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Rollemodellfilmer
Tiltak for 5.–10. trinn, videregående og voksne
Veiledning for bruk av filmene
I rollemodellfilmene forteller unge voksne om sitt utradisjonelle yrkesvalg. Hensikten med
dette tiltaket er å skape inspirasjon, samtale og refleksjon rundt yrker, kjønn og
muligheter. Filmene kan ses via www.frittvalg.no, eller ved å bruke DVD-filmen fra denne
verktøy-kassen. La elevene (eller foreldre og personale) se filmen alene, eller sammen
med noen, og la de inspireres og utfordres. Spørsmålene under kan brukes til
gruppeopp-gaver, eller individuelle oppgaver. Behov for utstyr må tilpasses settingen.
Stor skjerm eller lerret sammen med tilpasset lydanlegg, er nødvendig for større grupper.
For mindre grupper kan filmene gjerne ses direkte på datamaskinen.
Mål: Å skape refleksjoner rundt kjønn og yrke, og å åpne for nye tanker og refleksjoner.

Oppgaver:
A. Se en av filmene og forestill deg at:
– Personen forteller om et yrke som er mer vanlig for sitt kjønn.
Blir fortellingen annerledes? I så fall, hvordan?
– Personen som forteller har motsatt kjønn. Blir fortellingen annerledes?
I så fall, hvordan?
B. Velg ut et yrke du synes passer best for noen med motsatte kjønn av ditt eget, og se
filmen om yrket. Skriv ned 5 ting som hadde vært bra for deg i et slikt yrke, og 5 ting som
kunne gitt utfordringer. Diskuter i gruppe med utgangspunkt i hva dere har skrevet. Bruk
gjerne arket «Nå må jeg velge mellom».
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Dere kan også drøfte:
•
•
•
•
•
•
•

Hva sier personen i filmen om yrket sitt?
Hva finner du ut om yrket uten at det direkte sies?
Se på bildene, eller ting som skjer i filmen.
Hva sier personen i filmen om å være kvinne og mann i yrket?
Hva sier personen i filmen om kvinner og menn? Er du enig?
Hvilke egenskaper er bra å ha i personens yrke? Hvilke andre yrker passer disse
egenskapene til?
Hva slags betydning tror du kjønn har i personens yrke?
Må synet på kjønn være som det er i yrket? Kan noe gjøres annerledes?

Det finnes ikke fasit til spørsmålene. Poenget er å reflektere og la tanker bli modne.
Ikke minst er det nyttig å finne ut hva slags holdninger og verdier vi har uten at vi tenker
over det til vanlig.
Se også www.frittvalg.no.
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