonelt når få andre gjør det i en alder hvor
det betyr mye hva andre gjør, men etter hvert kan slike erfaringer som praksisplass i en
barnehage virke inn på yrkesvalget. En ansatt i barnehagen sa for eksempel følgende om
sin egen vei inn i yrket:

Jeg tror mange unge i dag trenger å komme ut å få noe konkret. Det er litt for lite av det rett og
slett. Jeg tenker litt på innsalgspunktet også, holdninger og den veien å skulle bli så bevisst og
stå for et valg. Valget for meg om å jobbe i barnehage. det skjedde jo når jeg var 21-22. Da er du
kanskje kommet over den der greia. Du har gjort deg noen erfaringer i livet så hva kompiser eller
andre måtte mene betyr ikke så mye. Jeg tror det hadde vært helt rart for meg på det tidspunktet,
selv om jeg ironisk nok var ute i en barnepark i arbeidsuka. Det var jo ikke noe jeg hadde valgt.
Jeg fikk jo ingen av valgene mine. Vi var inne på inspektørens kontor, meg og en til i en annen
klasse. Jeg husker ikke de andre alternativene, men de virket kjedelig og barnepark ok, tenkte jeg.
Det var ikke så ille liksom. Jeg har ledd litt av det i ettertid. Det var kanskje støpeskjea.

Noen konkrete resultater ser de imidlertid allerede i Kristiansand som kan antyde at
tiltaket har en viss effekt. Det antall gutter som søker seg til praksisplass har økt. Det er
med andre ord en antydning til at det er interesse for å være med på dette og konkurransen
er hard selv om Kristiansand har økt antall praksisplasser blant annet ved å innlemme to
barnehager og en ungdomskole til. Det er med andre ord ikke flaut å jobbe i barnehage. En
slik tendens ser de også på ungdomskolen i Kvinesdal, hvor gutter har utprøving i 9.trinn
som en del av faget utdanningsvalg. I følge prosjektlederen er guttenes holdninger endret i
løpet av de tre årene denne utprøvingen har foregått:
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En annen ting som er verd å nevne er at det ikke lenger er ”hemmelig” når en av guttene på
9.trinn har praksis i barnehage i faget utdanningsvalg, de første guttene som prøvde det ba meg
om å love og ikke fortelle til noen av de andre elevene at de var i barnehagen.

6.4.2 Foredremøter og andre arrangement
Flere av barnehagene har på foreldremøtene gitt informasjon om Fritt valg- prosjektet og
enhetenes tiltak i arbeidet med likestilling. Det er som deltagerne i Fritt valg selv uttalte på
det siste utviklingsverkstedet, ikke godt nok. Informasjon bidrar i seg selv ikke til endrede
holdninger. Derimot må en sette foreldrene i stand til selv å reflektere, diskutere og
derigjennom øke bevisstheten egne holdninger og fordommer. En av måtene å gjøre dette
på er å appellere til foreldrenes ønsker om å skape muligheter for barna, og at gutter og
jenter skal behandles likt; det vil si få de samme mulighetene.

I Kvinesdal har de likestilling på møteplanen på foreldremøter hver høst. På dette møtet
snakker de om prosjektet og hva de konkret jobber med i barnehagen. I tillegg setter de inn
bilder fra likestillingssamlinger på nettsiden til barnehagen og har alltid med ordet
"likestilling" i tittelen til bilde eller i kommentarene som omhandler bildene. Håpet er at
foreldrene på sikt blir mer bevisst sine egne holdninger og at dette gir seg utslag på
oppdragelsen de gir sine barn.

Også i Lindesnes er likestilling tema på foreldremøter. Prosjektansvarlig der forteller at
hun stiller konkrete motspørsmål knyttet til tematikken når hun ønsker å utfordre og å få
foreldrene i tale. På den måten settes fokus på den enkeltes fordommer og grunnleggende
antagelser. Spørsmål som "Vil du ikke at din datter skal ha de samme mulighetene som
sønnen din?", kan sette i gang en refleksjon som igjen kan bidra til et nytt syn på verden og
barns frie valg. En praksisfortelling fra Lindesnes viser dette tydelig:

Ei mor i barnehagen fortale oss en dag at hun hadde vært i en forening hvor damene diskuterte
likestilling. Ei av damene der sa tydelig i fra om at hennes sønn ikke skulle lære å sette på
vaskemaskinen og å vaske tøy.  Da reagerte moren spontant og konfronterte henne med
utsagnet; "Skal ikke din sønn lære å bli selvstendig?" Moren fortalte at hun ikke ville reagert på
dette hvis ikke hun nettopp hadde vært på foreldremøte i Lindesnes hvor Fritt valg sentralt
hadde presentert prosjektet og arbeidet som gjøres der.

I Lindesnes har barnehagen også arrangert en utstilling hvor de gjennom bilder og korte
tekster, eventyr med bevegelser og sang til har dokumentert det de har jobbet med. Dette
fikk stort fokus i bygda med foreldre og andre som besøkte utstillingen og media som
dekket den. Prosjektansvarlig har ingen tro på at en slik utstilling i seg selv har hatt effekt,
men at det fikk satt fokus på Fritt valg og var et blikkfang som rørte noe ved noen.
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6.5 Betydningen av tiltakene i barnehagene

Barnehagen er en arena hvor menge barn tilbringer mye tid og hvor de formes, oppdager
hvem de er og lærer å bli jenter og gutter (Henkel og Tomcic 2011). Barnehagene i Norge
har et likestillingsoppdrag som er nedfelt i Likestillingsloven, Barnehageloven og i
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagene er med andre ord
lovpålagt å jobbe med likestilling blant de ansatte og i møtet med barna. Imidlertid viser en
kartlegging av likestillingsarbeidet i barnehagene i 2010 at styrere og ansatte i barnehagene
tror de gjør mer enn hva de faktisk gjør når det gjelder likestilling. Det fremkommer et
brudd i likestillingsbevisstheten i møtet med praksisnivået (Likestillingssenteret 2010a).

Rapporten fra Likestillingssenteret viser at mange barnehager har likestillingstiltak i form
av å ha likestilling implementert i årsplanene eller fokus på rekruttering av menn til
barnehagene, men når det kommer til hverdagspraksisene og fortellingene derfra er et
fravær av bevisstheten om kjønn og likestilling. En bevissthet rundt likestilling - hva det er
og hvorfor det er viktig er et nødvendig utgangspunkt for praktisk likestillingsarbeid i
barnehager. Tiltakene som er prøvd ut og videreført i barnehagene i Fritt valg, utfordrer
diskrepansen mellom det de tror de gjør og det de faktisk gjør.

Når det kommer til egen praksis er det lett å holde seg innenfor "genusrammene" (Henkel
og Tomcic 2011). Rammene for hva jenter og gutter, kvinner og menn kan gjøre og være er
usynlige, men innefor dem blir alt tatt for gitt. Det er et trygt sted å være og å gjøre kjønn.
De korrigeringene og positive bekreftelser vi får på bakgrunn av oppførselen vår, skaper
ferdige maler for hvordan vi skal være. Korrigeringene kan skje åpent og skjult og er som
regel ubevisst fordi det er slik vi er vant til at jenter og gutter skal oppføre seg. Når noen
bryter rammene blir vi bevisste dem og gis muligheten til å korrigere dem.

Tiltakene i barnehagene i Kvinesdal og Lindesnes rettet mot de ansatte går rett i kjernen av
dette. De voksne tror de oppfører seg på en bestemt måte, men filmene viser at de gjør noe
annet. Hva gjør vi, hvordan gjør vi det og hvorfor gjør vi det? Det er de viktige
spørsmålene for å jobbe med likestilling praktisk på individ- og gruppenivå. Det er først
når vi er bevisst at vi retter på barn og hverandre, og forstår hvorfor vi gjør det, at det går
an å jobbe for å endre på dette ved å endre på praksisen samtidig som man har en
forståelse av at det er riktig og viktig.

Tiltakene rettet mot de ansatte har bidratt til økt kunnskap om likestilling og å gjøre den
enkelte bevisst sine egne handlinger og grunnleggende antagelser. De grunnleggende
antagelsene viser til våre ubevisste verdier. De er rokket ved og gjort synlige for den
enkelte og det har betydning for deres atferd overfor barna, overfor jenter og gutter. Det vil
ikke si at de ansatte i alle situasjoner er seg bevisst hva de gjør eller sier, men i noen
sammenhenger vil de tenke over hva de gjør før de gjør det og andre ganger etterpå - til
ettertanke. Dette påvirker også barna i forhold til hvilket handlingsrom de får og ikke
minst hvilke verdier og antagelser som overføres til dem. Barna påvirkes jo av flere enn de
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ansatte i barnehagen som foreldre og ikke minst markedet i form av leker, klær og utstyr,
men barnehageansatte som er bevisst sin atferd og praksis, vil kunne utgjøre en effekt.

Materiellet som er utarbeidet i det pedagogiske arbeidet med barna og de ansatte er fine
verktøy i dette arbeidet. Det konkretiserer og tydeliggjør et større handlingsrom for barna
og bidrar til å utvide deres valgmuligheter til flere "isteden for 2" (Henkel og Tomcic 2011).
Erfaringene barnehagene har gjort med utprøvingen og utviklingen av tiltakene er samlet
inn og bearbeidet av prosjektledelsen i Fritt valg, og presenteres så i den nye
likestillingskofferten for barnehager, som i disse dager lanseres av Fritt valg.
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7 RESULTATER FRA SKOLE
I dette kapittelet tar vi for oss de tiltakene som er satt i gang i barneskoler og
ungdomsskoler i Arendal, Lillesand, Lindesnes og Kvinesdal. Det er i hovedsak satt i gang
tiltak som er rettet mot elever på ungdomsskolen. Disse var allerede i gang da Fritt valg-
prosjektet starta (se kap. 1), men er blitt prøvd ut og videreutviklet gjennom årene med
Fritt valg. I prosjektets siste fase er også barneskolene kommet inn og har satt i gang tiltak
basert på erfaringer som er gjort i ungdomsskolene. Tiltakene er i hovedsak retta mot
elever, men har til en viss grad også hatt fokus på ansatte og foreldre. Vi vil også
presentere hvilke resultater skolene har å vise til på et mer overordnet nivå, gjennom
implementeringen av Fritt valg i plan- og styringsdokumenter.

Til grunn for de resultatene og effektene som foreligger, vil vi vise til de tre foregående
underveisnotatene. Vi har basert våre vurderinger på intervjuer med prosjektledere,
intervjuer og observasjoner fra dypdykket i Kvinesdal ungdomsskole, samt innsamlet
materiale fra delprosjektene. Lillesand har ikke deltatt i prosjektet siste år og har derfor
heller ikke levert inn skriftlig dokumentasjon til følgeforskningen.

Tiltakene som er prøvd ut innenfor skole, er:
 Fritt valg inn i skolens planer
 Verktøykassa Mot og selvfølelse
 Rollemodeller – film og bibliotek
 Hospiteringsordningen skole – barnehage
 Tiltak mot personal og foreldre

7.1 Fritt valg i skolens planer

I forhold til implementeringen av Fritt valg i skolens planer, vil vi innledningsvis se på
sammenhengen mellom kommuneplan – virksomhetsplan og årsplaner for skolene.

En kommuneplan er kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi rammer for
virksomhetenes planer og tiltak, og inneholder langsiktige og overordnede målsettinger og
retningslinjer for kommunenes utvikling. Det er med andre ord sentralt å få Fritt valg
arbeidet forankra i kommuneplanen dersom en skal ha fokus og trøkk på arbeidet i
fortsettelsen. Dette har en lykkes med i Lindesnes og Kvinesdal, men ikke i Arendal og
Lillesand.
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I både Lindesnes og Kvinesdal er det utarbeidet en egen kommunedelplan for likestilling
og levekår. I planene er alle tiltakene som er i gangsatt i kommunene skissert, dette
omfatter også Fritt valg-prosjektet. Målsettingen for Kvinesdal er å komme opp i gruppen
av mest likestilte kommuner i Norge.

Kommuneplanens mål og verdigrunnlag skal gjenfinnes i alle sektor- og virksomhetsplaner
og danne grunnlaget for all kommunal virksomhet. Ved Lindesnes ungdomsskole er Fritt
valg forankret i virksomhetsplanen for 2011 – 2012, men under punktet ”Andre tiltak”. I
Kvinesdal ungdomsskole framkommer også Fritt valg som et eget prosjekt;
likestillingsprosjektet. I tillegg er likestilling synliggjort som en integrert del av to av de tre
satsingsområder i virksomhetsplanen; sosial kompetanse og samarbeid hjem-skole. Lesing
er det tredje satsingsområdet.

En årsplan viser en tematisk oversikt over undervisningen, og den viser hva elevene
arbeider med og til hvilken tid de gjør det. En årsplan lages med utgangspunkt i
kompetansemålene med tilhørende læringsmål. Fritt valg inngår i årsplanene for faget
utdanningsvalg ved både Lindesnes og Kvinesdal, og aktiviteten her bygger på
oppdelingen som finnes i Verktøykassa Mot og selvfølelse (presentert i kapittel 1).

I Lindesnes heter det at arbeidet i faget utdanningsvalg skal være bevisst knyttet til hva
som påvirker de valg vi tar og hvilken betydning vår kulturelle bakgrunn har. Og det er
lagt inn at en skal drøfte hvordan språkbruk kan virke trakasserende og diskriminerende.
Det er utarbeidet og implementert i virksomheten, et eget årshjul for ”Min plan” som viser
en tidslinje for hva og når det skal arbeides med de ulike temaene knyttet til
utdanningsvalg. Dette årshjulet gjelder for hele ungdomsskolen og Fritt valg er sentral på
alle trinnene.

Når det gjelder de faglige årsplanene har de i Lindesnes sagt at det skal arbeides med Fritt
valg ikke bare i faget Utdanningsvalg, men også i andre ordinære fag. I fagene historie,
samfunnsfag, norsk, religion, livssyn og etikk er det framhevet hvilke emner i
kompetansekravene som kan knyttes til Fritt valg, men det er ikke spesifisert på hvilken
måte likestillingstankegangen skal implementeres.

I Kvinesdal har en også hatt en ambisjon om å innarbeide Fritt valg i flere fag. Blant annet
var rektor tidlig opptatt av at likestillingsprosjektet hører hjemme i samfunnsfag, norsk og
RLE og at det fra ledelsens ståsted blir viktig å arbeide med å få likestillingstankegangen,
”Fritt valg-tankegangen” inn i årsplanene for disse fagene. Samtidig blir det viktig å
oppfordre lærerne til å benytte klassens time i forhold til Fritt valg-temaene. Når vi
gjennomførte vårt siste dypdykk i Kvinesdal etterspurte vi framgangen i arbeidet, men det
var så vidt rektor kjente til ikke blitt gjort noe på dette.  Rektorskifte i perioden kan nok
forklare hvorfor arbeidet ikke er kommet i gang.
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Ved Nyplass barneskole i Lindesnes er det også utarbeidet et eget årshjul for hvordan de
skal arbeide med sitt likestillingstiltak gjennom året. I løpet av skoleåret skal det iverksettes
ulike tiltak. Videre er det sagt at det er en forutsetning for å lykkes med satsingen at de
klarer å få likestilling inn i fagplanene på de ulike trinnene der det er naturlig, og at andre
pedagogiske verktøy brukes for å støtte opp om prosjektet gjennom å ha fokus på kjønn og
likestilling. Nyplass skole kom seint inn i Fritt valg-prosjektet, men har likevel arbeidet
iherdig med å få likestilling implementert i planleggingen av skoleåret. Det gjenstår å få
likestillingsprosjektet inn i fagplanene på de ulike trinnene, noe skolen skal arbeide med
dette året.

Ved Arendal barneskole er tiltaket deres, First Lego League (FLL), implementert i daglig
drift gjennom årsplaner og fagplaner.

7.2 Tiltak i ungdomsskolen

7.2.1 Verktøykassa Mot og selvfølelse
Ungdomsskolene i Kvinesdal, Lindesnes og Lillesand har alle prøvd ut verktøykassa Mot
og selvfølelse på sine skoler (se kap. 1), og gjort egne erfaringer, tilpasninger og justeringer.
Aktivitetene brukes fortrinnsvis i faget Utdanning til valg og i klassens time, men det er
også forsøk på å ta i bruk øvelsene i andre fag/timer. I Kvinesdal har rådgiveren ved
ungdomsskolen arbeidet mye med å videreutvikle konseptet fra Forandringsfabrikken, og
tilført flere nye aktiviteter og øvelser. Hun legger vekt på at hun ønsker å skape refleksjon
hos elevene og at det er viktig at de blir konfrontert med holdningene sine gjennom å måtte
reflektere over dem. Blant annet benytter hun en øvelse hvor elevene skal kategorisere
hvilke egenskaper som karakteriserer jenter og hva som karakteriserer gutter. Gjennom å
diskutere slike egenskaper får en belyst mange grunnleggende forestillinger hos de unge,
om betydningen av kjønn. Rådgiveren har samlet på svarene fra de ulike klassene og vil
etter hvert systematisere disse for å se om hun kan se en endring i holdninger fra 8. til
10.klasse.

Erfaringene skolene har gjort med utprøvingen av verktøykassa, er samlet inn og
bearbeidet av prosjektledelsen i Fritt valg, og presenteres så i den nye likestillingskofferten for
skoler, som i disse dager lanseres av Fritt valg.

Om den pedagogiske metoden
Elevene som er intervjuet i dypdykket i Kvinesdal har prøvd ut aktiviteter fra verktøykassa
i timene Utdanningsvalg, som de har på alle trinn i ungdomsskolen. I tillegg har de hatt et
todagers opplegg som Forandringsfabrikken stod for. Dette var helt i starten av Fritt valg-
prosjektet ved skolen. Elevene er stort sett svært positive til å jobbe med aktiviteter fra
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verktøykassa og de fleste beskriver det som artig og lærerikt, mens noen av de yngste
syntes det ble kjedelig, mest fordi de ble ”tvunget” til å skulle snakke hele tiden.

Elevene beskrev aktivitetene som ”leker” og noen kommenterte at det kunne bli litt for
mye tøys og tull. Det at det var leker gjorde samtidig at elevene turde å vise seg fram mer.
Siden det bare er en lek er det ikke så farlig om du driter deg ut, var det en som sa.
Samtidig ble det også reflektert over hva slike ”leker” kunne føre til, som andre mer
tradisjonelle metoder ikke klarte å oppnå. En av guttene har følgende refleksjon:

Det var litt morsomt å se, for i starten av prosjektet var det ingen som turte å si hva de var gode
til, men på slutten var det flere, men ikke alle da, men flere som turte å si hva de likte å holde på
med som de syntes de var gode til. Det er rart å se hva som kan skje i løpet av to dager.

Hva var det som gjorde denne måten å arbeide på, spennende? I tillegg til at det var gøy å
samarbeide og få være aktive og slippe å sitte i ro hele tiden, var flere av elevene inne på at
denne måten å jobbe på gjorde at elevene lettere ble hørt og fikk tydeligere fram sine
synspunkt. Dette sitatet beskriver noe av dette:

Det er ikke alltid du er bevisst på hva du mener. Du ble liksom bevisst hva du mente når du ble
stilt alle disse spørsmålene.

Dette med å bli stilt spørsmål som du må tenke igjennom, er noe av hovedessensen i måten
ungdomsskolene i Fritt valg har arbeidd på. Det handler om at elevene skal utvikle en
dypere innsikt i eget grunnlag for de holdningene de har. En forsøker å få elevene i tale
gjennom å engasjere dem, provosere dem og utfordre dem. Gjennom aktivitetene blir
elevene engasjert i noe som opptar dem (hva de skal bli, hva som er modig, hva er
bra/dårlig med bygda di osv). Og med dette utgangspunktet stiller læreren de spørsmålene
som elevene så må reflektere over. For noen, spesielt guttene, ble det utfordrende å hele
tiden skulle svare. En av dem sier:

Hvis du sa det var kjedelig, så måtte du si hvorfor det var kjedelig. Hver gang du skulle si noe
måtte du si hvorfor.

Det kan kjennes både frustrerende og irriterende å hele tiden skulle lete etter et svar i seg
selv. Det er det som skjer når lærerne utfordrer elevene på å tenke etter hvorfor de mener
det de mener. Elevene må da gå inn i seg selv og forholde seg til sine egne forforståelser av
ting. Den som skal lede ungdommene gjennom slike prosesser må tåle å stå i det
konfliktfeltet som kan oppstå. En liten observasjonsbeskrivelse fra en time i 8.trinn kan
beskrive dette:

Så går alle elevene og setter seg rundt fem bord. De er inndelt i grupper fra forrige timen de har
hatt med samme lærerne. Nå skal de fortsette arbeidet med ”hva er en modig person”? De har
vært ute og tatt bilder som de nå skal lime på en pappark og skrive tekst under. De lager en liten
fortelling som de etter hvert blir bedt om å presentere for resten av klassen. De arbeider i ulikt



77

tempo. Noen grupper er konsentrerte om oppgaven og har fremdrift. I andre grupper går flere av
elevene litt til og fra rundt om i klasserommet. De snakker med hverandre om andre ting. De
kommenterer noe som har skjedd og snakker om noe som skal skje. Når de skal presentere det de
har gjort stiller læreren spørsmål til det som legges fram; Hva skjer når en tar igjen? Hvorfor er
det de populære som er kule? Hva er å være modig? Hun utfordrer elevene. Noen er aktive og
svarer, andre snakker med sidemannen, et par gutter knuffer, noen går og gjør andre ting, andre
er helt stille.

Etter timen stiller vi spørsmål til læreren om det ikke er vanskelig å holde prosessen i gang
når så mange andre ting skjer samtidig. Mange ville nok beskrevet det som uro og
ukonsentrasjon. Læreren forklarer at det må være noe bråk for å skape litt dynamikk i
gruppa, ellers kan det fort bli for strengt - noe som kan gjøre at færre deltar i diskusjonen,
færre tør å slenge seg frampå. Lærerens utsagn er uttrykk for et syn på læring som preget
av deltakelse, mer enn tilegnelse. Læring er i seg selv et sammensatt fenomen og det finnes
et spekter av ulike læringsteorier. På samme måte vil forskjellige lærere ha ulike
læringsforståelser og –praksiser, og antageligvis håndtere situasjoner som den over på ulikt
vis. Ut fra et slikt perspektiv er det en reell utfordring å klare å få hele personalet med, i
likestillingsarbeidet, dersom det kun skal knyttes til å arbeide med metoder og aktiviteter
fra verktøykassa. Et bredere spekter av tilnærminger, metoder og tiltak, er derfor
nødvendig, slik at hver enkelt lærer finner metoder i tråd med sine læringsforståelser.

Innholdet i verktøyet – hva fører det til?

I siste fasen av følgeevalueringen har vi igjen intervjuet elever fra 10.trinn som har fulgt
Fritt valg-prosjektet gjennom tre år og ser at deres vurderinger er noe mer positive hva
gjelder selve metodikken og innholdet i prosjektet enn erfaringene har vært i de to tidligere
fasene.

Flere av elevene nevnte at de hadde fått et bedret klassemiljø i løpet av disse tre årene, men
forklarer dette like mye med at de er blitt mer modne og at de nå kjenner hverandre bedre:

I 8.klassen kjente vi ikke hverandre så da diskuterte vi ikke så mye, da var det fort at dersom
noen mente noe sterkt så lot vi andre det bare stå. Vi turte liksom ikke si imot, men nå tør vi å
diskutere mer.

Før var det guttelus og jentelus, men det har jo forsvunnet nå, nå er vi mer i gutte- og
jentegjenger. Før var det merkelig hvis gutter og jenter var venner, men det er det ikke nå. Nå er
vi mer vant til å respektere meningene til hverandre.

I tidligere intervjuer fortalte en informant at han hadde opplevd mindre mobbing i
perioden rett etter at de hadde hatt opplegget. Tilsvarende opplevelser kan også
rådgiveren ved skolen fortelle om:

En tilbakemelding som varmet, var etter en av de første gangene vi kjørte opplegg fra
verktøykassen i en 8.klasse, kom en av jentene og sa at det var blitt helt slutt på de ekle
kommentarene hun fikk for de (veldig spesielle) klærne hun går i.
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Noe av den viktigste lærdommen er at elevene selv har erfart betydningen av å arbeide
med holdninger, mot og selvfølelse som avgjørende for hva slags arbeidsmiljø en klarer å
skape i klassen. Elevene sa blant annet at de nå så betydningen av å ha fokus på disse
tingene og foreslo selv at dette er tema som det må holdes jevnt fokus på (Eide og
Lauritzen 2009). Det som er interessant å merke seg er at elevene opplevde at dette var
første gang temaer som for eksempel mobbing ble tatt opp i klassen. I følge elevene var
ikke dette tema som det ble pratet om i klassen, verken i klassens time eller i andre fag på
skolen. Dersom det ble snakket om så var det knyttet til konkrete episoder.

Om det å velge fritt/utradisjonelt

Et spørsmål det er umulig å svare på er om arbeidet med verktøykassa har ført til at
elevene i større grad tar modige og frie valg. Verktøykassa fungerer innenfor en gitt
kontekst, og det er svært mange andre faktorer som vil ha betydning for unges
utdanningsvalg. I den grad en kan si noe om slike effekter er det uansett først på lengre
sikt. Derimot har vi ønsket å problematisere dette med fritt valg med elevene, og har i
intervjuene stilt dem spørsmål om hva de mener er et fritt valg. Svarene de har gitt er for
eksempel:.

Det er i alle fall avhengig av hva du sjøl vil (jente)

Du gjør det du sjøl vil. Selv om bestevenner gjør det trenger ikke du gjøre det (gutt)

Folk kan si hva du bør, men ikke hva du må eller skal (gutt)

Selv om elevene i intervjuene er veldig opptatt av at de selv bestemmer hva slags
utdanning de skal ta og hva de skal gjøre når de begynner å jobbe, sier de også at det betyr
mye hva foreldrene sier og mener. Noen forteller også om foreldre som legger sterke
føringer for hva slags utdanning de bør ta. Dette handler som regel om at mamma eller
pappa har samme yrke selv. De understreker imidlertid at de ikke lar seg påvirke av
foreldrenes ønsker, fordi det viktigste er at de velger en utdanning som er i tråd med egne
ønsker og de evnene og mulighetene de har. Sitatet fra jenta under utgjør i denne
sammenheng et unntak fra den gjengse oppfatning blant ungdommene:

Det er ikke alltid så enkelt å gå for det du selv vil. Det påvirker deg jo, både kjærester og familie.
Av og til må en gå for en slags mellomting mellom det du selv vil mest og det familien og de vil.
(jente)

I dette sitatet problematiseres det å inngå et kompromiss i forhold til det valget du skal ta.
Når slike diskusjoner kom opp i intervjuene var ungdommene raske til å understreke at de
ikke inngikk kompromisser, de kunne lytte til foreldre og venner, men de ville uansett ta et
eget selvstendig valg til slutt. Våre funn samsvarer med konklusjonene i Støren m.fl (2010)
om at elevene selv vurderer sine egne valg som ikke å være begrenset etter kjønn, mens
dette kan gjelde for andre enn dem selv (ibid).
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Ungdommenes forståelse av frie valg er i tråd med det vi i teorikapittelet beskrev som ”den
senmoderne tidsånden”, som preges av at ungdommene oppfatter at de har et fritt valg,
uavhengig av tradisjoner, familie, geografisk eller sosial tilhørighet. I andre underveisnotat
diskuterte vi ungdommenes manglende refleksjon over hva som påvirker unge gutter og
jenters valg av skole og yrke. Når det gjelder typiske ”gutteyrker” og typiske ”jenteyrker”,
så handler det om at gutter og jenter har ulike interesser, mente de. Det er ”naturlig” for
jenter og gutter å ha ulike interesser fordi de har blitt opplært til det (Olsvik m.fl 2011).

En av øvelsene i verktøykassa er å kategorisere egenskaper ut fra om de mener det hører til
gutter eller jenter, eller kan beskrive begge. Øvelsen gjennomføres i både 8. og 10.klasse. I
intervjuene forteller både elevene og rådgiver om at det har skjedd en positiv endring i
løpet av disse årene, i forhold til at de nå i mindre grad kategoriserer egenskapene som noe
som knyttes til enten jenter eller gutter. Dette forklarer de med at de er blitt mer modne, at
de skjønner mer, og at det vel egentlig ikke er så farlig om gutter og jenter oppfører seg
annerledes enn det tradisjonelle rollemønsteret.

7.2.2 Rollemodeller

Rollemodellfilmer

Prosjektledelsen satte tidlig i gang med å utarbeide rollemodellfilmer som skulle legges ut
på Fritt valgs hjemmeside. Rollemodellene var kjente personer som hadde gjort noe
banebrytende, slik som Petter Stordalen og Kari Traa. Rollemodellfilmene slo ikke an slik
som forutsatt, så i 2011 endret prosjektledelsen strategi og begynte arbeidet med å finne
rollemodeller som flere kunne kjenne seg igjen i. Det ble lagt vekt på å finne vanlige jenter
og gutter fra Sørlandet. Rollemodellfilmene slik de nå foreligger, omfatter 36 rollemodeller
– kvinner og menn og med ulike etniske bakgrunner. Det er lagt vekt på å få fram en
bredde, også i forhold til at rollemodellene ofte representerer utradisjonelle valg. Her er det
gutter som representerer helse- og sosialyrkene, og jenter som representerer bygg- og
anleggsnæringen. Rollemodellene representerer de fleste linjer fra videregående skole og et
vidt spekter av yrker. Noen av rollemodellene er representert flere steder på grunn av
kryssløp og ulike veier til samme yrke:

 Idrettsfag – profesjonell idrettsutøver
 Musikk, dans og drama – danser, trommeslager, musikalartist
 Studiespesialisering – sosionom, sosiallærer, politi, førskolelærer, siviløkonom,

avdelingsdirektør/sivilingeniør, intensivsykepleier, operatørleder IT, journalist,
dr.scient. og forsker.

 Bygg- og anleggsteknikk – rørlegger, malersvenn, anleggsmaskinfører.
 Teknikk og industriell produksjon – anleggsmaskinfører, lastebilsjåfør,

billakkerer, laborantlærling.
 Service og samferdsel – kontorlærling, resepsjonslærling, lastebilsjåfør.
 Restaurant og matfag – kokk, butikkslakter.

http://www.frittvalg.no/Video.aspx?m=54
http://www.frittvalg.no/Video.aspx?m=23
http://www.frittvalg.no/Video.aspx?m=30
http://www.frittvalg.no/Video.aspx?m=31
http://www.frittvalg.no/Video.aspx?m=33
http://www.frittvalg.no/Video.aspx?m=34
http://www.frittvalg.no/Video.aspx?m=35
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 Medier og kommunikasjon – journalist, kommunikasjonsrådgiver.
 Naturbruk – hestefaglærer, anleggsgartner.
 Helse- og sosialfag - helsefagarbeider lærling, helsefagarbeider, barne- og

ungdomsarbeider.
 Design og håndverk – frisør, filigransarbeider, blomsterdekoratør.
 Elektrofag - elektrikerlærling, elektriker.

Et raskt overslag over antall treff på nettsidene til hver rollemodellfilm, viser at de fleste
yrkene har mellom 200 – 400 treff pr nå. Noen ser ut til å være mer populære, som for
eksempel politi med 965 treff, mens mer ukjente yrker som laborant og dr.scient. har under
50 treff. Rollemodellfilmene er ett tiltak under prosjektledelsens mål om
informasjonsspredning. Tilbakemeldingene fra lærerne er at de opplever
rollemodellfilmene som anvendelige i undervisningen på faget utdanningsvalg.

Digital rollemodellkatalog
Kommunene i Lindesnesregionen samarbeider om å etablere et ”menneskelig digitalt
bibliotek” hvor tidligere elever ved skolene presenterer seg. Tanken er at
biblioteket/katalogen skal bestå av elever som har tatt uvanlige valg og at nåtidige elever
skal motiveres av noen som er fra samme sted som en selv. Det er rådgiverne ved skolene
som er ansvarlige for etableringen av rollemodellkatalogene.

Rollemodeller er viktige for å utfordre stereotype forestillinger om ulike fagretninger og
yrker. Flere yrker er kjønnet, i den forstand at vi automatisk ser for oss en kvinne som
helsearbeider og en mann som bygningsarbeider. Rollemodeller er viktige for å utfordre
slike grunnleggende og ubevisste forestillinger og bryte reproduksjonen av de stereotype
bildene.

7.2.3 Hospiteringsordning skole – barnehage
Ett av tiltakene i Fritt valg omfatter både barnehager og ungdomsskoler. Dette er også
beskrevet i kapittel 6. Hospiteringsordningen som er prøvd ut i Kristiansand handler om at
gutter fra 8.klasse får hospitere i en barnehage. Hospiteringsperioden omfatter en dag i uka
i fire uker i tre perioder fordelt på henholdsvis høst, vår og høst.

Erfaringene viser at lærene jevnt over er veldig fornøyde, og at de mener elevene stort sett
har gjort en god jobb. Dette varierer imidlertid noe med graden av modning av elevene.
Det er foretatt en egen evaluering av ordningen, basert på intervjuer med noen av elevene.
Denne bekreftet at elevene også jevnt over er fornøyde, men at noen faller fra og ikke står
løpet ut fordi det blir for kjedelig. Det hender også at elever blir tatt ut, fordi de ikke har
vært modne nok til å jobbe i barnehage. Det skjer en kontinuerlig vurdering av elevene
både av styrere og ansatte i barnehagene og lærere underveis i hospiteringsperioden. Det
generelle inntrykket av elevenes innsats og utbytte er positivt, men noen faller som sagt fra
eller blir anbefalt å slutte.

http://www.frittvalg.no/Video.aspx?m=36
http://www.frittvalg.no/Video.aspx?m=37
http://www.frittvalg.no/Video.aspx?m=38
http://www.frittvalg.no/Video.aspx?m=39
http://www.frittvalg.no/Video.aspx?m=74
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Intervjuene vi har gjort med ungdomsgutter som deltar i prosjektet, bekrefter at
motivasjonen for å delta er varierende blant ungdommene. Det kan også virke noe tilfeldig
hvorfor de er utplassert. Det kom også fram at ungdommene kanskje burde fått en mer
tydelig rolle og oppdrag mens de var utplassert.

7.2.4 Tiltak i barneskolen

Verktøykasse for barneskolen
I Kvinesdal arbeides det med å tilpasse aktivitetene fra verktøykassa til barneskolen. Så
langt er to barneskoler sagt seg interessert i å delta. Det er rådgiveren fra ungdomsskolen
som skal drive opplæring av lærerkollegiet ved disse barneskolene. Intensjonen er at en
etter hvert skal få med alle de fire barneskolene i kommunene.

Tiltaket som er utviklet ved Nyplass skole i Lindesnes; ”Tør å være den du er!” er et
konkret undervisningsopplegg som er delt i fire temaer som gjennomføres over en periode
på 4 – 5 uker. Det er utarbeidet et eget årshjul som gjelder for hele barneskolen hvor det
iverksettes tiltak gjennom hele året. Ideen til Nyplass skole er at elevene skal få møte
samme tankegang i ulike former på hvert trinn. Det forutsetter at hele personalgruppa er
bevisste på å jobbe for dette i møtet med elevene. Nyplass skole har lagt vekt på å arbeide
bevisst med prosjektet i lærerkollegiet og på foreldremøter, og de er godt i gang med sitt
kollektive forankringsarbeid.

Når det gjelder erfaringer fra arbeidet skriver de blant annet:

Prosjektet er på vei opp i fart. Vi opplever at elevene reflekterer mer over egen væremåte når vi
setter fokus på dens betydning for seg selv og andre. De opplever at de er viktige for
klassemiljøet og at de har muligheten til å gjøre en forskjell for seg selv og andre.

De møter svært engasjerte og interesserte elever og mener at de allerede har gjort
interessante observasjoner i forhold til elevenes kjønnsforståelser, blant annet skriver de:

På spørsmål om hva som kjennetegner en ålreit jente/gutt, fant elever på fjerde trinn få
ulikheter.  Bustete hår var akseptabelt på gutter, men ikke på jenter, var de enige om. Jenter bør
gre håret sitt!

First Lego League og læringssamtalen

I Arendal har de prøvd ut First Lego League (FLL) og hatt et spesielt fokus på jenter. FLL er
et ferdig konsept som tas i bruk i skoler over hele Norge. Det kan derfor vanskelig kalles et
eget tiltak som prøves ut innenfor Fritt valg-prosjektet. Det de har gjort i Arendal er at de
gjennom FLL har et spesielt fokus på jenter og utradisjonelle yrkesvalg og så bruker de
læringssamtalen til å reflektere over verdier, valg og holdninger knyttet til dette med kjønn
og arbeid. De ønsker å se på hvorvidt det er endring i ungenes holdninger i løpet av den
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tiden de arbeider med FLL, men det foreligger ingen dokumentasjon som kan synliggjøre
en slik endring. Derimot sier prosjektlederen at han ser en positiv utvikling blant elevene. I
starten var det nesten ingen jenter som søkte seg til FLL, mens nå er de i flertall.
Prosjektlederen sier at det er i flere år har vært stor interesse rundt dette med teknologi og
design, men at det først er de siste par årene at jentene har gitt uttrykk for at de synes det er
moro. Nå hører de ofte at jenter sier det er gøy. De erfarer også at FLL har hatt et positivt
fokus på gutter som er faglig svake. Det å arbeide mer praktisk gir mestring og en
opplevelse av framtidshåp, noe som er viktig med tanke på det store frafallet i
videregående skole. Fra å ha vært et tiltak som en måtte søke på er det nå bestemt at FLL
skal implementeres på hele 7.trinn og litt nedover i trinnene.

7.3 Tiltak retta mot lærere og foreldre

Tiltakene som er satt i gang i skolen retter seg også mot lærerne og i noen grad mot
foreldre. I delprosjektene snakkes det om at Fritt valg-temaene og metodikken, skal
forankres i hele skolehverdagen. I den sammenheng er det nødvendig at lærerne får den
nødvendige opplæring i temaene og kompetanse til å ta i bruk verktøyene. Lærerne på de
tre ungdomsskolene som var med i Forandringsfabrikkens opplegg, har alle fått noe
opplæring i bruk av verktøykassa. I vårt andre dypdykk i Kvinesdal intervjuet vi lærere
som opplevde å ha for lite opplæring, og at den opplæringen de hadde fått var for
kortvarig11. De ønsket å få mulighet til å prøve ut verktøyene mens de var under
opplæring. De opplevde også å ha for liten tid til å sette seg inn i og bli kjent med
verktøyene. Lærerne så positivt på verktøyene og mente de var nyttige. På den andre side
var det likevel noen som opplevde metodene som litt fremmede og som ikke følte seg
trygge nok til å ta de i bruk. Dypdykket viste at lærerne kun i begrenset grad brukte de nye
metodene, men at de var blitt brukt i klassens time for å ha fokus på klassemiljø (Olsvik
m.fl 2011).

Opplæring av lærerkollegiet er vesentlig for at tilnærmingen og tankesettet skal
implementeres i flere fag ved skolen. Tiltakene mot lærerne må rette seg både mot det å ta i
bruk utradisjonelle pedagogiske aktivitetsrammer og mot det som er intensjonen som
ligger til grunn for hele Fritt valg-prosjektet. Fritt valg handler om mot og selvfølelse, og
grunnleggende forestillinger om kjønn. Lærerne må tenke kjønn og likestilling og være
bevisste på å utfordre elevene på de grunnleggende forestillingene som ligger implisitt i
utsagn, holdninger og væremåter. For å lykkes i en slik tilnærming må den være kollektivt
forankra. Da er det å arbeide eksplisitt med opplæring og refleksjon i lærerkollegiet av
avgjørende betydning. I Lindesnes får alle lærere tilbud om individuell veiledning av
rådgiver ved skolen. Dette kan være en hensiktsmessig måte for å arbeide direkte mot den
enkelte lærers egne forutinntatte holdninger og verdier. Samtidig må det arbeides med
problematikken i de felles foraene hvor ansatte ved skolen er samla. Her er det potensial

11 Det er mulig at dette er endre etter at vi gjorde vårt dypdykk, og at lærerne har fått tilbud om mer enn en
halv dags opplæring – som var det de på det tidspunktet hadde fått.
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for å gjøre et mye mer grunnleggende arbeid, ved alle skolene som har deltatt i Fritt valg-
prosjektet.

Ved alle skolene informeres det om Fritt valg på foreldremøter.  Nyplass skole sender ut et
eget skriv til foreldre hvor de informerer om undervisningsopplegget og intensjonene som
det bygger på. Rådgiveren i Kvinesdal forsøker å vektlegge dialog når hun skal ta dette
opp med foreldrene. I stedet for kun å informere om prosjektet søker hun å sette i gang
prosesser hos foreldrene gjennom å stille dem spørsmål, relatert til hva slags ønsker de har
for sine barn. Hennes erfaring er at foreldrene forstår problematikken annerledes når hun
møter dem på denne måten, i stedet for å fortelle dem om behovet for likestilling og
utradisjonelle valg. I Lindesnes er foreldrene trukket inn i arbeidet gjennom at skolen har et
eget punkt på 8.klasseforeldremøtene hvor Fritt valg er tema. I tillegg har FAU, i samarbeid
med skolen, også arrangert egen temakveld hvor Fritt valg og likestilling har blitt diskutert
og skolens arbeid med temaet presentert. Og i sluttfasen av prosjektet har Lindesnes
ungdomsskole laget en egen revyforestilling rundt temaet fritt valg og levekår.
Forestillingen ble viet stor oppmerksomhet i lokal og regional presse!

7.4 Betydningen av tiltakene i skolen

Jeg opplever at jeg ser at det er verdt det hele tida. Jeg er aldri i tvil om det. Jeg ønsker å være her
for enkeltmennesket, og det er det vi jobber med, at den enkelte skal få større tro på seg sjøl og
følge sine drømmer. I og med at vi jobber med enkeltmennesket så ser vi også at det har noe for
seg. Som når de i et fullt klasserom tør å si hvilke drømmer de har for framtida…at de har mot
til det, selv om det er pinlige drømmer! (Prosjektleder Lindesnes kommune)

I kartleggingen av status for likestilling i skolesektoren 2009/2010, gjennomført av NIFU,
slås det fast at likestilling rangeres lavest av alle målsettinger ved skolen (Støren m.fl 2010).
Likestillingsarbeidet i skolen er lite formalisert, til tross for skolens pålagte oppgave med å
arbeide med likestilling. Utredningen viser videre at bevissthet om utdanningsvalg og
muligheten for å gjøre utradisjonelle valg med hensyn til kjønnsrollemønster, anses som en
svært viktig målsetting av 43 prosent av skolelederne i ungdomsskolen, mens svært få
barneskoler er opptatt av dette. I Fritt valg-prosjektet er likestilling synliggjort i skolens
planer på både ungdomsskoler og barneskoler, men det viser seg at den vanskeligste biten
er å få temaet implementert i flere fag enn utdanningsvalg.

I følge NIFU-rapporten svarer hele 60 prosent av ungdomsskolene at de har arbeidet med
tiltak/prosjekter/satsinger på dette feltet, noe som rapporten mener relaterer seg til
innføringen av det nye faget ”Utdanningsvalg” fra 2008. Vi ser også i vår evaluering at de
Fritt valg-tiltakene som er prøvd ut i ungdomsskolen i hovedsak prøves ut innenfor dette
faget. Fritt valg-temaene hører absolutt hjemme i faget utdanningsvalg, samtidig er det
nødvendig å arbeide på flere arenaer og med flere tilnærminger om en ønsker å skape en
varig holdningsendring blant de unge.
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Vi har sett at arbeidet med verktøykassa handler om å sette i gang refleksjoner blant de
unge, og at de unge reagerer ulikt på det å skulle tenke igjennom spørsmål som må svares
på. Denne typen problemorientert læring blir ofte framhevet som en egna pedagogisk
metode når det handler om bevisstgjøring av holdninger og atferd. I kapittel 2 definerte vi
holdninger som bestående av tre komponenter, kognisjon, emosjoner og atferd. Når en
arbeider for å endre holdninger må en rette oppmerksomheten mot alle de tre
komponentene (Aronsen et al 2002). Arbeidet med verktøykassa er i stor grad kognitivt
orientert gjennom spørsmålsstillinger og refleksjoner. Det er lagt mindre vekt på at elevene
også skal utfordres emosjonelt, for eksempel gjennom film eller fortellinger som berører
dem. En ytterligere forsterkning av læringseffekten kunne en få om en også utfordret
elevene på atferdsendringer for eksempel gjennom rollespill eller lignende øvelser hvor de
skal spille ut de normativt ”korrekte/ukorrekte” måtene å være jente eller gutt på.

I Fritt valg er det etablert en forståelse for at det å arbeide med unges mot til å ta
selvstendige utdanningsvalg, er et arbeid som starter allerede fra barnets fødsel.
Betydningen av å spille på lag med foreldre, omgivelser, barnehage og skole, er uttalt som
et viktig premiss i prosjektet. Likevel ser vi at de tiltakene som er satt i gang innenfor skole
i begrenset grad omfatter andre enn elevene selv. Det er spesielt viktig å sette i gang tiltak
som retter seg mot lærere/hele kollegiet. Lærere må finne sine måter å arbeide med temaet,
utover det å bruke aktivitetene som foreligger i verktøykassa. Skal verktøykassa benyttes
forutsetter det opplæring og veiledning. I vel så stor grad handler det om å arbeide med å
bevisstgjøre og reflektere over våre felles oppfatninger og verdier, som mann og kvinne.
Ved Nyplass skole understreker de at en forutsetning for å lykkes er at hele
personalgruppa er bevisste på å jobbe med likestilling i møte med elevene. Ved Lindesnes
ungdomsskole skriver de at kollegiet må ha en felles forståelse og holdning til prosjektet,
og at både kommuneledelsen og foreldre/foreldreorganer må involveres på en annen og
bedre måte enn det er gjort til nå. Det er positive tendenser i den retningen ved noen av
skolene, men det forutsetter et mer systematisk og gjennomgripende tak, for å lykkes.
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8 RESULTATER FRA FYLKESKOMMUNER OG UNIVERSITETET I
AGDER

I Fritt valg har både Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune ved sine
respektive utdanningsavdelinger og Universitetet i Agder ved lærerutdanningene hatt
prosjekter. Prosjektene har rettet seg mot grupper og fremtidige grupper i skolen som
ungdomskoleelever, rådgivere og fremtidige lærere. Tiltakene som er prøvd ut er:

 Utrad-patrulje som deltar på utdanningsmesser og besøker skoler
 Videre- og etterutdanning for rådgiver i skolen
 Seminarer for lærerskolestudenter

Til grunn for vurderingene av resultater og effekter viser vi til de tidligere
underveisnotatene, (Eide og Lauritzen 2009, Olsvik m.fl 2011 og Eide og Lauritzen 2011).
Vurderingene er videre basert på intervjuene med prosjektledere/prosjektkoordinator i
prosjektene og ungdom i utrad-patruljen, og innsendte refleksjonsnotater og årsrapporter.

8.1 Tiltak rettet mot ungdom

Aust-Agder fylkeskommunes tiltak er utrad-patruljen. Utrad-patruljen består av
ungdommer som har tatt utradisjonelle utdanningsvalg, henholdsvis gutter som jobber
som helsefagarbeidere og jenter som jobber i anleggsbransjen. Deres oppgave er å være
rollemodeller for ungdomskoleelever som er i den situasjonen at de skal velge den rette
utdanningen og et fremtidig yrke. En rollemodell beskrives ofte som individer som
gjennom sine handlinger, sin personlige stil eller spesielle egenskaper etterlignes av andre
(Jakobsen 2004). En rollemodell kan også inneha en type kunnskap som den som
observerer ønsker (Jakobsen 2004). I utrad-patruljen er ungdommene rollemodeller i en
forstand at de har handlet på en måte som man håper andre ungdommer vil etterligne,
samt at de gjennom utdanningen har tilegnet seg kunnskap som det kan være andre som
også kan tenke seg.

Utrad-patruljen har i hovedsak deltatt på utdanningsmesser med egne stands, roll-ups,
postkort og iført like t-skjorter. Det er en viktig arena hvor ungdom kan komme i kontakt
med rollemodeller og få informasjon basert på rollemodellenes (positive) erfaringer med
utdannings- og yrkesvalg. Det er altså noe mer enn å hente brosjyrer og få faktainformasjon
om utdanningen som mange andre stand kan gi, samt at det kan virke motiverende og
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inspirerende å møte noen som har gått motstrøms, som har turt det. De viser at det er
mulig.

Utdanningsmessene er for ungdomskoleelever som står overfor valgene om hvilke fag de
skal ta på videregående skole. Det andre året utrad-patruljene eksisterte hadde de også et
mål om å besøke videregående skoler. Fokuset da var å få ungdom til å velge utradisjonelt
innenfor det programfaget de har valgt på VG1:

Prosjektleder: Den ene arenaen er jo for å rekruttere utradisjonelt, og rekruttere guttene til
de jenteyrkene, typiske. For når vi skal ut i skolen så er det faktisk på VG1 - før de velger
om de skal på barne- og ungdomsarbeider eller noe annet.

Prosjektmedarbeider: Da har de allerede valgt helse- og sosialfag. Men du kan jo si at en
effekt av å ha de inn i skolen kan jo være å beholde dem innen programmet, ikke sant. For om
noen er i tvil om hvordan de skal klare det her eller jeg går over på tømrer så kan nettopp
slike ting være med på å få noen til å bli.

Prosjektleder: Beholde og motivere.

Prosjektmedarbeider: For mange er usikre. Kanskje de bare trenger å se noen andre som
har gjort det og er fornøyd med det.

8.1.1 Søker ungdom utradisjonelt?
Prosjektlederen fremhever at det er vanskelig å måle endringer i holdninger, men viser til
at det var en økning i innsøkning de to første årene når det "var trykk på" og utrad-
patruljen var aktiv. Den samme trenden ser de ikke for jenter i bygg og anlegg eller
teknisk- og industriell produksjon (TIP). Det til tross for at statistikken viser at jenter i
større grad enn gutter tør å velge utradisjonelt. Dette kan ha noe med hvem som var valgt
ut som rollemodeller i utrad-patruljen.

Guttene fra helsefag var eldre og mer utadvendte enn jentene fra anleggsbransjen, forteller
prosjektlederen. Motivasjonen for å være med i utrad-patruljen var også noe forskjellig
blant rollemodellene. Mens guttene ønsket å være med på dette fordi de mente det var
viktig å få flere menn i sektoren, var jentene i større grad usikre på hva deltagelse i
patruljen ville ha å si for dem. Når det gjelder hvilken effekt utrad-patruljene egentlig har
for ungdommens valg av utdanning, er ungdommene i utrad-patruljen usikre på:

Tja, det kom jo noen folk, men om det er avgjørende for hva de velger det vet jeg ikke. Jeg er
usikker på det, men det var mange som var nysgjerrige på hva vi drev med. Jeg vet ikke helt. (…)
Jeg hadde jo ikke peiling sjøl når jeg valgte. Jeg tror ikke vi hadde rådgiver en gang. Det var vel
derfor jeg valgte det som alle andre valgte, først. Hvis de får det inn litt tidlig, kan det vel være
lettere å velge annerledes.
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Hadde vi gjort det på en ny måte, så tror jeg det, at vi kunne reist både til 10.trinn og på
grunnkurs. Det blir feil å sette oss på stand, for da drukner vi. Vi bør holde foredrag i klassen,
gjerne sammen med foreldrene.

U-tradparuljens deltagere har erfaring med at utdanningsmessene ikke er det best egnede
stedet å påvirke ungdommenes utdannings- og yrkesvalg. Deltageren sitatet ovenfor er
hentet fra, fremholder at en annen, og mulig bedre måte, å påvirke ungdommene på kan
være å holde foredrag i klassene, og gjerne sammen med foreldrene. Deltagerne i utrad-
patruljene erfarer at det er stor forskjell på å delta med stand på utdanningsmesse og å
være på skolebesøk:

Det er mye støy, og de er ukonsentrerte, når vi er i gymsalen. De ser på det som en fritime, og
det er vanskelig å få kontakt. Det er mye bedre, når vi får snakka med dem inne i klasserommet.
Vi hadde noen kvelder av og til, der vi også snakka med foreldrene. Det var en mye bedre måte å
kommunisere på. De spurte mye, hadde så mange spørsmål! Jeg tror det er viktig å snakke med
foreldrene, så det vil vi gjerne gjøre mer av.

Det er lettere å få kontakt med ungdommene når de møter dem inne i et klasserom fremfor
i en gymsal eller hall, men vel så interessant som det fremkommer av sitatet, så fremstår
foreldrene som svært lydhøre og nysgjerrige og en viktig gruppe å inspirere. Å bearbeide
foreldrenes holdninger og verdier bør derfor være en effektiv måte å påvirke elevenes valg.
Det er i tråd med hva tidligere forskning også viser at foreldrene er de viktigste
inspiratorene og de som påvirker ungdoms valg i størst grad (Schreiner m.fl 2010, Buland
2008). Å ikke bare rette seg mot elevene ser også prosjektleder som viktig og på spørsmål
om hvordan hun ser at utrad-patruljen har hatt effekt svarer hun:

Det går jo i bølger her som andre steder. Vi så de kortsiktige effektene. Når det gjelder veien
videre så er det skolens ansvar.  ... Jeg jobber systemrettet. Jeg har jobbet med de som jobber med
elevene (i sin stilling som rådgiver i utdanningsavdelingen). Når jeg ikke har klart å tenne
systemet så har jeg gått rett på elevene og det sier seg selv; dette er et system man er avhengig
av og det innholder flere elementer, det er rådgivere, opplæringskontorene og bedriftene.

Prosjektleder trekker frem at skolene selv har et ansvar gjennom rådgiverne og også de
som er ansvarlig for lærlingene og da særlig for å følge dem opp på arbeidsplassene. En
rapport fra SINTEF om kjønn i rådgivertjenesten ved skolene fremhever at det er viktig å ta
vare på de som gjør utradisjonelle valg. De må få anerkjennelse for det valget de har gjort
(Mathiesen m.fl 2010) . Det er ikke ene og alene rådgivernes oppgave, men en oppgave for
hele skolen og som del av skolen bør det innebære opplæringskontorer og bedrifter som
har ansvaret for lærlingene.

I Aust-Agder så man kortsiktige effekter og positive resultater og derfor opplever
prosjektleder at " prosjektet isolert sett var en suksess", men at ikke en u-tradpatrulje alene er
avgjørende for ungdoms utdanningsvalg. Flere deler av utdanningssystemet som
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rådgivere, opplæringskontor og bedrifter som har lærlinger må være med, og tiltaket må
være rettet både mot elever og foreldre.

8.2 Tiltak rettet mot rådgivere

I Vest-Agder fylkeskommune har utdanningsavdelingens prosjekt vært rettet mot
karriererådgivere i skolen. Da Fritt valg startet opp, jobbet utdanningsavdelingen allerede
med å etablere en erfaringsbasert master for karriererådgivere i samarbeid med
Universitetet i Agder, og prosjektleder i Vest-Agder fylkeskommune fremholder at det har
vært noen kryssende roller og overlapp i arbeidsoppgaver mellom det som er
utdanningsavdelingens ansvar og det Fritt valg ønsker å jobbe med. I arbeidet med å
utvikle et prosjekt i Fritt valg, ble det bestemt at det i masterstudiet skulle etableres et emne
på fem studiepoeng om likestilling og kjønnssosialisering. Rapporten fra Sintef Kjønn i
skolens rådgivning - et glemt tema? viser at rådgivere i liten grad har fokus på dette temaet
(Mathiesen m. fl 2010). Kjønn karakteriseres av rådgiverne i deres undersøkelse, som et
ikke-tema.  Det er ikke et overraskende funn når de også finner ut at verken politikere eller
skolen har fokus på det (ibid), men Vest-Agder fylkeskommune er da en av få skoleeiere
som har gitt et tilbud om videreutdanning i temaet.

8.2.1 Rådgiverne - økt kompetanse om likestilling?
Egenevalueringen som Vest-Agder fylkeskommune og Universitetet i Agder gjennomførte
etter det første året med masterutdanningen, viste at emnet om likestilling og
kjønnssosialisering kom dårligst ut.  Rådgiverne som deltok på studiet syntes det var for
teoretisk og i liten grad praktisk relatert til situasjonen på Agder. Prosjektlederen tror den
dårlige evaluering har mer med kursformen å gjøre enn at det var likestilling som tema.
"Det er erfaringsbasert studie og burde det vært lagt opp til å undersøke egen praksis og ikke lese
teori". Det handler med andre ord om måten temaet legges frem på og gjøres relevant for
rådgivere som daglig snakker med ungdom. Istedenfor å endre formen på undervisningen
i emnet, ble det besluttet å ikke ha likestilling og kjønnssosialisering som eget emne, men
innlemme det i noen av de andre emnene. Lovverk som omhandler likestilling vil de
innlemme i jusemnet, og de vil trekke inn kjønnsrelaterte tema i de andre emnene. Vest-
Agder fylkeskommune avsluttet dermed sitt Fritt valg-prosjekt uten å ha oppnådd sine
målsettinger om formell kompetanse når det gjaldt likestilling. Nytten av å arrangere et
slikt emne er svært begrenset, med tanke på at det var så få som gjennomførte det og at det
bare ble arrangert en gang.

Gjennom sin videre deltakelse i Fritt valg har Vest-Agder fylkeskommune istedet valgt å ta
inn likestilling og utradisjonelle valg som tema på rådgiversamlingene de gjennomfører
fem ganger i året, for rådgivere på de videregående skolene og ungdomskolene i fylket.
Rådgiversamlingene er obligatoriske for alle rådgiverne på de videregående skolene og
ungdomskolene. Målet er ifølge prosjektleder å "gi inspirasjon til likestillingsarbeidet og
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metoder for å arbeide med likestilling i skole i fokus". Det er så langt bare vært arrangert en
samling med tema likestilling. Resultatene fra den er redegjort for i tredje underveisnotat
(Eide og Lauritzen 2010). Rapporten fra Sintef viser at kjønn og likestilling ikke er noe det
snakkes naturlig om ute på skolene og er i liten grad tema på rådgiversamlinger eller i
informasjonen fra myndighetene (Mathiesen m.fl  2010). Vest-Agder fylkeskommunes
initiativ til å ta inn tema om kjønn og likestilling i forhold til valg av utdanning og yrke, tar
tak i dette. Gjennom rådgiversamlingene vil Vest-Agder fylkeskommune holde et jevnt
fokus på likestilling og kjønnsuavhengige valg knyttet til de ulike temaene som tas opp i
løpet av året.

Det er en vesentlig forskjell på det å skulle inkludere temaet likestilling og
kjønnssosialisering i et etablert masterstudie, til det å arrangere årlige rådgiversamlinger
med mål om å inspirere. Bevisstgjøring av rådgivere i deres rolle overfor elevene tar tid og
det beste er at de kan relatere temaet til sin egen hverdag, prøve det ut og reflektere over
det. Skal rådgiveren kunne veiledede og rådgi elevene til å ta utdanningsvalg etter egne
interesser og ikke nedarvede verdier og tradisjoner fordrer at rådgiverne har kunnskap og
kompetanse om likestilling og kjønn. De må ha kjønnsbrillene på i den forstand at de ser
utover kvinne og mann og dertil passende yrker. I bunn for det må rådgiverne ha en
forståelse for hvorfor likestilling og frie valg er viktig og hva det innebærer, spesielt for den
enkelte, men også for samfunnet. Dette må være på plass for at de i veiledningssamtalene
kan oppmuntre og støtte elevene til å velge utradisjonelt. Rådgivere selv mener at
individuelle samtaler med elevene hvor likestilling er tema, er det tiltaket som er best egnet
til å oppmuntre elever til å velge mindre tradisjonelt i henhold til kjønn (Mathiesen m. fl
2010), og det forutsetter kunnskap og kompetanse om temaet. Det kan være en fare for at
rådgiversamlingene gir små drypp som ikke fører til en endring i praksis selv om det kan
bidra til en bevisstgjøring og refleksjon der og da.

8.3 Tiltak rettet mot lærerstudenter

Universitetet i Agder startet ut med en målsetting om å implementere likestilling som tema
i alle fagplaner ved de tre lærerutdanningene; førskolelærerutdanningen,
grunnskolelærerutdanningen og praktisk-pedagogisk utdanning. Dette forutsetter et nært
samarbeid med fagmiljøene ved universitetet. Tiltaket ved Universitetet i Agder er rettet
mot fremtidige lærere og hvilken kunnskap eller ballast de skal ha med seg inn i yrket. Det
er med andre ord ikke rettet direkte mot individer, men på et mer strukturelt eller
systemisk nivå; hvilke føringer det legger for undervisningen og ikke minst innholdet i
undervisningen.

Tiltaket Universitetet i Agder startet ut med, er et tiltak som går i møte med det
evalueringen av handlingsplanen for likestilling i skolen, viser at er fraværende. Nedfelte
og skriftlige målsettinger om likestilling i skolens planer finnes i liten grad viser
evalueringen (Støren m. fl 2010). Det gir også grunn til å tvile på at det foregår diskusjoner
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og hva og hvor de vil med likestilling i skolene, skriver forfatterne. Dette er på et
overordnet nivå ved hver av skolene.

Et vel så viktig spørsmål i denne sammenhengen er hvordan likestillingsperspektivet er
integrert i undervisningen, om det er et tema. Støren m.fl (2010) ser en tendens til at det tas
opp i et historisk lys og i forhold til andre land, og da som at mangel på likestilling
eksisterte i Norge tidligere og mangel på likestilling eksisterer i andre land og kulturer.
Med andre ord; Norge er likestilt i forhold til før og i forhold til andre kulturer. Det tas i
liten grad opp som diskusjonstema knyttet til for eksempel det kjønnssegregerte samfunn,
omsorgsansvar for barn og eldre, vold i nære relasjoner eller kjønnsrelatert mobbing.
Arbeidet med å integrere og implementere likestilling inn i fagplanene i pedagogikk,
samfunnsfag, RLE, men også naturfag og matematikk, ved lærerutdanningen kan bidra til
å gi studentene, og de fremtidige lærerne, kunnskap og kompetanse til å lære sine elever
om likestilling utover det som en gang var eller skjer i andre land.

8.3.1 Undervisning i et kjønnsperpektiv?
Universitetet i Agder har i løpet av Fritt valg- perioden valgt å gå bort fra arbeidet med å
integrere og implementere likestilling i fagplanene ved lærerutdanningene.
Prosjektkoordinator i Fritt valg-prosjektet ved universitetet kom inn litt ut i
prosjektperioden, og sier dette om målsettingen og hvorfor de gikk bort fra den:

Jeg skjønner bakgrunnen for det, for du må begynne med fagplanene eller
emnebeskrivelser dersom du skal få implementert likestilling. Det er på en måte
målsettinga for hva studentene skal lære det semesteret. Faglærerne er faglige autonome,
de følger fagplanene og vil gjerne ha noe å si, være med å bestemme hvordan fagplanene
skal utformes. Du må finne det igjen der, først da kan du koble det mot arbeidskrav,
innleveringer og gjøre det eksamensrelevant. Det er en lang prosess med de fagplanene,
det er noe som utarbeides et halvt til ett år i forveien.

Hun trekker frem tid og en langvarig prosess som årsaken til at de valgte å gå bort fra dette
arbeidet. Arbeidet med implementering av likestilling i fagplanene ble "for stort og
uhåndterlig", ifølge prosjektkoordinatoren. Det ble isteden besluttet å sette i gang med
konkrete tiltak som seminarer for studentene (se Eide og Lauritzen 2011, Olsvik m. fl 2011).
Så langt i prosjektet har det vært arrangert to seminarer, ett for studenter på praktisk-
pedagogisk utdanning og ett for studenter på grunnskolelærerutdanningen.

Når det gjelder seminarene til studentene så mener prosjektkoordinator at de har lykkes på
flere områder:

Vi har lykkes på den måten at vi har gjennomført de planlagte tiltakene, minus en gang
det ble avlyst. Jeg vil også si at vi har lykkes fordi vi har gitt studentene kunnskap om
likestilling og skapt refleksjoner. Det er et tema som de har blitt mer bevisst på. Vanskelig
å måle økt kunnskap. Vi driver med formidling, det er det vi holder på med, der har vi
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vår styrke, der kan vi få til noe. Hvis ikke vi hadde gjort noe, det har jo skapt
diskusjoner blant studenter og lærere og der er det en kumulativ effekt.

Prosjektkoordinatoren og prosjektgruppa ved universitetet mener at seminarene har
bidratt til diskusjon blant studenter og lærere og på den måten har det hatt en effekt.
Imidlertid er det vanskelig å måle konkrete resultater når det gjelder økt kunnskap.
Seminarene er ikke obligatoriske og er "utenom" arrangement som ikke står på pensum
eller er eksamens relevant for studentene.12 Det er derfor usikkert hvor stor effekt slike
tiltak har. Det krever en kontinuitet og oppfølging for å opprettholde refleksjonsnivået, for
å få med seg flere studenter (og lærere) i diskusjonene og på den måten øke bevisstheten og
kunnskapen som kan gjøre at flere fremtidige lærere ser temaet som viktig og relevant i
skolen.

8.4 Betydningen av tiltakene i fylkeskommuner og universitet

Fylkeskommunene og Universitetet i Agder jobber ikke mot en avgrenset og oversiktlig
målgruppe, men mot personer som tilhører eller er på vei til mange forskjellige enheter
innenfor sine sektorer. Det er vist i kapittel 5 om organisering, at prosjektene her ligger i
avdelinger som er ansvarlig for kompetanseheving blant alle rådgivere i Agder, som
samarbeider med opplæringskontorene som har ansvar for skoleelever som søker
yrkesfaglige studieretninger og som samarbeider med fagenhetene ved Universitetet i
Agder for å nå ut til lærerstudentene. Dette byr på andre utfordringer enn når tiltakene kan
prøves direkte ut mot en avgrenset målgruppe, som i barnehagen eller i en klasse.

Utdanningsavdelingene i fylkeskommunene og universitet ved avdeling for
lærerutdanning har sine arbeidsoppgaver på et annet nivå eller i et annet system, enn
skolene og barnehagene som er med. For å nå målgruppa så må de dermed jobbe via sine
ansvarsområder eller i et praksisfelt utenfor deres ansvarsområde.  Utdanningsavdelingen
i Vest-Agder fylkeskommune har jobbet mot rådgiverne med et tiltak som gjør at
rådgiverne skal kunne påvirke elevene ved forskjellige skoler. Universitetet i Agder ved
lærerutdanningen, har jobbet mot lærerstudenter som har mulighet til å påvirke elever i
skolen på sikt. Utdanningsavdelingen i Aust-Agder fylkeskommune har på sin side,
forsøkt å jobbe direkte mot elever på utdanningsmesser og på skolene. Dette har imidlertid
ikke vært problemfritt. Prosjektlederen problematiserer at hennes avdeling jobber mot
systemet rundt ungdommene, men at prosjektet utrad-patruljen er direkte rettet mot
ungdommene. Det gjør at utdanningsavdelingen ikke har noen naturlige møtepunkter med
ungdommene slik som rådgivere, opplæringskontorer og bedrifter som har lærlinger. Det
er instansene som jobber direkte med ungdommen og har et system rundt dem som best
kunne ivaretatt og videreført utrad-patruljen, mener prosjektlederen.

12 I tredje underveisnotat redegjøres det for innhold, organisering og oppmøte (Eide og Lauritzen 2011)
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Lignende utfordringer ser vi også for Vest-Agder fylkeskommune og universitetet.
Utdanningsavdelingen ved Vest-Agder fylkeskommune har ansvar for rådgivernes
kompetanseheving, og deres tiltak er rettet mot dem. Det gjør det vanskelig å følge opp
hvorvidt rådgiverne ved hver av skolene ivaretar likestillingsperspektivet i sin veiledning
overfor elevene. Utdanningsavdelingen har ikke et system som kan følge opp at det holdes
et fokus på likestilling og frie valg ved hver skole. Det er rådgiveren selv, sammen med
skoleledelsen som må gjøre det. Det gjør det vanskelig å få kunnskap om hvilken effekt
tiltaket har på ungdommenes utdannings- og yrkesvalg. Når Vest-Agder fylkeskommune
gikk bort fra å ha emne om likestilling og kjønnssosialisering i masterstudiet, over til å ha
det som tema på rådgiversamlingene, vil det være enda mer tilfeldig hva hver enkelt
rådgiver tilegner seg av kunnskap og ser som praktisk nyttig å ta med seg i
veiledningssituasjonene.

Lærerutdanningene er viktige premissleverandører til skolene og barnehagene gjennom
utdanningen av de fremtidige lærerne og førskolelærerne. Det er gjennom utdanningen at
studentene får verktøy og metoder, perspektiver og "briller" til å ta i bruk når de kommer
ut i skolene og barnehagene. Tiltakene ved Universitetet i Agder, om de hadde jobbet for å
få likestilling og kjønnsperspektiv inn i fagplanene i lærerutdanningen, ville kunne bidratt
til å gi de fremtidige lærerne slike verktøy og perspektiver. Dette er et arbeid som tar tid
fordi det krever å få "alle" fagmiljøene med seg på at dette er et relevant og viktig tema. En
enklere løsning med seminarer for utvalgte studenter ble valgt. Slike enkelt hendelser for
noen få, vil det være vanskelig å måle effekten av. Det er fortsatt en stund til studentene
kommer ut i jobb i skolen og kan bruke kunnskapen de eventuelt har tilegnet seg. Et
seminar i løpet av fire år vil heller ikke gi den nødvendige kunnskapen og kompetansen
som trengs for å integrere perspektivet i deres undervisning og metoder. Et seminar kan
inspirere og gi en smakebit av tematikken og problematikken, men det kreves kontinuerlig
og systematisk arbeid for å få det integrert i som en del av opplæringen.

Fritt valg-satsingen legger opp til praktisk likestillingsarbeid gjennom målsettingene om å
utvikle gode metoder og tiltak for å bidra til at unge tar frie og uavhengige valg. Tiltakene
som fylkeskommunene og universitetet startet ut med er alle relevante for å skape en
holdningsendring og å sette likestilling og kjønnsperspektiv på dagsorden i skolene. Deres
ansvarsområder er å legge til rette for og implementere for eksempel likestilling i
rådgiverens arbeid eller i lærerutdanningen, og slikt arbeid tar tid. Det tar tid å finne en
form som gjør likestilling og kjønnsperspektivet relevant i rådgivernes videreutdanning.
Det tar tid å få de fleste fagmiljøene interessert og opptatt av at likestilling er et perspektiv
som bør inn i fagplanene. Det tar tid å få opplæringskontorene til og aktivt jobbe for å få
flere gutter eller jenter inn på sine linjer og som lærlinger i sine bedrifter. Det handler om
holdningsarbeid og holdningsendringer i systemet rundt elever og studenter slik at
systemet på sikt kan legge til rette for at ungdom blir bevisst sine muligheter i utdannings-
og yrkesliv.
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Skal unge ta et reelt fritt valg må de få kunnskap om utdanninger og yrker som de ellers
ikke kjenner til, de må bli klar over hvilke muligheter som finnes og de må bli presentert
for hvilke konsekvenser valget av de ulike utdanningene/yrkene har for de som velger
dem.
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9 DISKUSJON OG SAMMENFATNING
Evalueringer vil både dreie seg om å studere virkningene av de tiltakene som er satt i gang,
og å studere hvilke prosesser som skapte virkningene. Evalueringer er med andre ord både
tilbakeskuende og framoverskuende. Østlandsforskning har fulgt Fritt valg-prosjektet
siden høsten 2009 og kom inn på et tidspunkt etter at alle delprosjektene var i gang og alle
organisasjonsstrukturene var på plass. Vi startet følgeevalueringen med en gjennomgang
av prosjektets målforståelse, før vi gikk dypere inn i tiltakene og den konteksten disse
fungerte innenfor og de virkningene de skapte, jfr. faseinndelingen av følgeevalueringen av
Fritt valg, presentert i metodekapittelet.

Figur 4: Beskrivelsen av et prosjekt

I dette sluttkapittelet vil vi presentere våre analyser i forhold til denne samme strukturen.
Følgeevalueringen har vist at Fritt valg-prosjektets virkning må ses i sammenheng med
intensjonen som har ligget til grunn for prosjektet. Videre er tiltakene som er satt i gang i
Fritt valg-prosjektet, prøvd ut innenfor en gitt kontekst med et sett av ulike
rammebetingelser og påvirkningsfaktorer. Vi har valgt å framheve sentrale faktorer som vi
mener har hatt konsekvenser for prosjektgjennomføringen. Til sammen er dette forhold
som har betydning for de resultatene som er oppnådd og for hvilke effekter eller
virkninger Fritt valg-prosjektet har medført.

9.1 Betydningen av felles intensjoner

Det overordnede målet i Fritt valg-prosjektet er ”å bidra til en god kjønnsbalanse i
yrkeslivet på Agder”. Det er et generelt og omfattende mål. God kjønnsbalanse vil være
relativt, dvs. avhengig av konteksten. Et sannsynlig svar kan være at god kjønnsbalanse i
denne sammenheng peker mot at det skal være et relativt likt (balansert) antall kvinner og
menn innenfor de ulike yrkene. Hovedtyngden av tiltakene i Fritt valg har fokus på å
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bygge opp under barn og unges selvtillit, tørre å være seg selv, ha tro på egne evner og
reflektere over egne holdninger og gjøre frie yrkesvalg. Resonnementet er at gjennom å gi
unge mot til å velge fritt, vil vi etter hvert få en mer balansert kjønnsfordeling i yrkeslivet
på Agder.

Resultatmålet for prosjektet innen 2012 er å finne metoder og tiltak som bidrar til at
ungdom i større grad tar frie og modige valg. Her reiser det seg umiddelbart to spørsmål;
hva vil det si å ta "frie" valg og hva vil det si å ta "modige" valg? Resultatene fra
delprosjektene har vist at ungdom opplever at de tar frie valg. De opplever at de velger
uavhengig av andre og at det valget de tar er eget/fritt. I kapittel 2 så vi hvordan frie valg
defineres i litteraturen. Det å ta et fritt valg innebærer at en kjenner til konsekvensene av
dette valget. Sagt på en annen måte; det å velge fritt = det å velge kjent. Ungdommene
velger det de kjenner til. I ytterste konsekvens kan det å velge fritt innebære at vi får et
enda mer kjønnssegregert arbeidsmarked. Kan vi si at en gutt eller en jente som har valgt et
tradisjonelt yrke har gjort et ufritt valg? Forholdet mellom ”det frie” og ”det utradisjonelle”
har vi erfart som et noe ”uforløst dilemma” som har fulgt Fritt valg-prosjektet gjennom
hele prosjektperioden.

Vi har sett at det i prosjektet har vært en grunnleggende diskusjon rundt sentrale
forforståelser av hva Fritt valg-prosjektet skal og bør være. Diskusjoner knyttet til
likestilling og frie valg ble tidlig satt på dagsorden og likedan ble det stilt spørsmål ved om
målet med et kjønnsdelt arbeidsmarked lar seg lede ut av de tiltakene som ble igangsatt.
Likedan var det helt i oppstarten, en diskusjon rundt målgruppen for prosjektet, for
eksempel hvorvidt denne skulle omfatte barnehagene eller ei. Når mange interessenter skal
tilfredsstilles samtidig kan det bidra til å utydeliggjøre målet. Fritt valg-prosjektet er et
fellesprosjekt for svært mange interessenter, noe som altså kan leses ut av prosjektets vide
målsettinger. Uklarheter rundt prosjektets intensjon og ulike forforståelser rundt sentrale
begreper i prosjektet, har tatt mye energi og fokus bort fra prosjektgjennomføringen. Dette
var særlig tydelig i begynnelsen, men har i ulik grad vedvart gjennom hele
prosjektperioden. Det generelle hovedmålet gjorde det også vanskelig for delprosjektene å
utarbeide tydelige mål med operasjonaliserbare måleindikatorer for sine tiltak (Olsvik m fl
2011, Eide og Lauritzen 2011). Og det ble ikke brukt tilstrekkelig tid på å arbeide med dette
ved oppstarten.

Videre er konsekvensen av et vidt prosjektmandat, at det har favnet svært ulike typer
prosjekter. Dette gir igjen en større utfordring i forhold til å etablere en felles forståelse av
intensjonen i prosjektet og en enighet om hva slags kriterier som bør ligge til grunn for
måloppnåelsen. Samtidig har vi sett at initieringen av delprosjektene i stor grad var
tilfeldig, i den forstand at delprosjektene er svært ulikt forankret og plassert i egen
organisasjon. Dette har forsterket uklarhetene rundt hvor man skal i prosjektet, og
delprosjektene har operert mer som enkeltstående prosjekter knyttet til sin
kommune/enhet, enn som integrerte deler i en felles satsing En sterkere kollektiv
forankring i Fritt valg kunne bidratt til sterkere overføringsverdi mellom kommuner,
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delprosjekter og sektorer. Men det forutsetter tydelige forventninger om hva slags rolle
delprosjektene skulle ha.

Manglende rolleavklaring har også hatt konsekvenser for relasjonen mellom
prosjektledelsen og delprosjektene. Forventningene fra styringsgruppa var at
delprosjektene skulle være autonome. Vår erfaring viser imidlertid at det var behov for
sterkere grad av involvering, veiledning og oppfølging underveis og spesielt i
oppstartsfasen. Dette har satt prosjektledelsen i en vanskelig klemme og i løpet av
prosjektperioden har de derfor endret tilnærming til delprosjektene. I ettertid er det enkelt
å peke på at en skulle brukt mer tid på forventningsavklaringer ved oppstarten av Fritt
valg-prosjektet.

På den andre side, erfarer vi at det har vært en prosess og en utvikling i prosjektet i retning
av større konsensus omkring de overordna målene for prosjektet. Dette har ført
delprosjektene nærmere hverandre, og bidratt til en sterkere kollektiv forankring. Det er
også et uttrykk for at deltakerne i Fritt valg-prosjektet selv har gått igjennom en prosess
gjennom å arbeide med prosjektet over flere år. Likestillingsbegrepet omtales for eksempel
i mer positive ordelag i dag, enn det gjorde i prosjektets første år. Når vi kom inn i
prosjektet var det en diskusjon om hvorvidt en skulle si at prosjektet handlet om
likestilling, likeverd eller levekår. I prosjektets sluttfase er det fra flere hold uttrykt ønske
om en sterkere fremheving av likestillingsbegrepet. Det kan se ut til at den brede
tilnærmingen til likestillingsbegrepet som har preget Fritt valg-prosjektet, har vært positiv i
forhold til å lykkes med en bred inkludering. Deltakerne har nærmet seg begrepet
likestilling gjennom ord som "mot, selvfølelse, tørre å stå for det du vil, ha like muligheter,
samme levekår uansett kjønn, klasse, etnisitet osv". Derigjennom har deltakerne i prosjektet
fått utvidet og kanskje fornyet sin forståelse av hva som ligger i begrepet likestilling.

9.2 Betydningen av organisering og forankring

Fritt valg er godt forankret i Vest-Agder fylkeskommunes delprosjekter, som eiere av
prosjektet. Aust-Agder fylkeskommune har ikke samme forankring, hverken internt i
fylkeskommunen eller i forhold til de kommunene som er med i prosjektet; Arendal og
Lillesand. Og Aust-Agder har manglet en profilert holdning til prosjektet. Det er mye som
tyder på at Aust-Agders svake formelle tilknytning til Fritt valg, har hatt konsekvenser for
satsingens manglende forankring og utbredelse i fylket.

Delprosjektene har organisert seg ulikt, slik som beskrevet i kapittel 5, noen med en
vertikal organisering som har forankring både i topp og bunn i organisasjonen pluss at de
også opererer innenfor ulike sektorer og derfor også har en horisontal organisering. I andre
delprosjekter finnes det ingen organisasjon rundt prosjektet, kun en prosjektleder eller
kontaktperson som skal koordinere utprøvingen av tiltaket. Det er klart at dette
organisatoriske terrenget har hatt konsekvenser for delprosjektenes grad av måloppnåelse.
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Det har ikke ligget noen føringer for hvordan delprosjektene skulle organisere seg.
Prosjektorganiseringen har tilsynelatende vært noe vilkårlig etablert. Likevel er det noen
faktorer som har vært avgjørende for hvorfor prosjektene er organisert som de er. Dette er
enten at Fritt valg-prosjektet er en slags videreføring av et annet prosjektarbeid, slik det var
i det tre kommunene Lillesand, Lindesnes og Kvinesdal, hvor de fortsatt arbeidet i mer
eller mindre etablerte prosjektgrupper. Eller så kan det dreie seg om at man koblet Fritt
valg-prosjektet til en satsing eller allerede eksisterende prosjekt som var på gang, slik som
for eksempel i Arendal hvor barneskolens arbeid med læringssamtalen og FLL ble et nav
for Fritt valg.

En kan si at alle prosjektene i Fritt valg er plassert i forvaltningsstrukturen (Baklien m fl.
2007). Fordelen med å være plassert i forvaltningsstrukturen er at det gir en annen type
autoritet enn en prosjektorganisering ved siden av den ordinære strukturen. Det blir lettere
å spille på andre som en har rundt seg i strukturen og det kan gi et tettere eierforhold til
prosjektet. Imidlertid er det variasjon når det gjelder grad av forankring. Det gjelder
spesielt i forhold til Aust-Agder fylkeskommune og prosjektleders kobling mot prosjektet.
For Arendal sitt vedkommende, har det vært uheldig at prosjektet ikke har vært forankret i
kommuneadministrasjonen, og prosjektlederen har ikke fått gehør for prosjektet utover sin
egen enhet. Noe av den samme erfaringen gjenfinner vi både i Vest- og Aust-Agder
fylkeskommune. Mens delprosjekter som Kristiansand, Kvinesdal og Lindesnes har løst
denne utfordringen med å forankre prosjektet hos en prosjektleder som sitter sentralt i
kommuneadministrasjonen.

Et annet element når det gjelder forankringen, er hvor prosjektene er plassert i
organisasjonen i forhold til de tiltakene de har satt i gang. Som vist i de foregående
kapitlene, er det i de delprosjektene hvor det er jobbet direkte i praksisfeltet tiltakene har
fungert best. Med det mener vi de tiltakene som både er plassert i og drives i samme enhet.
Tiltakene i barnehage og skole er eksempler på det. På den andre side har vi utrad-
patruljen som har vært organisert fra utdanningsavdelingen i fylkeskommunen, mens
tiltaket har vært rettet inn mot ungdommene i overgangen fra ungdomskole til
videregående eller ungdom som allerede går på videregående skole.
Utdanningsavdelingen jobber ikke direkte mot ungdommen og har heller ikke hatt
"samarbeidspartnere" ved skolene som har drevet prosjektet for utdanningsavdelingen.

9.3 Personfaktorens betydning

Det er viktig at de som er i prosjektet har engasjement, og ser nødvendigheten og
betydningen av tematikken. Det å ha talspersoner som ivrer for prosjektet og som hele
tiden fremhever dets berettigelser er ofte avgjørende for hvordan prosjektet blir oppfatta.
Prosjektlederne i delprosjektene har hatt denne funksjonen, samtidig er det flere av
delprosjektene som også har hatt talspersoner i andre deler av organisasjonen som har vært
avgjørende for å kunne spre og forankre prosjektet. Ordføreren i Lindesnes kommune er et
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opplagt eksempel på personfaktorens betydning for forankring, engasjement og ikke minst
kunnskapsspredning om temaet. Hun har på mange måter personifisert Fritt valg-
satsingen i Lindesnes gjennom sin rolle.

Ildsjelene har energien og pågangsmotet til å drive prosjektet framover. Dette har også
ildsjelene i Fritt valg vist. Samtidig er det en opplagt svakhet i et prosjekt om det blir for
avhengig av ildsjelene. Noen av delprosjektene erfarte at prosjektet helt eller delvis stoppet
opp når ildsjelene av ulike grunner falt i fra. Ildsjelfaktoren må med andre ord ses opp mot
behovet for bred forankring og ansvarliggjøring av flere.

9.4 Betydningen av ressurser og kompetanse

De tre kommunene som var med i KS-prosjektet, hadde den fordelen at de allerede var i
gang med et arbeid som de hadde sett hadde noe for seg. De var interessert i å føre dette
videre, noe de fikk gjort i Fritt valg-prosjektet. De hadde gjort seg noen erfaringer som viste
at det var viktig og nødvendig å arbeide med problematikken. Denne motivasjonen ble
viktig for den videre driven i prosjektet. På den andre siden har vi delprosjekter som har
måtte bruke tid på å opparbeide seg forståelse for problematikken og hva de kunne få ut av
å være med i prosjektet.

En annen viktig del av det som påvirker prosjektet er hvorvidt det er satt av tid og
ressurser til å drifte prosjektet internt i de enkelte delprosjektene. Dette er trukket fram av
flere delprosjekter som en av de viktigste suksessfaktorene. Det å få satt av tid i stillingen
sin legitimerer prosjektet, og gjør blant annet at det kan være enklere å få det implementert
i daglig drift.

Deltakernes ulike faglige bakgrunn og kompetanse spiller også inn på prosjektets
framdrift. Flere delprosjekter har hatt positive erfaringer med å prioritere faglig påfyll og
kunnskap om likestilling og unges utdanningsvalg. Det har vært inspirerende og
motiverende med konferanser, seminar, forelesninger, men viktigst er det at kunnskap om
tematikken bidrar til en felles forståelse og faglig plattform. Dette har vært viktig i flere av
delprosjektene.

9.5 Betydningen av å jobbe på flere nivåer

Fritt valg - 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet, består av tiltak på ulike arenaer i
barn og unges liv, og på flere nivå. Vi erfarer at de delprosjektene som har kommet lengst i
sitt likestillingsarbeid, er de prosjektene som har tiltak på flere arenaer som i barnehagen,
oppover hele skoleløpet og i kommuneadministrasjonen og blant politikerne. Det betyr
imidlertid ikke at alle arenaene er dekket opp. Baklien (2000:55) skriver:
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Når vi studerer noe som foregår i en faktisk og til dels ustyrlig virkelighet, må vi også være åpne
for at det kan være mange andre påvirkningskilder. Den virkeligheten vi studerer er et resultat
av mange og høyst forskjellige påvirkninger.

Påvirkningsforhold som er viktige når det gjelder barn og unge er også foreldre, venner og
ikke minst media og kommersialiseringen i samfunnet. Fritt valg har få eller ingen tiltak
rettet mot disse arenaene i barns hverdagsliv, noe som ville ha styrket effekten av
prosjektet.

Likestilling og rettferdighet når det gjelder kjønn er en dynamisk prosess. Kvinner og menn
gjør ulike valg, men ikke bare basert på biologiske forskjeller. Valgene tas i en kontekst, en
kontekst der forståelsen av kjønn er førende. Kjønn er ikke noe vi "er", men vel så mye noe
vi gjør, noe vi skaper. Dette betyr at for å kunne skape endringer i forhold til jenter og
gutters utdannings- og yrkesvalg, må arbeidet forankres og utøves både på et individuelt
nivå, et strukturelt nivå og et symbolsk nivå (jfr kap. 2).

Likestilling og arbeidet for det, ender ofte opp med tiltak på strukturnivå, skriver Guldvik
(2005). Eksempler på denne typen tiltak er kvotering av jenter eller gutter til bestemte
posisjoner, utdanninger og yrker. I forhold til de tiltakene som er prøvd ut innenfor Fritt
valg-prosjektet, er implementering av likestilling i ulike planer et viktig grep i
likestillingsarbeidet på et strukturelt nivå. Det legger føringer og forplikter å jobbe med
tematikken på ulike måter. I barnehagene og skolene som er med i Fritt valg har de jobbet
med, og de fleste fått til, å implementere tiltakene i enhetenes årsplaner og
virksomhetsplaner. I tillegg har både Kvinesdal, Lindesnes og Kristiansand tematikken og
Fritt valg-mål, implementert i sine kommuneplaner. Dette arbeidet er viktig for å få til
praktisk likestillingsarbeid i hverdagen. Forankringen i planer er et signal om hva man skal
jobbe med og en forpliktelse overfor barn, foreldre, eiere og borgere om hva barnehagen,
skolen og kommunen skal jobbe for. Innfor slike rammer er det lettere å sette i gang det
praktiske arbeidet og å gjennomføre det, følge opp og videreutvikle det.

Rollemodellfilmene og utrad-patruljene er tiltak som er direkte rettet mot det symbolske
nivået og utfordrer de forestillingene vi har om hva som er passende å gjøre for kvinner og
hva som er passende å gjøre for menn. Filmene og utrad-patruljene presenterer personer
som har tatt valg ut fra interesser og egenskaper, og noen av dem har tatt utradisjonelle
valg og viser at det er mulig. Samtidig er det viktig å ta inn over seg at det å velge
utradisjonelt ikke alene skaper likestilling. Det handler ikke bare om å få kvinner og menn
inn i utradisjonelle yrker, men også om å beholde dem og få dem til å trives. Undersøkelser
viser for eksempel at jenter som velger utradisjonelle utdanninger og yrker, ofte forlater
disse arbeidsplassene (Ree-Lindstad og Skipnes 2011, Lauritzen m.fl 2009). Å skape en
jevnere fordeling av kvinner og menn i et yrke eller på en arbeidsplass, kan også være med
og forsterke forestillingene og kjønnsforskjeller fordi kvinner og menn tilskrives bestemte
egenskaper og dertil passende arbeidsoppgaver på bakgrunn av kjønn. Flere menn inn i
barnehagen er bra, men om mennene bare får tildelt det som ansees som typiske
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mannsoppgaver i samfunnet, utfordrer det ikke kjønnsrollene i læringsmiljøet til barna. Det
må også andre tiltak til for ikke å reprodusere den kjønnede arbeidsdelingen og
forestillingene om hva kvinner og menn kan gjøre.

Da må det også arbeides på et individuelt nivå, gjennom å reflektere rundt og diskutere
forestillinger om likestilling, kjønnsroller og kjønnssosialisering. Flere av Fritt valg-
tiltakene viser at dette kan gjøres både overfor ansatte, foreldre, ungdommer selv og barna.
Et godt utgangspunkt for disse refleksjonene er å se på egen praksis og holdninger og stille
seg spørsmålet hvorfor vi gjør som vi gjør. Ved å stille spørsmål og tenke over de
grunnleggende antagelsene, de tatt-for-gitte holdningene og praksisene, det vi bare gjør
fordi vi alltid har gjort det og "alle andre" gjør det, utfordrer vi forståelsen og forestillingen
av hva som er passende for kvinner og passende for menn, og hvorfor vi tenker slik. Er det
rettferdig? Er det logisk at det er slik? Hvilke konsekvenser har det?

Gjennom å systematisk se på sin egen praksis kan det være at man også møter seg selv i
døra når det gjelder holdninger. Mange av oss vil si at vi er for likestilling, men praksisen
viser likevel at vi systematisk forholder oss til jenter og gutter, kvinner og menn på ulike
måter, jf. funnene fra barnehagene i Kvinesdal og Lindesnes. Når de voksne er bevisst sin
praksis, kan de endre praksisen og gjennom den gi barna like muligheter eller åpne opp for
at de får flere valgmuligheter. Å øke denne bevisstheten og kunnskapen om sin egen
praksis skjer også gjennom tilføring av kunnskap og opplæring i verktøy som også kan
benyttes overfor elever, jfr. videreutdanning for rådgivere og implementering av
likestillingsperspektivet i fagplanene ved lærerutdanningen. Gjennom å stille de rette
spørsmålene til barn og elever, utfordre dem på deres forestillinger og praksiser kan barn
og elever se at det finnes flere muligheter eller andre muligheter enn de i utgangspunktet
trodde. Noe av suksessfaktorene i tiltakene som er prøvd ut i barnehagene i Fritt valg, er at
tiltakene har utgangspunkt i de ansattes egne erfaringer, og at behovet for endring kom
som en følge av erfaringer de ansatte har gjort.

For å gjøre likestillingsarbeidet til en satsing som endrer holdninger og forestillinger på
sikt, må tiltakene både være rettet mot et individuelt nivå, et strukturelt nivå og et
symbolsk nivå. Vi har eksempler fra alle disse nivåene i de tiltakene som er prøvd ut i Fritt
valg-sammenheng. Kombinert med det å ha tiltak på ulike systemnivåer, viser
evalueringen at det kreves en gjennomgående og helhetlig tilnærming i arbeidet, dersom
denne typen prosjekter skal ha framtidig virkning. De delprosjektene som kan vise til
positive virkninger er i kommunene hvor Fritt valg har framstått som en satsing som har
gjennomsyret organisasjonen fra topp til bunn og involvert en bredde av sektorer og
tjenester. Den viktigste lærdommen er kanskje likevel at det å forsøke å påvirke
grunnleggende holdninger, verdier og normer er tidkrevende og et vedvarende arbeid.
Gjennom Fritt valg-prosjektet har Sørlandet skapt et fundament for å lykkes med dette
arbeidet. Prosjektet har bidratt til en bevisstgjøring av hva som skal til for å oppnå økt
likestilling og en felles forståelse for kompleksiteten i problematikken. Samtidig som det er
skapt entusiasme for at en i fellesskap skal nå det framtidige målet for regionen.
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Vedlegg 1Evalueringsspørsmål til delprosjekter i Fritt Valg
1. Oppstart

Her vil vi dere skal diskutere:
A. Hvordan kom prosjektet i gang?

– hva slags type henvendelse fikk dere? - søkte dere eller ble dere
invitert?

B. Hvem ble involvert til å delta i prosjektet og hvorfor?

– tilfeldig valgt, ledig tid, stilling, prosjektledererfaring el.a?

C. Hvem er sentrale i prosjektet og hvilke posisjoner har de?

– Beskriv delprosjekts organisering fra øverste ansvarlig til
medarbeidere i prosjektet.

2. Prosessen

Her vil vi dere skal diskutere:
A. Hvordan har den interne kommunikasjonen fungert?

– har alle vært delaktige,

– har praksisfeltet vært godt integrert,

– hvordan er prosjektet forankret i ledelsen,

– på hvilken måte har lokal prosjektleder støtte prosessen,

– hvordan har dere arbeidet med tillitsbygging internt

B. Hvordan har den eksterne kommunikasjonen fungert?

– kontakten med prosjektledelsen i Fritt valg - har dere fått nødvendig
støtte og veiledning

– kontakten med andre delprosjekter - erfaringsdeling

C. Konteksten som ditt prosjekt opererer i; utfordringer, muligheter,
begrensninger og dilemmaer.

D. Viktige grep som er tatt for å initiere, vedlikeholde og utvikle prosjektet.



3. Avslutning/videreføring

Her vil vi dere skal diskutere:
A. Eventuelle svakheter; nøkkelpersoner som ikke er blitt involvert og grep som

ikke er tatt, men som dere i ettertid skulle ønsket var gjort.

B. Hva er planlagt i forhold til videre implementering av arbeidet?

– Hvem bør med i fortsettelsen?



Frie og likestilte valg?
Sluttrapport fra følgeforskningen av prosjektet

Fritt valg - 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet.

Sluttrapporten fra en treårig følgeevaluering av prosjektet Fritt valg omhandler
erfaringer fra utprøvingen av tiltak i Aust- og Vest-Agder fylkeskommune,

Universitetet i Agder og i kommunene Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Arendal
og Lillesand. Det overordna målet for Fritt valg er å bidra til en god kjønnsbalanse i
yrkeslivet i Agder. Tiltakene i de åtte delprosjektene er primært prøvd ut innenfor

barnehage, ungdomsskole, i noen grad barneskole, og i forhold til ungdom som skal
starte på videregående skole, rådgivere i grunnskolen samt lærerskolestudenter. De
tiltakene som i størst grad kan vise til positive virkninger er tiltakene i barnehagene.

De delprosjektene som i størst grad kan vise til positive resultater er i kommuner hvor
det er satt i gang tiltak på flere nivåer i kommunen og hvor det har vært forankring i
topp og bunn. Rapporten tar for seg forhold som har påvirket gjennomføringen av

prosjektet, slik som grad av forankring, organisering, tid, ressurser, kompetanse og
grad av utprøving av tiltakene.
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