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Denne rapporten om pedagogisk likestillingsarbeid 
er skrevet og utviklet på bakgrunn av arbeidet 
til Likestillingsteamet til Fylkesmannen i Østfold 
i perioden 2012-2017. Tittelen; «Bit for bit» er 
hentet fra et av bidragene fra fem barnehager 
i fylket som arbeider didaktisk for å utvikle 
kvalitet på likestillingsarbeidet. Den tittelen synes 
vi passet her. Da barnas trivsel og utvikling i 
barnehagen er de voksnes ansvar, er det de små 
detaljene i barnehagehverdagen som må arbeides 
med og reflekteres kritisk over. 

Pedagogisk likestillingsarbeid er et område som 
må utvikles bit for bit. Likestillingsarbeidet kan 
knyttes til likeverd, mangfold og inkludering. 
Barnehagene beskriver dette som en prosess som 
aldri tar slutt. 

Vi har vært tre redaktører som har arbeidet 
med rapporten. Det er seniorrådgiver hos 
fylkesmannen Miloslav Rozmara, spesialkonsulent 
hos Barnehageetaten Fredrikstad Kommune Helga 
Synøve Kasene og 1.lektor i barnehagepedagogikk 
ved Høgskolen i Østfold Tonje Kolle.  

Forord
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Miloslav Rozmara, seniorrådgiver hos 
Fylkesmannen i Østfold 

Temaet likestilling og likeverd er omfattende og har 
ingen fasit. Målet med arbeidet er å bryte med de 
synlige og usynlige barrierene som hindrer jenter 
og gutter i å ta utradisjonelle valg. Likestilling er 
like viktig for gutter som for jenter, og tiltakene må 
rettes inn mot begge gruppene.

For å jobbe med dette temaet kreves det både en 
åpen og kritisk refleksjon og en bevisstgjøring om 
temaet. Det kreves både innsikt og kunnskap om 
likestilling. Viktigheten av å observere egen praksis 
kan ikke understrekes sterkt nok. Til dette arbeidet 
må alle engasjere seg.  

Barn og unge trenger viktige rollemodeller. Av 
begge kjønn. Barn trenger å oppleve at både menn 
og kvinner kan ta del i omsorgen og være med i 
alle aktivitetene i barnehagen. Dette gjelder også i 
skolen.

Det handler om å legge merke til hva vi 
signaliserer, hva vi gjør og hva vi ikke gjør. Ikke 
minst handler det om hva vi oppmuntrer til, hva 
vi aksepterer av gutter og jenters adferd og hva vi 
ikke aksepterer. Sånn sett så blir den voksnes rolle 
mangfoldig og ikke minst utrolig viktig.

Likestillingsarbeid krever handling her og nå, 
samtidig som vi bare må erkjenne at dette er et 
langsiktig arbeide.

Skal arbeidet føre til resultater, kreves det både 
en systematisk tilnærming og en systematisk 
medvirkning fra alle som har direkte kontakt med 
barn og unge i barnehage og grunnopplæring. 
Planen og arbeidet som kreves for å fylle noen 
av de målsettingene gjelder både lærere og 
barnehagelærere, ledere i skoler og barnehager og 
alle andre ansatte i disse virksomhetene. 

INNLEDNING
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Vi finner målsettinger om arbeidet med 
likestilling i læreplanverkene i barnehager 
og skoler. Likestilling er en sentral verdi i det 
norske samfunnet.  Dette understrekes også i 
Stortingsmelding 7 (2015-2016) Likestilling i 
praksis. Like vilkår for kvinner og menn. (BLID 
2015). Her understrekes det at regjeringen 
vil rette innsatsen mot fem områder, der det 
fremdeles er tydelige utfordringer for likestilling. 
Et av områdene er oppvekst og utdanning. 
Regjeringen vil heve kompetansen om likestilling 
i barnehagen og øke rekrutteringen av menn 
til det pedagogiske arbeidet (BLID 2015, s. 13). I 
meldingen understrekes det at likestilling er en 
del av Norges identitet og at likestilling bidrar til 
bedre liv for den enkelte. Videre knyttes likestilling 
til grunnleggende menneskerettigheter og at 
det er en forutsetning for et rettferdig samfunn 
at kvinner og menn, jenter og gutter, har like 
muligheter.

Personalet må reflektere over egne holdninger 
og samfunnets forventninger til likestilling 
og likeverd, fordi barnehagen skal bygge sin 
virksomhet på prinsippet om likestilling mellom 
kjønn (KD 2016 (Barnehageloven).

I denne rapporten vil fokuset være på det 
pedagogiske likestillingsarbeidet i barnehagene 
i Østfold. Vi ser rapporten som et nyttig 
bidrag til det videre arbeid både i forhold til 
regjeringens mål for likestilling i barnehagen 
og   Rammeplanens intensjoner og utfordringer. 
Både i Stortingets budsjettbehandling i desember 
2016,  i høringsutkastet til ny Rammeplan og i 
ny Rammeplan 2017  legges det opp til videre 
arbeid med likestilling.  Vi tror den kan spore til 
videre debatt og viktige refleksjoner i personalet i 
barnehagen. Derfor ønsker Fylkesmannen denne 
rapporten velkommen. 
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Pedagogisk likestilling i barnehagen

Tonje Kolle, 1.lektor cand. polit,  
Høgskolen i Østfold

Spørsmålet i denne rapporten er ikke om 
barnehagen skal arbeide med pedagogisk 
likestilling, men hvordan barnehagene kan 
arbeide didaktisk for å utvikle kvaliteten på 
det likestillingsarbeidet. Likestilling er nedfelt 
som en verdi i barnehagen, og skal gjenspeiles i 
barnehagens pedagogikk. 

Statusrapport for likestilling viser at dette er 
et område som ikke prioriteres av barnehagene. 
Selv om det ser ut til at flere menn får barnehagen 
som arbeidsplass, skjer det ingen utvikling på 
området likestilling og likeverd, om ikke personalet 
samtidig reflekterer kritisk over egne holdninger 
og forventninger til kjønn. 

Kjønn skrives ofte fram som noe man er. Et nyere 
perspektiv på kjønn kan være at kjønn både er et 
biologisk og kulturelt konstruert fenomen. Det er 
mange måter å gjøre kjønn på, og det er vårt ønske 

at barna i barnehagen skal møte forståelse og 
toleranse for mangfold og ulikhet i måter å gjøre 
kjønn på i det lekende samspillet i barnehagen. 

Forskning viser at det er mer likheter 
enn forskjeller på dagens jenter og gutter i 
barnehagen, og at den største forskjellen ligger 
i kjønnskontraster i barnas klær. Men likestilling 
handler om mer enn rosa og blått. I arbeidet 
med pedagogisk likestillingsarbeid i barnehagen 
kan det være viktig å fokusere på hvordan ulike 
holdninger og forventninger til kjønnsforskjeller 
påvirker det pedagogiske arbeidet i barnehagen. 

Det å løfte fram, dokumentere og reflektere 
kritisk over hvordan materiell og utstyr, farger, 
leker, kostymer til karneval og annet er kjønnet 
og preger gutter og jenters lek i barnehagen, kan 
være en begynnelse til å arbeide for demokrati, 
likeverd og likestilling i barnehagen.

Barnehagen skal bygge sin virksomhet på likestilling mellom kjønnene

Det å arbeide med likestilling er ikke noe nytt i 
barnehagefaglige sammenhenger. Likestilling 
er nedfelt både som verdi og som formål for 
virksomheten. I den første Rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver står det at: 
Barnehagen skal bygge sin virksomhet på 
likestilling mellom de to kjønn. Likestilling 
som tema skal være et gjennomgripende 
holdningsskapende arbeid, og det er ikke et tema 
som kan velges bort (BFD 1995, s. 25).    

I Barnehageloven §1. formål står det at: 
Barnehagen skal fremme demokrati og 
likestilling og motarbeide alle former for 
diskriminering (KD 2016). Likestilling knyttes 
til demokrati, og mangel på likestilling knyttes til 
diskriminering. 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
(KD 2011) skriver at likestilling i barnehagen skal 
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gjenspeiles i barnehagens pedagogikk; 
Barnehagen skal oppdra barn til å møte og 
skape et likestilt samfunn. Barnehagen skal 
bygge sin virksomhet på likestilling mellom 
kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter 
til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta 
i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. 
Personalet må reflektere over sine egne 
holdninger til og samfunnets forventninger til 
jenter og gutter (KD 2011, s 12).

Det å arbeide med likestilling er altså ikke noe for 
spesielt interesserte barnehagelærere. Det er et 
ansvar som pålegges hver enkelt barnehage å 

Statusrapport likestilling i barnehagen

arbeide systematisk med. Personalet oppfordres 
til å ta ansvar for at barnehagens verdigrunnlag 
etterleves i praksis, og refleksjoner over egne 
verdier og handlinger skal inngå i personalets 
pedagogiske drøftinger. Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet vil heve kompetansen 
om likestilling i barnehagen, og barnehager 
som arbeider med likestillingsprosjekter vil få 
kompetanseutviklingsmidler (Meld.St.7 (2015-
2016) 2015, s. 13). Spørsmålet er med andre ord 
ikke om barnehagen skal arbeidet systematisk 
for å utvikle det pedagogiske likestillingsarbeidet. 
Spørsmålet er hvordan barnehagene kan arbeide 
med likestilling. 

Hva er så bakgrunnen for at barnehagene skal øke 
kompetansen på likestilling? Først og fremst er 
det fordi likestilling er en sentral verdi i det norske 
samfunnet, og fordi evaluering av rammeplanen 
viser at likestilling er et område med lav prioritet i 
barnehagene. Det oppfattes som svært krevende å 
arbeide systematisk med likestilling, til tross for at 
samtaler med barna viser til klare kjønnsforskjeller 
i valg av aktiviteter og lekemateriell. Jentene leker 
med dukker og perler, og guttene bygger med 
klosser. (St.meld. nr. 41 (2008-2009) Kvalitet i 
barnehagen, s. 75). 

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet ble det 
i 2014 utført en ny status undersøkelse for 
likestillingsarbeid i barnehagen (Opheim, V., 

Waagene, E., Salvanes, K.V., Gjerustad, C., Holen, 
S. 2014). Kjennskap til hva det står om likestilling 
i rammeplanen for barnehagen, barnehagens 
daglige arbeid og likestillingstematikkens plass i 
barnehagens egne planer var blant temaene som 
ble undersøkt.

Undersøkelsene viser at styrerne vet hva som 
står i Rammeplanen om likestilling og at det 
påvirker arbeidet, men undersøkelsen viser 
samtidig at likestilling mellom kjønn i liten grad 
er tema i barnehagens planer. Hovedinntrykket 
er at likestilling ikke arbeides noe særlig med i 
barnehagens hverdagsliv. Kun 14% av styrerne 
svarer at deres barnehage i stor grad arbeider 
systematisk med likestilling. 
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Menn i barnehagen

I Stortingsmelding 7, Om likestilling i praksis, 
understrekes det at likestilling er en verdi i 
samfunnet og at forutsetningen for likestilling 
er at kvinner og menn, gutter og jenter skal 
ha like muligheter til å treffe egne valg og 
bruke sine ressurser (Meld. St.7 (2015-2016): 
8). I barnehagefaglige sammenhenger vil det å 
reflektere over egne forventninger til kjønn være 
et skritt på veien til en likestilt barnehage. 

Hvordan møte forventningene til personalet, 
var en relevant problemstilling for mannlige 
barnehagelærerstudenter. De fortalte at de ofte 
ble møtt med stereotypiske forestillinger om 
hvordan de skulle arbeide som menn i barnehagen. 
Noen opplevde å bli hentet til andre avdelinger for 
å snekre, og andre fikk fri fra oppvask og bleieskift 
for å være ute og leke med barna. Personalet 
må ikke bare reflektere over egne holdninger 
til og samfunnets forventninger til gutter og 

jenter, personalet må også reflektere over egne 
forventninger til og samfunnets forventninger 
til kvinner og menn i barnehagen. Dette kan 
videre handle om forventninger til mødre og fedre 
i barnehagene. Pedagogisk likestillingsarbeid 
handler om å bryte ned stereotype forestillinger, 
og åpne opp for mangfoldet av måter å gjøre kjønn 
på. Det vil føre til mer forståelse, toleranse og 
frihet til å være den man er, og bli anerkjent for.
    
Regjeringen vil heve kompetansen om likestilling 
i barnehagen og øke rekrutteringen av menn til 
det pedagogiske arbeidet (Meld. St.7 s. 13). Det er 
ikke sikkert at flere mannlige ansatte vil føre til at 
likestilling blir satt på dagsorden. Gutter og jenter 
vil ikke få like muligheter hvis kvinner og menn i 
barnehagen gjør kjønn etter tradisjonelle mønster, 
og oppgaver og aktiviteter fordeles i kategorier 
kvinnelig og mannlig kodet arbeid. 

Kjønn i bevegelse

Det å arbeide med likestilling i barnehage-
konteksten handler mye om å stille spørsmål til 
verdier, forestillinger og holdninger knyttet til 
kjønn. Av den grunn blir kjønn et sentralt begrep 
når det handler om likestilling. Er kjønn noe man er 
født til å være eller er kjønn noe man blir?  

Kjønn skrives ofte fram som noe man er; og det 
kan være kvinne eller mann, jente eller gutt. Den 
franske feministen Simone de Beauvoir (2001) 
hevdet allerede på 1940-tallet at; Kvinne ikke 
er noe du er, men noe du blir! Hun hevdet med 

andre ord at kjønn er et fenomen som er kulturelt 
konstruert. Et nyere perspektiv på kjønn kan være 
at kjønn både blir et fenomen som er kulturelt 
konstruert og samtidig et biologisk fenomen 
(Nyhus, Kolle 2013). Videre understrekes det 
at kjønn aldri står alene, men knyttes til kultur, 
klasse, religion, status, sted og tid for å nevne noen 
faktorer hvor kjønn er en viktig markør. 

Det at man biologisk er kvinne eller mann, gutt 
eller jente betyr at vilkårene for konstruksjonen 
av kjønn blir forskjellig. Dette kan knyttes til den 
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kunnskap, makt og språk som kommer fram i 
ulike forestillinger om kjønn som til enhver tid er 
rådende vilkår for danning av kjønn i samfunnet. 
Dette varierer fra familie til familie, fra barnehage 
til barnehage. I arbeidet med likestilling blir derfor 
forestillinger om kjønn viktig å løfte fram. 

Et annet perspektiv på kjønn kan være at kjønn 
ikke er noe vi blir, men noe vi gjør (Davies 2009). 
Da flyttes fokuset fra hva kjønn er, til hvordan 
kvinner og menn, jenter og gutter gjør kjønn. Dette 
kan i større grad åpne for en tenkning om kjønn 
som handling. En slik tenkning åpner for at kjønn 
kan gjøres på mange ulike måter. Det å observere 
og legge merke til, og dokumenter hvordan barna 
gjør kjønn, kan åpne prosesser hvor personalet 
kan reflektere kritisk over sin egen tenkning om 
kjønn: 

«Dersom vi flytter fokuset fra hva kjønn er, til 
hvordan kjønn gjøres i barnehagen, kan vi 
dokumentere diskurser og maktrelasjoner. 

Dette kan også knyttes til hvordan personalet 
vurderer hvert enkelt barn i forhold til hvordan 
de gjør kjønn. Kanskje kan det bidra til åpne 
for det mangfold av subjektiviteter som er 
tilgjengelige for alle innenfor samfunnets 
diskursive praksiser» (Kolle, Larsen, & Ulla, 
2010:87).

Om vi legger det å gjøre kjønn til grunn, blir ikke 
kjønn en rolle som man kan velge gå ut og inn av. 
En rolle er konstruert for deg på forhånd, og som en 
skuespiller «spiller» du din kjønnsrolle. Men barna 
befinner seg i spenningsfeltet mellom det som er og 
det som skal bli: «Barnet er ikke bare jente eller gutt 
i barnehagen. Det blir også et kjønn og kjønnes hele 
tiden av seg selv, av de andre barna og de andre 
voksne» (Rossholt 2006:8). Barna vil oppleve at 
det er mange måter å gjøre kjønn på, for det finnes 
ingen sannheter om hva gutter og jenter skal være 
eller gjøre. Samfunnet er i endring, og dette gjelder 
også kunnskap, holdninger og verdier om kjønn og 
kjønna praksiser. 

Nyere forskning om kjønn

Nyere forskning viser at barna er klar over 
konsekvensene for overskridende praksiser, men 
samtidig blir grensene utfordret i det lekende 
samspillet (Nielsen 2014). Barn i dag opplever 
større grad av forskjellighet, og virker trygge på at 
de kan gjøre kjønn på sin egen måte. Barn tenker 
annerledes om kjønn enn du gjør, hevder forskerne 
(Nielsen 2014). I dette forskningsprosjektet kom 
det fram at stereotypier om kjønn fortsatt råder 
i skoler og barnehager, men at gutter og jenter 
gjør kjønn på nye og andre måter. I det lekende 

samspillet i barnehagen blir framtidens gutter og 
jenter konstruert. Når barna begynner på skolen 
det året de fyller 6 år, har de klare forestillinger om 
hvordan de må eller hvordan de kan tillate seg å 
gjøre kjønn.   
Likestilling i barnehagen handler om mer enn at 
gutter og jenter skal utfordres på nye områder. 
Det handler om å endre tradisjoner og holdninger 
knyttet til kjønn. Hvordan barnehagefolket 
tenker om kjønn vil derfor bli av stor betydning 
for hvordan likestillingsarbeidet gjøres i praksis. 
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Om man tenker at kjønn ikke har betydning, 
kan det være fordi man tenker at barn er en 
kategori mennesker som ikke er kjønnet. Dette 
synspunktet får konsekvenser for planlegging av 
hverdagsaktivitetene i barnehagen.

En barnehagelærer forteller at hun sjelden 
tenker på kjønn når aktiviteter planlegges 
og gjennomføres. Kjønn har ingen betydning 
for planleggingen (Kolle &Nyhus 2013).  En 
dominerende diskurs som kan leses ut av dette, 
er at barn blir en kategori mennesker som ikke er 

inndelt i kjønn.  De er med andre ord ikke gutter og 
jenter, men barn.

Når aktivitetene settes i gang fremheves det 
barna er gode på, det de mestrer og de blir også 
utfordret på det de ikke er gode på. Er det slik at 
heller ikke aktiviteter er kjønnet? Det å tenke 
at kjønn ikke har betydning for ulike aktiviteter 
i barnehagen, og at kjønn ikke har betydning 
for barns utvikling, lek, læring og danning, kan 
være en av grunnene til at likestilling ikke er på 
dagsorden i barnehagens hverdag.  

Stortingsmelding 7 om likestilling understreker at 
barnehagen kan oppleves forskjellig for jenter og 
gutter, og det understrekes at …

… de sårbare guttene er mer avhengig av 
støtte og oppfølging for å få en god språklig 
og sosial utvikling enn jentene. Og dermed 
er de mer sårbare for kvalitetsforskjeller i 
barnehagetilbudet enn jentene … sårbare 
gutter viste også flere symptomer på 
atferdsvansker når de gikk i barnehager med 
utilstrekkelig plass til læringsaktiviteter (Meld.
st.7 (2015-2016), s. 16).

Forskerne har funnet ut at tilstrekkelig plass 
og pedagogisk kreativ og fysisk lek er viktig for 
barnehagebarnas læring og utvikling, og dette 
gjelder særlig for de sårbare guttene. Det er mulig 
noen gutter er ekstra sårbare. Faren som ligger i 
en slik tenkning, er at jenter ikke betraktes som 
sårbare for kvalitetsforskjeller i barnehagetilbudet.   

Harriet Bjerrum Nielsen (2014) viser til nyere 
perspektiver på kjønn. For jenter og gutter i 

Barn som ressurs i det pedagogiske likestillingsarbeidet

barnehagealder viser forskning at kjønnsrollene 
ikke er så fastlåste som de var for få år siden. 
Der hvor studier av barns lek i barnehagen fra 
1967 viser store forskjeller på gutter og jenters 
lek, viser sammenlignende studier av nyere dato 
at kjønnskontrastene i barnas lek i større grad 
handler om kleskoder, enn valg av tema for leken 
(Kleppe 2014). 

Rasmus Kleppe (2009) har observert og 
dokumentert barnas lek i barnehagen, og 
sammenlignet disse observasjonene med 
forskning som er gjort i 1967. Spørsmålet var om 
flere tiår med likestilling og nyere syn på barnet 
som deltagere, hadde ført til endringer i gutter 
og jenters lek. Kleppe viser til større likheter enn 
forskjeller og antyder at den største forskjellen 
ligger i kjønnskontraster i barnas klær. 

Guttene i barnehagen viser omsorg for hverandre 
og de mindre barna, i motsetning til hva man så av 
gutters adferd i 1967. Dette kan være et resultat 
av at fedrene i større grad enn tidligere er med i 
omsorg og stell av de yngste barna. Det kan også 
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handle om at mødrene i dag er yrkesaktive, og at 
arbeidsfordelingen i hjemmet er endret.  

Det kan samtidig handle om nyere syn på barn og 
barns demokratiske rett til medvirkning.  Sist, men 
ikke minst, kan synet på danning og læring, ha 
bidratt til at personalet i større grad har konflikter 
og konfliktløsning som tema i barnehagens 
hverdag. Han viser til at både gutter og jenter 
er aktive i det å vise omsorg og ta ansvar for 
fellesskapet, og at både jenter og gutter deltar 
aktivt i bråke/boltreleker uten at det oppstår 
konflikter. 

Samtidig beskrives hvordan leken stopper opp når 
det høres barnegråt, og leken fortsetter når de ser 
at en voksen kommer. 

For det pedagogiske likestillingsarbeidet 
i barnehagen kan det å dokumentere 
hvordan personalet arbeider for å utvikle 
barnas sosiale kompetanse når det oppstår 
konflikter, være en inngang til det pedagogiske 
likestillingsarbeidet i barnehagen. Det kan være 
viktig å være oppmerksom på, at både jenter 
og gutter trenger kompetente voksne som 
kan lede det pedagogiske likestillingsarbeidet 
i hverdagsaktiviteter i barnehagen.  Videre 
kan dokumentasjoner av barnas lek være en 
inngang til kritisk refleksjon i forhold til å bryte 
ned kjønnsstereotypiske forstillinger om kjønn. 
Kanskje det er slik at barna kan bli en ressurs 
i det pedagogiske likestillingsarbeidet? 
Barna, som skal bli morgendagens voksne, kan 
ha andre holdninger til det å gjøre kjønn, enn 
foreldregenerasjonen. 

Bit for bit endres holdningene  

I arbeidet med pedagogisk likestillingsarbeid i 
barnehagen kan det være viktig å fokusere på 
hvordan ulike holdninger til kjønnsforskjeller 
påvirker det pedagogiske arbeidet i barnehagen. 
Det å løfte fram, dokumentere og reflektere kritisk 
over hvordan materiell og utstyr, farger, leker, 
kostymer til karneval og annet er kjønnet og 
preger gutter og jenters lek i barnehagen kan være 
en begynnelse til å arbeide for demokrati, likeverd 
og likestilling i barnehagen. Fra barnehagens 
arbeid med pedagogisk likestilling ser vi at det 
nettopp er refleksjoner over hverdagspraksisene 
som blir starten på det pedagogiske 
likestillingsarbeidet. 

En av barnehagene skriver at de begynte; 
“arbeidet med barnehagehverdagen bit for 
bit”. De startet med garderoben og det som 
skjer der når barna kommer. Blir gutter og jenter 
forskjellsbehandlet der? Så gikk de videre til 
måltidet. Personalet endrer gradvis holdninger til 
likestilling og likeverd, og endringene er resultater 
av flere års systematisk kvalitetsutviklingsarbeid. 
Det gjelder å arbeide langsomt, men samtidig 
effektivt. Dette blir særlig styrer og de 
pedagogiske ledernes ansvar. I det følgende vil 
rapporten vise til hvordan fem barnehager i 
Østfold arbeider med likestilling og likeverd i sine 
hverdagspraksiser.  
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Presentasjoner av fem barnehagers prosjekter 

Barnehagene som presenteres i rapporten har hatt 
prosjektarbeid i egen barnehage fra våren 2012 
med tema hentet fra Rammeplanen: 

Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i 
barnehagen pedagogikk (KD 2011). 

I denne rapporten skriftlig-gjør barnehagene 
sine egne erfaringer fra pedagogisk 
likestillingsarbeid slik at andre kan lære og bli 
inspirert. Deltagende barnehager er Bergsvingen 
barnehage fra Sarpsborg, Isebakke barnehage 
fra Halden og Trondalen barnehage, Veslefrikk 
Steinerbarnehage og Gråtass barnehage fra 
Fredrikstad.

Pedagogisk likestillingsarbeid er en prosess som 
ikke tar slutt

BERGSVINGEN BARNEHAGE
 er en foreldredrevet barnehage som ligger i 
Sarpsborg. 

Tekst: Sigbrit Gjertsen, styrer og 
Frederik Bjørnstad, pedagogisk leder.

Hva er gjort?
Prosjektet startet etter at vi i 2012 hørte foredrag 
med Kajsa Svaleryd og Ingmar Genz: «Hvor fri er 
egentlig leken?» Alle spørsmål rundt likeverdig 
behandling av barn, satte i gang en refleksjon 
rundt temaet. Vi måtte innrømme at til tross 
for alle gode forsetter, ble gutter og jenter 
forskjellsbehandlet i barnehagen vår. 

Dermed valgte vi å sette fokus på dette og dro på 
studietur til en barnehage og skole i Gøteborg som 
heter Amhultsgården. De hadde arbeidet lenge 
med likestilling. 

Inspirasjonen og refleksjonen herfra tok vi med 
oss og la en plan. For å få et oversiktlig og ikke 
minst et overkommelig prosjekt, arbeidet vi med 
barnehagehverdagen bit for bit. Vi startet med 
å se på hvordan vi tok imot barna på morgenen. 
Dette var tema på første personalmøte og vi fant 
raskt ut at her var det mye å ta tak i. Deretter tok 
vi for oss frokosten, voksenstyrt lek, samling, 
lønsj, og så videre. Til slutt hadde vi – etter to års 
arbeid – jobbet oss systematisk igjennom dagen og 
endevendt hoder, holdninger og praksis.
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Måten vi arbeidet med dette på var i første omgang å 
bruke praksisfortellinger. Gjennom disse fikk vi raskt 
i gang refleksjon hos personalet, og i mange tilfeller 
kom fine forslag på bordet. I andre tilfeller gikk det 
noe tregere med prosessen, og da var det opp til 
pedagogene å se på hvordan vi kunne komme videre. 
Deretter tok vi det opp med nye praksisfortellinger 
og kom oss sakte men sikkert videre.

Etter hvert som vi ble sikrere og bedre på å finne 
gode eksempler, ble det også lettere å løfte fram 
essensen i disse og følgelig finne ut om det var god 
praksis eller om det var rom for forandringer til 
det bedre. 

Ut ifra dette ble det naturlig å se på de voksnes 
holdninger. Vi burde nok ha startet med dette 
tidligere i prosessen, men erfaringsmessig kan det 
å bli utfordret på egne holdninger være vanskelig 
for mange. Derfor mente vi det var viktig å få til 
en kultur for å bruke fortellinger først, og så gå på 
personlig holdninger.

Gjennom gruppearbeid i små grupper, satt sammen 
på tvers av avdelingene, jobbet vi fram et sett med 
holdninger vi ønsket å ha. Vi sammenlignet disse 
med hvilke holdninger vi faktisk har og hvordan 
dette kan forandres.

Underveis i alt det som er beskrevet over, arbeidet 
vi hver dag i barnehagen. Dermed fikk vi ny praksis 
å ta med oss videre. Vi forandret oss nok litt 
etter litt, og denne synergien var med på å forme 
arbeidet. Det å jobbe slik er langsomt, men likevel 
mer effektivt.

Det handler om barn som enkeltindivid, mer 
enn om det er gutt eller jente. Det handler 
om interesser og egenskaper mer enn kjønn. 
Men påvirkningen fra miljøet rundt er sterkt- 
reklamens makt ligger utenfor vår makt. Å 
styrke enkeltindividet blir viktig- gi barnet god 
selvfølelse- få de stille barna til å bli mer synlige- gi 
alle mulighet til å mestre og å medvirke.

•  Likeverd: Hvert enkelt individ har krav på å 
    bli respektert, lyttet til og bli tatt på alvor    
    uansett  alder, funksjon og kjønn.

•  Handler om individ- ikke kjønn- vi må respektere   
    at barn har ulike interesser- men vi i 
    barnehagen har ansvar for å gi dem ulike    
    erfaringer.

I Bergsvingen barnehage skal alle barn, 
uavhengig av kjønn, oppleve likeverd og gis like 
muligheter. De voksne skal møte hvert enkelt 
barn med tilstedeværelse, lydhørhet, respekt og 
anerkjennelse, og legge forholdene til rette for 
pedagogisk virksomhet som ikke reproduserer 
tradisjonelle kjønnsrollemønster.

Dersom de voksne i barnehagen ikke reflekterer 
og er bevisst egne holdninger, egen praksis og 
forventninger da har til kjønn, vil de ikke kunne 
behandle barna likeverdig. Jenter og gutter blir 
dermed forskjellsbehandlet, dvs. fratatt like 
muligheter.

Hvordan har barnehagen arbeidet med pedagogisk likestillingsarbeid?
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Hvilke utfordringer har vi møtt i arbeidet

Fra første dag har vi møtt utfordringer i større 
eller mindre grad. Spesielt gjelder det personalet. 
Det har ikke vært kultur for å gi konstruktive 
tilbakemeldinger. Enkelte har følt det personlig 
når praksisen blir gjenstand for kritikk og andre 
har dermed vegret seg for å påpeke åpenbar 
forskjellsbehandling. Derfor har vi brukt mye tid på 
å finne ut hvordan, og ikke minst hvorfor, vi skal gi 
tilbakemeldinger. Alle som arbeider i barnehagen, 
assistenter, pedagogiske ledere, kjøkkenpersonale 
og rengjøringshjelp, er i kontakt med barn i løpet 
av dagen og må være bevisst på hvilke holdninger 
man forfekter. Det må være en felles holdning og 
ikke privat praksis. Etter hvert har dette løst seg 
lettere enn før og vi er på god vei.

En annen utfordring har vært å ha et klart mål. Det 
å arbeide med likestilling, likeverd og lik behandling 
av barn er og bør være, temmelig selvfølgelig. 

Samtidig kan det være flytende, fordi det er en 
lang prosess. Målet er klart og uklart på samme 
tid. Alle ønsker at alle barn skal gis like muligheter 
ut ifra egne forutsetninger, men ingen vet helt 
hvordan vi kan gjøre det. Vi har vært avhengig 
av at noen holder det oppe og fortsetter arbeidet 
uansett. Det har vi klart.

En tredje utfordring er egentlig knyttet til forrige 
problemstilling. Det å ha et prosjekt som dette 
krever at vi har foreldrene med oss. Da må vi starte 
på samme måte som med personalet: Det handler 
ikke om blått og rosa, kjole eller bukser, eller å gjøre 
alle like. Det handler om å gi alle barn beste mulige 
utvikling med de forutsetningene det enkelte 
barnet har. Noen kommentarer kom underveis, 
disse gikk på om vi faktisk ønsket å gjøre gutter til 
jenter (aldri omvendt.) Det er usikkert om vi etter 
hvert fikk disse foreldrene med oss, eller om de 
bare godtok forskjellen i holdninger.  

Veien videre

Arbeidet med dette prosjektet har gitt oss mye.
Først og fremst har det gitt oss mer reflektert 
personale og dermed gjort barnehagen bedre 
for alle barn. Vi har ikke revolusjonert noe, vi har 
foretatt små endringer i en allerede god hverdag 
og gjort oppdagelser som vi kan ta med oss videre.

Men vi visste allerede ved oppstart av prosjektet 
at dette er en kontinuerlig prosess, vi kommer 
kanskje aldri i mål. Derfor må vi arbeide videre 
med også dette. 
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Barnegruppen forandrer seg, foreldrene er nye og 
det kommer nye ansatte. Vi som har arbeidet her 
i mange år må fortsatt evaluere egne holdninger 
og vaner, vi må se om disse samsvarer med 
barnehagens holdninger og eventuelt justere 
underveis. Det å gi og få tilbakemeldinger kan 
fortsatt være utfordrende. Vi har alle et ansvar 
men det er umulig uten en klar ledelse som legger 
føringer for arbeidet i barnehagen. Vi må ha med 
oss styret, som består av foreldre og ansatte. 
Daglig leder er ansvarlig for gjennomføringen 
og må også være klar i hvilke holdninger man 
forfekter for å få til et godt samarbeid.

Gjennom godt samarbeid med personalet 
og foreldrene ønsker vi å gjøre Bergsvingen 
barnehage til en barnehage hvor alle barn skal 
få like muligheter til å mestre livet ut ifra sine 
egne forutsetninger. Vi har arbeidet med fokus 

på voksenrollen i et likeverdighetsperspektiv. 
Fokuset for arbeidet har vært spørsmålet; om 
vi gir alle barn like muligheter? Det vi har gjort 
har vært å arbeide med holdningsendringer og 
bevisstgjøring av alle ansatte i forhold til dette 
spørsmålet. I det pedagogiske likestillingsarbeidet 
har vi brukt praksisfortellinger og reflektert 
kritisk over dem i forhold til Barnehageloven og 
Barnekonvensjonen og barns demokratiske rett 
til likeverd og likestilling. Utfordringene vi har 
møtt i arbeidet er at ting tar tid. Vi har gjennom 
flere år nå utforsket barnehagehverdagen i et 
likestillingsperspektiv, og framfor alt erfart 
betydningen av å arbeide langsomt ikke 
nødvendigvis går på bekostning av det å arbeide 
effektivt. Vi kommer til å fortsette å utvikle det 
pedagogiske likestillingsarbeidet for vi tenker at 
det er en prosess som ikke tar slutt!
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Det tar tid å bryte med vante kjønnsrollemønster

ISEBAKKE BARNEHAGE  
ligger i Halden og er en kommunal barnehage.  

Tekst: Wenche Tysse- Hostad, styrer.

Hva er gjort

Ved Isebakke Barnehage startet vi i 2013 så smått 
arbeidet med pedagogisk likestillingsarbeid. 
Utgangspunktet for dette arbeidet var en 
konferanse som flere av barnehagelærerne deltok 
på ved Høgskolen i Vestfold. Vi så nødvendigheten 
av å jobbe med vårt samfunnsmandat, som også 
sier at vi skal jobbe med likestilling i barnehagen 
(KD 2011, s. 7 (Rammeplan for Barnehagen)). 
Videre sier Rammeplanen at personalet må 
reflektere over egne holdninger og over 
samfunnets forventninger til jenter og gutter. 
Etter vår oppfatning er oppdraget tydelig.

På konferansen i Vestfold med Kajsa Svaleryd 
og Ingemar Genz ble det utdelt en veileder for 
likestilling i barnehagen. Heftet «Urettferdig!» var 
utarbeidet av Fylkesmannen i Vestfold.  

Dette gjorde det enkelt å sette i gang prosessen 
i ulike ledd, både i personalgruppen, foreldrene 
og for den enkelte ansatte. I personalgruppa 
startet vi med noen refleksjoner omkring våre 
egne holdninger av likestillingsbegrepet. Blant 
annet hvordan vi selv opplevde vår egen oppvekst 
med tanke på rolleforventninger til vårt eget 
kjønn. Kunne vi huske situasjoner som hindret 
oss i å gjøre noe fordi vi var jente eller gutt? Hva 
var vår oppfatning av hva som karakteriserer 
en jente eller gutt?  Dette skapte interessante 
refleksjoner, noe som var nyttig å ha med seg når 
vi skulle observere barnegruppa. Noen hadde 
veldig tradisjonelle fortolkninger av hva som 
karakteriserer oss. De hadde opplevd at det å være 
jente var forbundet med bestemte forventninger. 
De fleste hadde likevel opplevd mye frihet både i 
forhold til lek og aktiviteter som barn, og i forhold 
til utdanningsvalg. 

Når det gjaldt våre oppfatninger omkring hva som 
karakteriserer våre kjønn, var det mange som 
opplever at jenters reaksjon på enkelte situasjoner- 
er fordi de er jenter, og vice versa for guttene. I 
tillegg kom det opp ærlige spørsmål i forhold til 

om hvorvidt det overhodet var et problem at vi 
behandler jenter og gutter forskjellig? Ærligheten 
gjorde at vi reflekterte omkring flere perspektiver 
i likestillingsbegrepet. Vi opplevde at vi kom i 
dybden på mange spørsmål, og hadde derfor et 
godt utgangspunkt for det videre arbeidet. 

Hvordan har barnehagen arbeidet med pedagogisk likestillingsarbeid?
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Vi reflekterte videre hvordan disse oppfatningene 
gjorde at vi kanskje støttet opp omkring denne 
forventningen. Dermed ble kanskje de sosiale 
mønstrene opprettholdt. Av oss? Det ble veldig 
spennende diskusjoner omkring dette, og 
bevisstgjorde oss hvordan vi kommuniserte i 
det daglige med barna. Vi tok opp temaet på et 
foreldremøte. Vi opplevde foreldrene som noe 
forsiktige i tilnærmingen, og ser at vi kanskje 
burde ha jobbet mer kontinuerlig med dette temaet 
for å skape en felles plattform av forståelse av 
dette arbeidet. Kanskje kan SU vært en arena hvor 
vi tar opp dette? 

Noen av de mer konkrete diskusjonene vi kom 
inn på var ved å eksemplifisere avskjedene på 
morgenen; hvor enten foreldre eller ansatte 
kanskje foreslår kjønnsstereotypisk lek. For 
eksempel; «Hei, Ida! Vil du komme og perle med de 
andre jentene?» Eller; «Hei Lukas! Vil du komme 
og leke med garasjen sammen med de andre 

guttene?»  Dette skapte en konkret og praktisk 
tilnærming for foreldrene å reflektere over. 

Dette var noe vi lett kunne gjøre noen 
enkle endringer på, ved å ha en mer åpen 
kommunikasjon når vi tar imot barna på 
morgenen. For eksempel ved å foreslå mer 
«nøytrale» leker og lekemateriell, sånn som 
tegning, puslespill, lese bok, lytte til musikk, bygge 
hytte eller liknende, uten å referere til sammen 
med de andre jentene/guttene. 

Vi brukte videre både observasjoner og film som 
dokumentasjon, med etterfølgende vurdering av 
våre handlinger. I etterkant av observasjonene 
reflekterte en av barnehagelærerne over at hun 
hjalp de «viltre» guttene med påkledningen, 
mens de stille jentene måtte kle på seg selv. Dette 
var et mønster som gikk igjen i forhold til hennes 
forventninger til gutter og jenter. Dette samsvarer 
hva Kajsa Svaleryd observerte i sine undersøkelser. 

Hvilke utfordringer har vi møtt?

Dette arbeidet og disse refleksjonene har gitt oss 
en del holdningsendringer. Både i forhold til valg 
av lekemateriell, i forhold til kommunikasjonen 
og tilretteleggingen for barna. Vi opplever ikke 
store utfordringer i arbeidet, men kan imidlertid 
se at det å holde diskusjonene i live, i seg selv er 
utfordrende. 

Nå, når det er gått noen år siden oppstart, har 
arbeidet kanskje forplantet seg i jobben vi gjør 
omkring mat og kosthold i barnehagen. I januar 

2016, startet vi med matservering i barnehagen. 
Vi lar barna delta i forberedelsene når det er 
naturlig. Av og til er Lego mer spennende, men 
av og til er det veldig gøy å skjære opp, røre, lukte 
og prøvesmake! Ved å ha likestillingsbrillene på i 
denne sammenheng, kan man se at både guttene 
og jentene får et annet tilbud enn de kanskje 
ville ha fått om vi ikke hadde jobbet mye med 
likestilling i forkant. Jeg tenker at guttene især kan 
få fordeler i forhold til hvilke kjønnsrollemønster 
de kan gå inn i, og hva som kan forventes av dem. 
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Ved at gutter også får delta i matlagingsprosessen, 
ved å smake, lukte og bruke sansene sine, kan 
de også få muligheten til å ta del i det som har 
vært sett på som kvinnens «domene» nemlig 
kjøkkenet. Guttene skal vel og merke ikke ha 

 

Veien videre

Vår vei videre vil være å holde vedlike 
diskusjonene om likestilling, slik at vi kontinuerlig 
har likestillingsperspektiv i de valg vi gjør. 
Viktigheten av arbeidet bærer frukter både 
her- og nå, men også for framtida. Vi har 
arbeidet med likebehandling av gutter og jenter 
i hverdagsaktiviteter i barnehagen. Vi har brukt 
verktøyet pedagogisk dokumentasjon for å 
reflektere kritisk over dokumentasjoner fra 

særbehandling her, men de får noen muligheter til 
å bryte ut av ett gammelt mønster. Når dette skjer 
fra ung alder, vil det også være lettere å ta med 
seg videre i livet.

aktiviteter og lekemateriell for jenter og gutter. 
Matlaging har blitt en arena for praktisering av 
pedagogisk likestilling i vår barnehage. Vi passer 
på at både gutter og jenter deltar i aktivitetene. De 
utfordringene vi har møtt i arbeidet har vært at 
det tar tid å bryte med vante kjønnsrollemønster. 
Her viser barna veien, og det er like naturlig for 
begge kjønn å være opptatt av smaker og lukter 
og det å tilberede mat. Hos oss er ikke matlaging 
kvinner og jenters domene!
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Hvordan Trondalen barnehage jobber med 
likestillingsarbeid og rekruttering av menn til barnehagen

TRONDALEN BARNEHAGE  
ligger i Fredrikstad og er en Samvirke barnehage. 
Tekst: Kristin Epland, styrer.

Likestilling og likeverd mellom kjønnene ligger 
til grunn for alt pedagogisk arbeid i Trondalen 
barnehage. Likestilling i barnehagen er både 
et lederansvar og den enkelte medarbeider sitt 
ansvar. Arbeidet krever målrettet og systematisk 
oppmerksomhet gjennom hele barnehageåret.

Hva er gjort?

I Trondalen barnehage har vi jobbet med 
likestilling i 20 år. Vi har hele tiden jobbet for å 
rekruttere menn til barnehagen og har stort sett 
hatt 35% mannlige medarbeidere i alle år. Kvalitet 
handler om at menn og kvinner samarbeider 
om å gi barna den beste barndom med vekt 
på lek, vennskap, empati, sosial kompetanse, 
kommunikasjon og språk. Tilstedeværende menn 
og kvinner som jobber profesjonelt i barnehage 
skaper et inkluderende fellesskap hvor barn og 
voksne trives sammen. Vi jobber til tider med rene 
guttegrupper, rene jente grupper og fellesgrupper.

Vi har lenge sett at kjønnsrollene rundt 
matbordet er klare. Mens guttene pekte, ropte 
eller befalte «melk, brød, pålegg», er jentene de 
som organiserer. De sørget for at sidemannen 
fikk leverposteien og at brødet gikk rundt. 
Ved et rent guttebord må guttene selv stå for 
kommunikasjonen. Jentene får mulighet til å 
fokusere på egen mat i stedet for alle andres. 

Disse rene gutte- og jentemåltidene blir arrangert 
noen ganger i løpet av månedene. Vi mener det 
er bra for begge parter ettersom vi helt klart ser 
utviklingen av kommunikasjonsferdigheter både 
hos gutter og jenter.

I Trondalen barnehage har vi jobbet mye med 
relasjonen til barna som endring av lekekulturen 
og likestilling i det pedagogiske innholdet. På den 
måten har vi klart å tilpasse pedagogikken etter 
jentene og guttenes behov.

Vi jobber også mye i små grupper med både 
jenter og gutter. Det gir hvert enkelt barn mer 
oppmerksomhet fra de voksne, samtidig som at 
barnet får en bedre oversikt over situasjonen og 
aktiviteten. Små grupper kan være lekegrupper 
som bake- og matgrupper, bevegelse og-spill 
grupper, kunst og kulturgrupper, turgrupper, 
drama-dans og sanggrupper og mye bruk av det 
flotte nærområdet her i Trondalen.
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I Trondalen barnehage jobber vi mye med tydelig 
og faglig ledelse. Styrer i barnehagen er opptatt av 
fagutvikling og ledergruppen har faste ledermøter 
hver uke hvor likestilling/ likeverdsarbeidet ofte 
er på agendaen. Barnehagen har utarbeidet 
prosjektet «Vi oppdrar sammen» i 2010. Prosjektet 
handler om at gutter og jenter trenger kontakt 
med begge kjønn.

Barna må møte menn og kvinner som har et 
felles ansvar for å legge til rette for likestilling i 
barnehagens pedagogikk og praksis.
Barn trenger et mangfold av rollemodeller 
og ressurspersoner av begge kjønn for selv 
å skape sin identitet. Alle barn i barnehagen 
skal møte kvinner og menn som gir omsorg, 
som kommuniserer anerkjennende med barn, 
hverandre og som reflekterer over egen praksis og 
ikke minst tør å endre praksis. Barn er mesteparten 
av dagen i barnehagen og det er viktig at vi som 
er ansvarlige for barnehageinnholdet er klar over 
hvilket ansvar vi har for barns liv og fremtid.

Vi ser hvor viktig det er for gutter og jenter å ha et 
bredt spekter av menn i barnehagen i forhold til 
sin identitetsskapende prosess. Gutter trenger å 
lære omsorg, kommunikasjon, lekeferdigheter og 
få sosial kompetanse til å takle sitt videre liv.

Vårt mål har hele tiden vært å gi gutter 
og jenter i Trondalen barnehage et 
kvalitativt likt barnehagetilbud med vekt på 
kjønnssosialiseringen. For å nå dette målet retter 
vi til stadighet blikket mot vår kommunikasjon 
som skal være anerkjennende ovenfor barna og 
voksne. Vi jobber med å være tydelige og trygge 
menn og kvinner. 

Barnehagen har nådd sitt mål om at 98% av 
alle ansatte i barnehagen nå er utdannet som 
barnehagelærere eller Barne- og Ungdomsarbeidere. 
De mannlige ansatte har rekruttert gutter til 
barnehagen i ungdomsskolens arbeidsuke. Dette 
har vært en positiv erfaring. Trondalen barnehage 
samarbeider også med Glemmen Videregående 
Skole. Flere mannlige studenter fra Høgskolen i 
Halden har hatt sin praksisplass hos oss. Alle menn 
som søker stillinger i barnehagen blir innkalt til 
intervju. 

Likestilling og likeverd i Trondalen barnehage har 
vært et gjennomgripende holdningsdannende 
arbeid i vår barnehage gjennom mange år. Alle 
ansatte, som deltok i prosjektet «Vi oppdrar 
sammen», er aktive med å veilede nyansatte 
slik at de raskt kan tilnærme seg de holdninger 
barnehagen har om likestilling, likeverd og 
kjønnssosialisering.

Trondalen barnehage har tydelige, trygge voksne 
som gir barna omsorg og har respekt for alle barna 
og deres foreldre. Dette fokuset er med på å skape 
gode holdninger hos barna og gir hvert enkelt barn 
god selvfølelse. Vi, som er voksne i barnehagen, 
reflekterer mye over vår egen kommunikasjonsform 
og vår egen måte i forhold til å vise hverandre 
respekt og anerkjennelse.
Vi skal være gode rollemodeller for barna og 
foreldrene i barnehagen.

Hvordan har barnehagen arbeidet med pedagogisk likestilling?
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Veien videre

Kulturen i barnehagen bærer preg av høy grad 
av kompetanse, tydelig og kompetent ledelse, 
frihet, engasjement, humørfylte dager og et godt 
samspill mellom menn og damer. Sykefraværet 
i første halvår 2016 har vært på 0,28%. Dette 
sier mye om vårt arbeidsmiljø, og vi tror det 
har betydning for arbeidsmiljøet at vi arbeider 
aktivt for å rekruttere menn til stillinger i 
barnehagen. Prosjektet «VI oppdrar sammen», 
har ført til at vi kontinuerlig har arbeidet 
med likestilling som mål og arbeidsmetode. 
Vi kommer til å fortsette å holde fokus på det 
pedagogiske likestillingsarbeidet. Rammeplanen 
og barnehageloven slår fast at likestilling er et 
område som skal prioriteres. Ledelsens ansvar er 
å være tydelig på at likestilling og likeverd mellom 
kjønnene skal ligge til grunn for alt pedagogisk 
arbeid i Trondalen barnehage.

Lenke til rapport, “Vi oppdrar sammen”:  
http://trondalen.barnehage.no/Innhold/
Side/27353
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Leken er barnas læringsplattform

VESLEFRIKK er Steinerbarnehagen i Fredrikstad. 
Tekst: Terese W. Borgland, styrer. 

I Steinerbarnehagene legges det stor vekt på 
leken som barnas læringsplattform, og kilde 
til utfoldelse, glede og vennskap. Spørsmålet 
ble da: Hvor fri er egentlig leken? Noe som 
var tittelen på foredraget til Ingemar Genz på 
likestillingskonferansen i Vestfold i 2012.  

Vi startet i 2012 med å jobbe med pedagogisk 
likestilling og etter hvert inkludering, mangfold 
og mobbing. Det var spesielt to utfordringer 
vi møtte på underveis: Voksnes holdninger og 
begrepsavklaringer

Vi startet opp på en planleggingsdag i 2012 med 
følgende punkter:

1.  Hva er likestilling for deg?

2.  Hvilke forventninger har vi, som samfunn,      
      til jenter og gutter?

3.  Hvilke forventninger har vår barnehage    
      til jenter og gutter?

Vi gikk gjennom punktene sammen. Noen utsagn 
ble utgangspunkt for en del diskusjoner, 
da vi mente mye forskjellig om de samme 
punktene.

Når det gjaldt forventninger, var det mye privat og 
en del ubevisste ting som kom opp. Vi brukte tid 
på å snakke om hvordan vi møter gutter og jenter 
som bryter med de tradisjonelle forventningene. 
Vi snakket om vår profesjonelle rolle i dette – 
hvilket mandat vi hadde og vår profesjonalitet. Å 
arbeide med likestilling er ikke noe vi kan velge 
bort. Det er IKKE EN PRIVATSAK. I diskusjonen 
vi hadde kom vi også innom de ulike begrepene. 
Kjønnsidentitet som er knyttet til opplevelse av å 
være jente eller gutt.  Kjønnsrolle som er å være i 
takt med forventningene. Kjønnssosialisering er 
hvordan vi produseres til å bli jente eller gutt
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Hvordan har barnehagen arbeidet med pedagogisk likestillingsarbeid?

Når vi skulle sette opp en plan for hvordan 
vi skulle arbeide videre med likestilling, tok 
vi utgangspunkt i heftet fra Fylkesmannen i 
Vestfold «Urettferdig!». Her presenteres 6 faser 
i likestillingsarbeidet. Vi gikk gjennom heftet 
sammen og bestemte oss for å jobbe med fase 1 og 
fase 2 i første omgang. 

Fase 1 handler om å bli bevisst på egne holdninger. 
Etter å ha jobbet med spørsmålene her, var vi litt 
mer bevisste på våre egne holdninger og vi innså 
at vi tenkte ulikt på ting. Igjen var det viktig å 
poengtere vårt mandat som er å jobbe for å skape 
en likestilt barnehage.

Fase 2 handler om å reflektere over barnehagens 
praksiser

Hvordan beveger barna seg i barnehagen – inne 
og ute? Hvilke regler har vi?  Bevegelse er, etter 
vårt syn, viktig å tenke på i det pedagogiske 
likestillingsarbeidet. Hvordan beveger barna seg? 
Hvordan bruker de kroppen sin? Hvordan møtes 
barna i deres bevegelser? Får gutter og jenter ulike 
tilbakemeldinger når de beveger seg likt? Hvilke 
regler har vi for bevegelse og fysisk utfoldelse på 
gruppene? Hvilke regler har vi for ulike aktiviteter? 
Dette var noe av det vi spurte oss selv om før vi 
starter med spørsmålene i heftet.

Vi brukte mye tid på disse punktene, og det ble 
mange diskusjoner.  Dermed kom vi tilbake til 
utgangsspørsmålet: «Hvor fri er egentlig leken?». 
Er leken fri, eller styrer vi leken ubevisst gjennom 
hvordan vi tilrettelegger lekemiljøet? 

Hvordan har vi innredet rommene? Hvilke leker 
tilbyr vi? Hvordan er vi voksne i leken? Hvordan 
plasserer vi voksne oss i forhold til de forskjellige 
rommene? Etter å ha snakket om disse punktene, 
ønsket vi å se nærmere på leken.

Gruppene fikk følgende observasjonsoppgave:

«Hva leker jenter og gutter ute og inne?»

Det ble lagt følgende føringer på 
observasjonsoppgaven: Alle måtte involvere 
seg og bidra. Det skulle settes av tid på 
avdelingsmøtene til dette.  Alt skulle 
dokumenteres og de kunne selv velge å snevre 
inn oppgaven eller utvide den etter hvert som 
de observerte. Oppgaven gikk over 2 måneder og 
skulle leveres til styrer.

På første kollegamøte etter innleveringen, gikk 
vi igjennom observasjonene og «konklusjonene» 
sammen.

Etter interessante diskusjoner, kom vi fram til 
at barna leker mye på tvers, spesielt ute og i 
skogen. Vi har mange leker, som vi ser på som 
kjønnsnøytrale. Vi har ikke et eget lekerom til 
klosser, dukker, puter osv. Vi tror at dette er med 
på å gjøre det enklere for at jenter og gutter skal 
leke sammen. 
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F.or eksempel har vi kjøkkenkroken og 
utkledningstøyet sammen, noe som ofte medfører 
at det både er konger, sjørøvere og prinsesser 
som er med på å lage middag i kjøkkenkroken. 
Byggeklosser og dyr står sammen, noe som 
medfører at hvis noen starter en byggelek, 
kommer ofte de som leker med dyrene inn i deres 
lek, og motsatt. Det blir derfor mange som leker 
sammen, ofte på tvers av kjønn. Vi ser på dette 
som en klar fordel når det gjelder likestilling og 
likeverd.

Vi lager mange av lekene selv, og dermed kan vi 
bestemme hvordan disse skal se ut, både i forhold 
til farge og utforming. Barna er også med på 
denne prosessen, slik at de får et annet eierskap til 
lekene.  Vi ser at det er like populært for jenter og 
gutter å spikke, sage, pusse trelekene vi lager, og 
det er like populært for begge kjønn å gjøre arbeid 
ute, bygge osv.

Vi ser at det er store forskjeller på barnegruppene 
fra år til år når det gjelder hva jenter og gutter 
leker, og hvor mye de leker på tvers av kjønn osv. 
Under arbeidet med observasjonsoppgavene, 
dreide diskusjonene seg mer og mer om likeverd 
og mangfold. 

Spørsmålene vi måtte stille oss er om vi klarer vi 
å skape en barnehage hvor mangfold får regjere.  
Vil alle føle seg like mye verdt? Vil barn dermed bli 
trygge på at det er ok å være den man er, uansett 
om man er jente eller gutt? 

Hvilke utfordringer har de møtt i arbeidet?

Vi begynte å se mer på mangfoldbegrepet. Det 
handler om hvilket barnesyn og menneskesyn vi 
har. Hvordan vi definerer barn, er med på å forme 
vårt språk, holdninger og væremåte i møte med 
barn. Mener vi at barn er likeverdige voksne og at 
barn er mennesker med samme rettigheter til å bli 
respektert og hørt som de voksne?
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Veien videre

Vi startet refleksjonsarbeidet med å reflektere 
over begrepene likestilling, kjønnsroller og 
kjønnssosialisering. Vi observerte leken for å 
finne ut om den var fri eller om vi styrte gutter og 
jenters lek. Vi fant ut at organisering av leken, som 
er barnas læringsplattform, avhenger av hvordan 
lekemateriellet er organisert og plassert i rommet. 
Dette har vi hatt og vil fortsatt ha fokus på i 
Steinerbarnehagen. 

Anerkjennelse, bevissthet og inkludering er 
viktige begreper å bryte ned når vi skal jobbe med 
mangfold. I ettertid ser vi at vi skulle brukt mer 
tid på dette. Gjennom diskusjonene om mangfold 
og likeverd, kom vi mer og mer over på temaet 
mobbing. Utdanningsdirektoratet har gitt ut en 
veileder om forebyggende arbeid mot mobbing 
i barnehagen (UDIR 2013). Denne veilederen 
utdyper 8 punkter som er viktig å arbeide med 
i barnehagen. Disse punktene handler om 
personalets arbeid for et godt psykososialt miljø, 
relasjoner, vennskap, kommunikasjon og språk, 
samspill i lek, samarbeid – både mellom barnehage 
og hjem, og personalet imellom. 

Veilederen sier noe om både det kortsiktige og 
det langsiktige arbeidet, og mye om personalets 
ansvar. Vi kunne tydelig trekke tråder til 
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 
vi opplevde at flere av punktene fordypet mye av 
det som står i rammeplanen. Punktene opplevdes 
som relevante og spennende å jobbe med.  Vi gikk 
igjennom alle punktene og noen av spørsmålene 
som står under punktene. Vi konkluderte med 
at disse punktene gjelder om vi jobber med 
likestilling, likeverd, mangfold eller mobbing. 
Alt henger sammen!

Vi har hatt to foreldremøter med tema «Mobbing» 
i etterkant, noe som engasjerer foreldrene veldig. 
Dette er et tema som skaper diskusjoner blant 
foreldrene, og mange har gitt tilbakemelding på at 
temaet gjør at man må gå litt i seg selv og bli mer 
bevisst sine egne holdninger, sin kommunikasjon, 
både i forhold til egne barn og hva som sier 
over hodet på barna. Klarer vi å skape et miljø, 
omgivelser og en barnehagekultur med mangfold, 
inkludering, likeverd og fellesskap som plattform, 
vil barna få like muligheter. Ikke minst vil dette 
kunne redusere omfanget av mobbing.
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Grensesprengende!

GRÅTASS BARNEHAGE AS er tre privateide 
barnehager i Fredrikstad. Christina Andersson er 
virksomhetsleder for alle Gråtass barnehagene.

Tekst: Jon Andre Myrvold, barnehagelærer 
og styrer for Gråtass Torp, og Anders H. 
Andersen ,enhetsleder for Gråtass Fagen.

Gråtass barnehage er med i et internasjonalt 
ERASMUS prosjekt som heter; “Let the children 
change the world”. Prosjektet går over tre år og er 
i samarbeid med 4 andre europeiske land (Italia, 
Polen, Estland og Sverige.) Målet med prosjektet er 
å forbedre barnehagenes læringsmetoder og det 
pedagogiske læringsmiljø.  

I denne teksten vil vi være mest opptatt av hvordan 
endring av møtestrukturer i personalgruppa kan 
bidra til endring og utvikling av barnehagens 
pedagogiske innhold.

Hva er gjort?

Ved å sette fokus på likestilling allerede i 
barnehagealder, kan det på lang sikt bidra 
til å redusere diskriminering i samfunnet. 
Dette kan vi gjøre ved å gi alle barn og 
voksne like muligheter uavhengig av religion, 
seksuell legning, alder, kjønn, kjønnsuttrykk, 
kjønnsidentitet og funksjonsvariasjoner. 
Det holistiske menneskesynet i den norske 
barnehagetradisjonen må ligge til grunn for å 
kunne møte enkeltindividet og dets behov. 

Som omsorgspersoner har vi i løpet av prosjektet, 
blitt dyktige på å møte det sammensatte 
mennesket! 
I Gråtass ønsker vi å utvide og endre de ansattes 
perspektiv på normer og fordommer. Vi valgte å 
fokusere på oss som pedagogiske rollemodeller og 
våre relasjoner til hvert enkelt barn, medarbeider 
og foresatt. I barnehageloven er det fastslått at 
barnehagen skal fremme demokrati og likestilling, 
og dette har vært hovedfokuset i prosjektarbeidet.
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Hvordan har barnehagen arbeidet med likestillingsarbeid?

Bevissthet rundt egne holdninger og verdier 
knyttet til barnesyn og menneskesyn er 
essensielt. Gjennom refleksjonsmøter og 
pedagogiske ledermøter, har vi sammen skapt 
en fruktbar arena for deling av kunnskap og 
erfaringer. Eksempler på tema vi har reflektert 
over har vært: Religion og etnisitet og kjønn og 
kjønnsuttrykk. Dette har ført til at vi har begynt å 
stille spørsmål:

Hva er etnisitet? Hva er en minoritetsgruppe? 
Hva er nasjonalitet? Hva er å være flerkulturell?  
Hvordan arbeider vi med religion og etnisitet i 
hverdagen? Hva er toleranse? Hvordan gjør vi 
kjønn i barnehagen? Hvilke normer knyttet til 
kjønn finnes i Gråtass Barnehage?

Refleksjonsmøtene har blitt et veletablert 
forum for undring og kunnskapsdeling over 
tid. Brennhete diskusjoner og debatt, ulike 
perspektiver og synsvinkler, analysering og 
dekonstruksjon av dokumentasjoner skaper 
engasjement!  

Ved å være normkritiske og arbeide med diskurser 
i hele personalgruppa, har vi et godt grunnlag for 
å kunne kalle oss en lærende organisasjon. Tanken 
med refleksjonsmøtene fra starten av var å skape 
nye praksiser, dermed også nye diskurser, samt 
opprettholde fokus på kollektive læringsprosesser 
og deling av kunnskap! 

Den normkritiske pedagogikken og tilnærmingen 
står sentralt i prosjektet og i arbeidet med 
likestilling. Vi ønsker å bekjempe diskriminering og 
unngå å formidle stereotyper knyttet til kjønn og 
kjønnsuttrykk, seksuell legning, religion, etnisitet, 
funksjonsvariasjoner og alder.

På kort tid har vi sett effekten av møtene 
knyttet til akkurat dette prosjektet. En tydelig 
økt bevissthet brer seg i personalgruppen, og vi 
har blitt mer konsentrert om å dele opplevelser, 
dokumentasjoner og observasjoner. Personalet 
er genuint opptatt av hva som rører seg i media, 
artikler og forskning knyttet til diskriminering 
og likeverd. For å oppsummere; Distribuering 
og videreformidling er helt sentralt i prosjektet! 
Dette foregår både i formelle og uformelle 
sammenhenger, være seg i korridorer, på 
avdelingen, i møtevirksomhet og gjennom sosiale 
medier. 

Det å være deltaker i et slikt prosjekt krever også 
en presentasjon av resultater og oppdagelser. 
Prosjektet «Let the children change the world» 
mottar støtte og midler fra EU og det kreves at 
utarbeides en framdriftsplan/spredningsplan 
for prosjektet. (Action plan/Dissimination 
plan). Prosjektmidlene går til reiser og besøk i 
barnehager hos de øvrige landene, nytt materiell, 
leker, barnebøker, faglitteratur, kursvirksomhet og 
lignende. 
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Mange av normene knyttet til kjønn/
kjønnsuttrykk og seksualitet og legning lever i 
mye større grad i disse landene. Vi har bl.a. opplevd 
følgende utsagn fra deltagerne i prosjektet:

«Det finnes ikke homofile i dette landet». 

«Etter jeg fortalte min mann om hva jeg jobbet 
med i prosjektet, flyttet han ut i to dager fordi han 
måtte tenke over det jeg hadde fortalt.»
 
«Vi kan ikke snakke om dette med foreldrene» 

Dette gjør prosjektet så mangfoldig og mangesidig! 
Det blir så mye større enn bare normkritisk 
tilnærming. Vi beveger oss inn i det politiske 
landskapet og store tabubelagte temaer som vi i 
den norske barnehagen tar for gitt.

Man kan godt kalle normkritisk pedagogikk 
for en metode. Denne metoden innebærer at 
man i eksempelvis sangtekster, eventyr, leker, 
dokumentasjoner, bøker vrir og vender på roller og 
kaster rundt på de hierarkiske systemene.

Det å dokumentere og analysere barnebøkene 
som finnes i barnehagen har vært en av 
disse oppgavene. I personalgruppa har vi 
dekonstruert og analysert bøkene hovedsakelig 
i et religions/etnisitetsperspektiv. Selv om man 
utelukkende forsøker å se bøkenes innhold fra 

ett perspektiv, er det nærmest umulig å lukke 
øynene for andre synsvinkler. Det er her kjønn og 
likestillingsperspektivet kommer inn.  

Det vi oppdaget ved denne analysen er at 
mangfoldet er lite representativt i mange av 
barnebøkene våre. Blant annet oppdaget vi at 
det var en «hvithetsnorm» i mange av bøkene og 
at mange av bøkene som er opptatt av ulikheter 
har noe motsatt effekt. Det vi opplever, ved å ta 
for oss konkreter (bøker, leker, dokumentasjon), 
er at bevisstgjøringen også får utslag ved ulike 
praksiser i barnehagehverdagen. Eksempler på det 
er at man blir mer bevisst på hvordan barna tillates 
å gjøre kjønn i barnehagehverdagen. Eksempelvis 
har vi tatt opp hvordan «kjønnliggjøring» finner 
sted i hverdagen. Hvordan møter jeg gutter og 
jenter i garderoben? Hva er jeg opptatt av i møtet 
med barnet?  Man sitter mange ganger igjen med 
et utvidet normbilde, men også igjen med en del 
nye spørsmål.

Engasjementet med likestilling og likeverd har 
vært gjennomgående i Gråtass barnehagen 
over mange år. Arbeidet med dette i prosjekt om 
barnehagens læringsmetoder og pedagogisk 
læringsmiljø har helt klart bidratt til å på nytt 
belyse vår bevissthet og forutinntattheter 
ytterligere. Våre holdninger, væremåter, 
samhandlinger og diskurser har blitt utfordret til 
det ytterste.  

Hvilke utfordringer har vi møtt i arbeidet?

Noe av utfordringene med et så stort prosjekt 
er å implementere dette i praksisen vår. Det 
vi har erfart, fra tidligere prosjekter, er at det 
krever en bevisst satsning for at man skal få det 
fundamentale og betydningsfulle eierskapet. 

En av de største utfordringene i prosessen til 
nå, har vært å formidle arbeidet som blir gjort i 
prosjektgruppen ut til hele personalet. 
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Veien videre

I en god stund før oppstart av dette prosjektet 
har vi hatt en ambisjon om fusjonering av 
møtevirksomhet i bakhånd. Ideen om å la 
ulike forum for refleksjon smelte sammen som 
atomkjerner, er helt i tråd med ønsket om en 
enklere implementering av prosjektet samt å 
styrke den lærende organisasjonen ytterligere.

Vi har arbeidet med barnehagen som en lærende 
organisasjon på flere plan. Gjennom kritisk 
refleksjon har vi utvidet og endret de ansattes 
perspektiv på de normer og fordommer som 

finnes og skapes rundt religion, etnisitet og kjønn. 
Samtidig har vi analysert billedbøker, blant annet 
for å bli mer bevisst hvordan billedbøker kan bidra 
til å utvide barnas toleranse for ulikhet. Vi har tro 
på at reflekterende møter i personalgruppa kan 
føre til implementeringer i det praktiske arbeidet. 
Hvis vi ønsker at barna skal forandre verden, 
krever det hardt arbeid fra oss voksne og det er 
alles ansvar.  

Når vi alle er ansvarlige for det vi ser, da 
snakker vi menneskeverd - Ole Paus.

Målet med prosjektet er å forbedre barnehagenes 
læringsmetoder og det pedagogiske læringsmiljø. 
Dette fører til at vi må tenke deling i et større 
perspektiv. Prosjektets form og visjon er at 
det skal formidles til flere. Det vil si brukere av 
barnehagen, skoler og barnehager lokalt og 

nasjonalt, medier, høgskole og politikere. Vi tenker 
at på lang sikt, vil arbeidet med dette prosjektet, 
kunne påvirke de pedagogiske metodene/praksis 
som finnes i andre barnehager, både lokalt, 
regionalt og nasjonalt.  
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Foto: Kunstverk Bit for bit, Egil Syversen. Ulike utsnitt er brukt i rapporten.
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Menn i barnehagen- praksisfortellinger

Fra industriarbeider til førskolelærer på 2000-tallet.

I likestillingsteamet til Fylkesmannen i Østfold er det 
to mannlige representanter fra barnehagene. Vi har 
bedt dem skrive noen refleksjoner rundt sitt yrkes-
valg og trivsel i barnehagen.

Tekst: Frederik Bjørnstad, pedagogisk leder. 

Da jeg var 21 ble jeg far for første gang. Det var 
tidlig i forhold til de fleste av mine venner og jeg 
måtte ha en jobb. Derfor tok jeg det første jeg fikk, 
en jobb som støper i et aluminiumstøperi. Jeg likte 
jobben godt, til tross for lange skift, tunge løft og 
møkkete arbeid. 

Men etter fem år med denne jobben begynte jeg 
å tenke på at kroppen ikke ville holde ut i årene 
fremover. Dette var etter sommerferien, kroppen 
kom ikke helt i gang, og tankene surret. Min eldste 
sønn hadde fått en del diagnoser, det var på tide 
å tenke på at helsen skulle holde en stund for å 
følge ham opp, og barn nummer to begynte på stor 
avdeling i barnehagen. Jeg hadde ikke vært på et” 
normalt” foreldremøte før, i og med at eldstemann 
stort sett gikk på spesialavdeling og min interesse 
hadde vært knyttet til dette.

Denne høsten skulle jeg altså gå på et slikt 
foreldremøte for første gang, og det var en 
merkelig opplevelse. Forventningene var at jeg 
skulle få informasjon av praktisk art, drikke kaffe 
og prate litt med de andre foreldrene. 

Kaffe og prat ble det i forkant, og da møtet 
startet satt jeg klar for å notere beskjeder. Men 
så presenterte avdelingslederen planen for 
avdelingen sammen med rammeplanen. Det er jo 
selvfølgelig flaut å innrømme at jeg ikke hadde fått 
med meg noe om dette før, men det hadde heller 
ikke blitt presentert for meg på denne måten. Jeg 
ble sittende og høre på planer for pedagogikken i 
praksis og fikk et teoretisk grunnlag. Det var klart, 
tydelig og forståelig for alle. 

En liten tanke begynte å gjøre seg gjeldende; dette 
kan være noe for meg! Fra før av likte jeg barn, 
jeg likte hektiske dager og å være ute. Nå så jeg 
at mitt behov for rammer og teori rundt dette 
også kunne fylles. Derfor gikk jeg hjem og tenkte 
mer rundt dette. Noen dager senere snakket jeg 
med støttekontakten til sønnen min – som jobbet 
i barnehage – og spurte litt rundt hans tanker 
om å jobbe der. Denne samtalen, sammen med 
studieplanene til høgskolen og et par tilfeldigheter 
med hensyn til finansiering av studier, gjorde 
at jeg søkte permisjon fra jobben og  søkte 
studieplass på førskolelærerutdanningen. 
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Jeg kom inn på studiet og startet opp høsten 2004. 
I løpet av de tre årene studiet varte, opplevde 
jeg å finne meg til rette i praksisbarnehagene, 
bli utfordret på etiske og moralske prinsipper 
samt å utvikle og videreføre interesser for språk, 
musikk, friluftsliv og filosofi. Etter studiet fikk jeg 
et vikariat i en kommunal barnehage jeg trivdes 
veldig godt i, og jeg sa opp stillingen i støperiet. 

Tekst: John-Arne Trøsberget

Jeg har jobbet i Trondalen barnehage f.o.m. 
01.05.1997. Barnehagen var da ny og jeg var 
den første mannlige ansatte. Jeg hadde mye 
ansiennitet fra arbeid i ungdomsklubber, 
institusjoner, barnehage og Folkehøgskole. Jeg 
trengte litt mer praksis til fagbrevet og søkte 
derfor på den ledige stillingen i Trondalen 
barnehage som assistent. Jeg tok teoridelen til 
barne- og ungdomsarbeiderfaget våren 1998 og 
den praktiske prøven høsten 1998. Dette var i regi 
av AOF og Fylkesmannen.

Jeg ønsket meg en formell utdannelse- men ønsket 
ikke å søke meg inn på Høgskolen med et 3 årig - 
utdanningsløp og en barnehageprofesjon som er 
mye vekk fra barna.

Men det var ikke mulig å få fast jobb i denne 
barnehagen på det tidspunktet, dermed begynte 
jeg å se meg om etter fast jobb. Året etter så jeg 
en annonse for jobb som pedagogisk leder i en 
barnehage litt utenfor sentrum og her er jeg nå. 
Jeg trives mer enn noen gang med jobben min, jeg 
får brukt både kropp og hode, får være ute og inne, 
og har aldri lengtet tilbake til fabrikken.

Mange av mine nåværende og tidligere mannlige 
kollegaer som er utdannet pedagogiske 
ledere/barnehagelærere har ofte et ønske om 
styrerstillinger eller andre lederstillinger etter at de 
har jobbet på avdeling noen år. 
Dette gjelder også for noen av mine kvinnelige 
kollegaer.  Derfor er det viktig med stabile og dyktige 
Barne - og Ungdomsarbeidere av begge kjønn.

Barne- og ungdomsarbeider fra 1997
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Jeg liker tilstedeværelsen med barna, opplever 
det som meningsfullt å jobbe med å utvikle 
leken og utføre barnehageoppgaver i praksis. 
Utelivet i barnehagen og «frihet under ansvar» 
perspektivet passer veldig godt for meg. For min 
del får jeg også utøve andre arbeidsoppgaver 
i barnehagen som er både utviklende og 
interessante i forhold til å bli værende i 
barnehagen. Dette tror jeg er viktig for hele 
personalgruppen.  Hver enkelt ansatt skal bli sett 
og få brukt sin kompetanse til det beste for barna 
og barnehagen. 

Jeg har deltatt i MIB arbeidet i mange år. Jeg har 
også deltatt i Likestilling/Likeverds arbeidet i regi 
av Fylkesmannen. Sammen med mine mannlige 
kollegaer har jeg rekruttert flere gutter fra 
Ungdomskolene i distriktet og videregående skoler 
til arbeidsuke /utplassering i barnehagen.  

Jeg har hatt hovedansvaret for MIB filmen 
som ble laget i 2002 og «Vi oppdrar sammen 
filmen» i 2004 som har blitt vist i barnehager, 
ungdomsskoler, videregående skoler og på 
Høgskoler i hele landet. Jeg har også vært så 
heldig å få holde innlegg på flere konferanser om 
likestilling og likeverd i barnehager.

Jeg er opptatt av at menn gir omsorg på en annen 
måte enn damer. Begge omsorgsformene er 
like viktige for både guttene og jentene. Trygge 
rammer i barnehagen skaper trygge barn og 
voksne. Men innenfor disse rammene skal 
hverdagen fylles med omsorg, lek, læring, latter, 
kreativitet og litt «galskap». Da skaper vi en magisk 
hverdag for både barna og oss voksne. 
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Lego kan også være rosa!

Tekst: Tonje Kolle, 1. lektor cand.polit. 
Høgskolen i ØLstfold.
Kronikk publisert i Fredrikstad Blad. 
Vi tenkte at den kunne bli et bidrag til tenkning 
om at også utstyr og materiell i barnehagen  
er kjønnet.  

Det er rart ingen har tenkt på det før. At lego kan 
være rosa!! Og at tema for lego kan være noe 
annet enn star wars, transformers og helikopter, 
men små rosa hus med legomøbler og lego 
jenter.  Hvorfor er fargen så viktig? Jo fordi den 
signaliserer at nå kan også jenter få tilgang til 
dette fantastiske konstruksjonsmaterialet som ble 
utviklet i Danmark på 1950-tallet.  

Guttenes favoritt 

Lego består av fargerike plastklosser, tannhjul, 
figurer og andre deler som kan monteres sammen 
i uendelig mange kombinasjoner.  Det har beholdt 
sin popularitet i alle disse årene, men materialet 
har for en stor del vært guttenes favoritt. Det må 
understrekes at noen jenter alltid har lekt med 
lego, men spør du personalet i barnehagene svarer 
de at jo; det er flest gutter som leker med lego.  

Jeg var nettopp i en barnehage som hadde rosa 
lego, og personalet fortalte at også guttene lekte 
med rosa legoklosser, i dette tilfellet var det et 
prinsessehus som var tema.  På denne måten kan 
rosa lego ikke bare bidra til å utvide barnas valg av 
lekemateriell, men også til å utvide leke repertoaret 
for både jenter og gutter. Prinsessehus er da like 
kult som sjørøverskip. 

En barnehage som arbeidet med å skape 
et kjønnsnøytralt lekemiljø fjernet dukker, 
dukkevogner, lego og bilbaner. Dette kan helt 
sikkert diskuteres. Når lego allerede er så etablert 
som konstruksjonsmateriale, så er ikke løsningen 
å fjerne det i likestillingens navn, men å tilføre 
materialet nye dimensjoner som gjør det mulig for 
barna å   bevege seg på tvers av det tradisjonelle 
kjønnsrollemønstret.  Om rosa lego kan være 
inngangen til å bryte ned skillet mellom jente og 
gutteleker – ønsker jeg rosa lego velkommen!
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Viktig likestillingstiltak 

Lego er et interessant konstruksjonsmateriale. 
Når barna (les guttene) får en ny legopakke, 
følger det alltid med en bruksanvisning eller 
plantegning.  Disse instruksjonene må barna 
følge for at resultatet skal bli vellykket. Ser 
vi framtidens ingeniører eller arkitekter?  
Gir tilgangen til lego guttene et forsprang 
når det gjelder kunnskapen om lesning av 
bruksanvisninger eller kunnskapen om det å 
konstruere nye bruksanvisninger? 

Norge har et av de mest kjønnsdelte 
arbeidsmarkeder i Europa. Rosa lego signaliserer 
at det er «lov» for jenter å bygge med lego, og 
kanskje det på sikt kan bidra til at noen jenter og 
gutter velger utradisjonelt. Kanskje rosa lego er et 
av det viktigste likestillingstiltaket som har skjedd 
på lenge.   

Rosa og blått 

Rosa og blått er sterke kjønnsmarkører. Det har 
ikke alltid vært slik. I USA på 1930-tallet var 
rosa en utpreget guttefarge! De siste årene har 
lekeindustrien delt inn lekene i rosa og blått. 
Dette gjenspeiler seg tydelig i leketøyskatalogene.  

En rosa pedagogikk 

Likestilling i barnehage og skole er ingen privatsak. 
Personalet er pålagt å arbeide for å fremme 
likestilling mellom kjønnene. Om rosa er den 
eneste ledige jentefargen må vi gjøre som i kinesisk 
krigskunst, og det er å gjøre det uventede for å 
seire! Det uventede kan være å anerkjenne rosa 
lego som verdifullt for likestillingen i Norge og 
være i dialog med barna om fargenes betydning 
for framtidig yrkesvalg. 

Hvordan bryte dette mønsteret? Kanskje rosa kan 
være det første trinnet på jentenes fargestige? 
Kanskje rosa lego kan være første trinn på veien 
til å gjøre alle farger likeverdige så vel for jenter 
som for gutter. Det er de voksnes ansvar å gi 
barna tilgang til alle regnbuens farger. 

Det uventede kan være å presentere rosa 
lego som et attraktivt materiale for både 
jenter og gutter.   Det uventede kan være å 
åpne for en rosa pedagogikk som handler 
om å ta likestillingsarbeidet på alvor. For det 
er mange måter å være gutt og jente på, og 
lego kan være (når det først er der) et flott 
konstruksjonsmateriale også for jenter.   
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Erfaringer som Fyrtårnskommune 2011 - 2016

Tekst: Helga Synøve Kasene, prosjektleder.

I november 2011 inviterte Fylkesmannen 
kommunene i Østfold til å søke om deltakelse i et 
prosjekt om Likestilling i barnehagen. Formålet 
var å opprette en fyrtårnskommune. Fredrikstad 
kommune ble valgt til Fyrtårnskommune. 

Fyrtårnskommune Fredrikstad

Hovedmålet med å være fyrtårn omfattet å 
være en foregangskommune i arbeidet med 
likestilling i kommunale og private barnehager og i 
grunnskolen i Fredrikstad.

Barnehagemyndigheten tok initiativ til å lage en 
prosjektgruppe 2012-2015 som skulle i vareta 
progresjon i likestillingsarbeidet. Gruppa besto 
av Laila- Brith Josefsen, styrer fra kommunal 
barnehage og Kristin Epland, styrer fra privat 
barnehage, Terje Vestberg, rektor fra barneskolen 
og Otto Lund, rektor fra ungdomsskolen og Helga 
S. Kasene fra Barnehagemyndigheten blir med 
som prosjektleder.

Prosjektgruppa gjennomførte at Handlingsplan 
for likestilling 2012-2014 ble gjort kjent for alle 
styrere i barnehagene og rektorer på skolene i 
Fredrikstad gjennom to heldagsmøter i 2012. 

Prosjektgruppa Fredrikstad fortsatte med tema 
og arrangerte tre hele kursdager for styrere og 
pedagoger i barnehagene i Fredrikstad. Dette 
var i samarbeid med Høgskolen i Østfold ved 
Ninni Sandvik og Bente Ulla som ga spennende 
forelesninger ut fra Mangfold og Likeverd høsten 
2013.

For å ivareta målet om kompetanseheving i 
grunnskolen, som også var et av målene for 
fyrtårn Østfold, ble Ole Nordfjell og Live Mehlum 
fra Reform- ressurssenter for menn kontaktet. 
Reform- ressurssenter gjennomførte en 
likestillingskartlegging av Sagabakken barneskole 
høsten 2014. Resultater fra dette arbeidet ble delt 
på felles virksomhetsledermøte for kommunens 
barnehagestyrere og rektorer våren 2015.
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Erfaringer som Fyrtårnskommune 2011 - 2016

Synlige resultater:

Mest synlig er likestillingskartleggingen som ble gjort ved på Sagabakken skole. 
Den er enestående i Norge, få skoler blir kartlagt med likestilling som tema.
Rektor og hans personale ble bevisst sin praksis, og rektor reflekterte over og tok 
tak i forslag fra Reform-ressurssenter.

Anbefalinger fra likestillingskartleggingen: 

Om den skjeve kjønnsfordelingen

• Av 20 lærere er kun to ansatte menn, tre med rektor, som da viser at antallet menn er 
   under kritisk masse.

• Små minoriteter på en arbeidsplass enten det er kvinner på en mannsarbeidsplass,         
   minoriteter eller menn på en kvinnearbeidsplass, får en oversynlighet. De blir 
   nesten utelukkende synlig som kjønn, og andre egenskaper ved personen blir oversett.

• I diskusjoner og samtaler bør man unngå å kontrastere: « …Og hvordan er det du som 
   mann og lærer ser på det?» De mange ulike synspunktene som ellers finnes i personalet 
   blir sjelden kategorisert som «kvinnelige», mens synspunktet til mannlige lærere ofte
   blir det

Om skolens arbeid med kjønn og likestilling i undervisnings- og læringsmiljøet

• Lærerne gjør et omfattende kjønnsarbeid, i den forstand at de bruker mye ressurser på å   
   holde en del av gutteelevene i oppmerksom konsentrasjon.

• I tilknytning til ulike utviklingsarbeid ved skolen, bør problemstillinger om kjønn og   
    mangfold eksplisitt settes på dagsorden, og kartlegginger og resultater bør synliggjøres.
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Likestillingsteamet Østfold – Fyrtårn 2012- 2017

Tekst: Helga Synøve Kasene, prosjektleder.

I regi av Fylkesmannen startet likestillingsteamet 
Østfold opp våren 2012. Ved oppstart var  
deltakerne: Miloslav Rozmara - Fylkesmannen, 
Helga Synøve Kasene - spesialkonsulent 
Fredrikstad kommune.Kristin Epland - Trondalen 
barnehage, Fredrikstad, Frederik Bjørnstad 
– pedagogisk leder Bergsvingen barnehage, 
Sarpsborg, Arnes Colak - pedagogisk leder i 
Askim kommune, Tonje Kolle -  1.lektor cand. polit, 
Høgskolen i Østfold, Wenche Bøgle - Fagforbundet 
Østfold og Reidun Hansen -Utdanningsforbundet 
Østfold. 
Noen gikk ut av gruppa og andre kom til i løpet 
av arbeidsgruppas levetid 2012-2017 (Se  
Likestillingsteam s. 3).

Likestillingsteamet har hatt 5-6 møter gjennom året 
- hvert år. Fra vanlige to timers møter til dagmøter 
med planlegging og statusevaluering. Teamet har 
også gjennomført studieturer til Hjalli barnehagene 
på Island og Bakken Barnehage i Skien.

Høsten 2012 inviterte likestillingsteamet til det 
første storkurset for alle menn i barnehagene, 
uansett stilling. Erfaringen viste at det var helt 
nødvendig å invitere styrerne om mennene skulle 
komme på kursdagen. Magne Raundalen og Marco 
Elsafadi var forelesere høsten 2012.

Høgskolen i Østfold, ved Tonje Kolle og Mette 
Rød Nyhus gjennomførte i 2012 forskerdager i 
barnehager i Fredrikstad med tema Likestilling 
i barnehagen. Styrere i barnehager i Østfold ble 
invitert til storkurs der rapporten ble offentliggjort 
for første gang våren 2013. 

Forskningsrapporten het «Hva om Emilie het 
Emil?«. I rapporten ble begrepet Pedagogisk 
likestillingsarbeid i barnehagene gjort kjent. 

Likestillingsteamet bestemte seg for å gi økt 
kompetanse til alle barnehager i Østfold rundt 
tema Likestilling. Det ble satset på storkurs i 
Kongstenhallen i Fredrikstad, hvor alle ansatte i 
barnehagene fra hele Østfold ble invitert og 900 
barnehageansatte deltok. Forelesere var Kajsa 
Svaleryd og Ingmar Genz, høsten 2014.

Barnehagene som deltar har hatt prosjektarbeid i 
egen barnehage fra våren 2013 med tema hentet 
fra Rammeplanen: Likestilling mellom kjønnene 
skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. 
Likestillingsteamet ønsker at barnehagene i teamet 
skal skrive om prosjektene sine slik at andre kan 
lære av deres erfaringer.

Trondalen barnehage utarbeider en ny film om å 
arbeide i barnehagen, spesielt med fokus på menn, 
ferdigstilles i 2017. 

Likestillingsteamet begynte arbeidet planlegging 
av rapporten høsten 2015. Under planleggingen 
benyttet likestillingsteamet Kjell-Olaf Richardsen 
som en ekstern veileder. Det ble besluttet 
at Tonje Kolle fra HIØ, Miloslav Rozmara fra 
Fylkesmannen i Østfold og Helga S. Kasene 
fra Barnehagemyndigheten i Fredrikstad 
kommune skulle være både redaktører og 
redigeringsansvarlige for rapporten. Alle 
barnehagene skulle bidra med hver sin rapport 
fra sitt barnehagearbeidet, med frist for levering  
høsten 2016.
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Synlige resultater:

Synlig i prosjektgruppa er et brennende engasjementet hos alle styrerne for tema 
likestilling, bevisstheten og refleksjonene som er gjort i barnehagen og lysten til å 
spre det videre.

Synlig i Fredrikstads alle 78 barnehager er at barnehagemyndigheten ved sine 
tilsynsbesøk i barnehagene får høre om Kajsa Svaleryds forelesning og hennes 
ide om å si Bipbip1 - til hverandre når de voksne ser at forskjellsbehandling mellom 
kjønnene skjer.

( Likestillingsteamets storkurs i Kongstenhallen 2014 )

1  Bipbip er et signal de voksne gir til hverandre når vi ser forskjellsbehandling av barn   

     pga kjønn. Svaleryds eks, er der hvor voksen hjelper gutter på med tøyet og jentene må   

    greie seg selv.

Utfordringer og Veien videre

Å holde tema likestilling, likeverd og mangfold  
«varmt» slik at bevisstheten stadig kretser om 
det pedagogiske likestillingsarbeidet i barnehagen 
er viktig. At alle barn skal få like muligheter 
og sjanser. Det er nødvendig med ildsjeler som 
brenner for – og som er opptatt av likestilling.  

Likestillingsteamet håper at rapporten med 
praksisnær kunnskap fra «våre» barnehager kan 
bidra til mer bevissthet i barnehagene i Østfold. 

Et av målene til likestillingsteamet er rekruttering 
av menn i barnehager, med mål om at 40 % av 
ansatte i barnehagene i Østfold er menn i 2020. For 
framtiden er en fusjon med Glød-satsingen mulig. I 
Glød satsningen er et av målene å rekruttere menn 
inn i barnehagen.

Spredning av forskning, praksiserfaring og 
kunnskap: Rapporten Bit for Bit – Pedagogisk  
likestillingsarbeid i barnehagene i Østfold 2012- 
2017, skal i mai 2017 trykkes opp i et stort antall slik 
at alle barnehager i Østfold får et eksemplar hver.
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Nordisk Likestillingsprosjekt 2016 
– utdanning på ulike områder

Prosjektleder Helga Synøve Kasene, deltok 
våren 2016 på et elektronisk prosjekt om nordisk 
likestilling / formidlet i Norge gjennom Reform 
ressurssenter for menn.

1.Tema: Gender Mainstreaming / Helhetlig likestillingsarbeid
Det likestillingsarbeidet som foregår, og om det er helhetlig?
Hvilken type likestilling er viktig for meg og min organisasjon?

2.Tema: Likestilling i årsplanarbeidet.
Hva er dine erfaringer med arbeid med likestilling i årsplanen i din barnehage?
Har du har andre erfaringer med å lage handlingsplaner for likestilling?

3.Tema: Bruk av likestilingseksperter 
Om du skulle hente inn ekstern hjelp eller bistand fra likestillingsekspert til din barnehage, hva vil du vurdere 
som det viktigste behovet til grunn for denne bestillingen?

4.Tema: Mulig etablering av likestillingssertifikat for barnehager
Hvilke krav mener du må stilles til en barnehage for å oppnå et slikt sertifikat?

5. Tema: Kjønnsbalanse i barnehagens personale
Gir din barnehage barn et mangfoldig utsyn på mennesker og gjøremål? 
Hva kan barnehagen gjøre for å forbedre seg på dette området?

6. Tema: Likestillingsarbeid med foreldre
Hvordan er temaer knyttet til mangfold relevante i møte med foreldre i din barnehage? 
(kulturbakgrunn, etnisitet, foreldrenes kjønn og seksualitet osv.)

Temaer og spørsmål som ble tatt opp i prosjektet 
løftes fram i denne rapporten for refleksjon i 
barnehagene.



45

GLØD i Østfold

Teksten er skrevet av Cathrine Aasgaard Eide, 
utdanningsforbundet i Østfold.

GLØD er et regionalt nettverk som koordineres 
av Fylkesmannen, og er et prosjekt i regi av 
Kunnskapsdepartementet. Østfold valgte å 
opprettholde nettverket etter at departementet 
valgte å avslutte prosjektet.

Nettverket i Østfold 

Østfolds nettverk har representanter fra 
Fylkesmannen i Østfold, kommunen som 
barnehagemyndighet fra en kommune, KS, 
PBL, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, 
Høgskolen i Østfold og en kommunal og en privat 
barnehageeier.

GLØD har som overordnet målsetting å styrke de 
ansattes kompetanse i barnehagen, heve status og 
øke rekruttering av barnehagelærere. 
Hovedmålet til GLØD Østfold har vært å øke 
barnehageområdets omdømme for å sikre 
rekruttering til arbeid i barnehage.

Nasjonalt har GLØD utarbeidet kampanjen 
«Verdens fineste stilling ledig». GLØD Østfold 
har i tillegg deltatt på utdanningsmesser og har 
også prøvd å gjøre barnehage synlig i media. 
I tillegg er det lagd en video med fokus på 
barnehagelærerens arbeid og kompetanse.

Gjennom å styrke barnehagens omdømme og 
status håper GLØD Østfold at også flere menn vil 
finne arbeid i barnehage mer attraktivt. Dette kan 
se ut til å stemme, da søkningen av antall menn til 
barnehagelærerstudiet på Høgskolen i Østfold har 
økt de to siste årene.

De andre målene til GLØD er:

• Økt kvalitet i barnehagelærerutdanningen

• Økt rekruttering av barnehagelærere til barnehagen  

• Økt rekruttering av personer med relevant høyere utdanning til barnehagen

• Økt rekruttering av barne- og ungdomsfagarbeidere til barnehagen

• Beholde og videreutvikle kompetansen i barnehagen
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Gutter, jenter og likestilling 2017

Gjør menn i barnehagen noen forskjell?

Tekst: Miloslav Rozmara, seniorrådgiver 
Fylkesmannen i Østfold. 

Likestilling 2014 som er Regjeringens 
handlingsplan for likestilling mellom kjønnene, har 
som mål å fremme likestilling mellom gutter og 
jenter. Denne målsettingen finner vi igjen i Lov om 
barnehager og i Rammeplanen for barnehagens 
innhold og oppgaver (KD 2011). Barnehagen 
skal kjennetegnes ved at den aktiv arbeider 
for at likestilling mellom kjønnene gjenspeiles i 
barnehagens pedagogikk. Det handler altså om 
noe mer en kun å rekruttere menn til å jobbe i 
barnehagen.

For også å sitere Nina Rossholt (Rossholt 2006): 
Likestilling handler ikke om at jenter og gutter 
skal bli like, men at de skal få en lik stilling i 
samfunnet.

Noen fakta om dagens likestilling  
(kilde SSB -Fakta om likestilling 2015):

- Menn tjener 530 100,- kr brutto per år

- Kvinner tjener 354 000,- kr brutto per år

- 2/3 av ledere er menn

- 30 % i offentlig sektor er menn og 70 % er kvinner 

- 63 % i privat sektor er menn og 37 % er kvinner

- 3 av 5 menn sitter i kommunestyrene

Kvinner har i økt grad søkt seg til tradisjonelt 
mannsdominerte utdanninger som medisin, 
økonomi og administrasjon. Samtidig har det vært 
få endringer i menns yrkesvalg. På høyskolene 
dominerer kvinner totalt sett, men den 
tradisjonelle kjønnsdelingen er sterk, med kvinner 
i helsefag og menn i tekniske fag. Norge er også 
et av de landene i Europa med størst kjønnsdelt 
arbeidsmarked.

Kvinner fra små steder søker inn til byene for 
utdannelse og jobb. Gutter blir værende i større 
grad.

Nina Rossholt sier følgende om hva som er den 
store forskjellen på gutters og jenters lek:

”Hovedinntrykket er at leken er mer likestilt ute 
enn inne. Ute domineres den gjerne av sykling 
og lek i sandkassen, og jenter og gutter gjør ofte 
de samme tingene. Men ett av funnene mine er 
at noen jenter er enda mer kreative i sin lek enn 
det guttene er, fordi leken deres er mer verbal 
og uttalt. Slik utvikler de gjennom leken en god 
språklig kompetanse. Denne tar de med seg inn i 
skolen og stiller bedre rustet til det som møter dem 
der”.

Derfor er det viktig igjen å stille spørsmålet: «Gjør 
menn i barnehagen noen forskjell»?
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Vi tror det. Vi tror at personalet som har en god 
blanding av begge kjønn lettere kan få til de gode 
refleksjoner om hva som skal til for å gi gutter og 
jenter like muligheter.

Kanvas barnehagene har sagt det på følgende 
måte i sin presentasjon av sine barnehager:

Fylkesmannen ser at i høringsutkastet til ny 
rammeplan høsten 2016 så vil likestilling og 
likeverd fortsatt være et viktig tema i barnehagene. 
Eller som en av barnehagene skriver i denne 
rapporten: «Vi kommer til å fortsette å utvikle det 
pedagogiske likestillingsarbeidet for vi tenker at 
det er en prosess som aldri tar slutt».

«Vi vet at ved å få flere menn i barnehagen kan følgende oppnås»:

- Mer faglig diskusjon.

- Mer effektiv konfliktløsning og raskere  beslutninger.

- Mer varierte dager med enda mer fokus på uteliv.

- Barn med stort behov for å røre seg blir mer  aktivisert.

- Barn får rollemodeller som viser at menn kan vise  omsorg.

- Mer effektive møter og mer tid til samvær med barna.

- Mer konkurranse mellom ansatte, noe som skjerper det kvalitative innholdet.

- Mer humor og flørt, som bidrar til et bedre  arbeidsmiljø.

- Der det allerede er menn som jobber, er det lettere  å ansette flere.

- Fedres synspunkter blir bedre ivaretatt.

Fylkesmannen i Østfold har fortsatt fokus på 
likestillingsarbeidet. Fylkesmannen er bl.a. med 
i en ressursgruppe utgått fra en MIB-gruppe 
fra Nedre eiker og Drammen kommune, samt 
fylkesmannen i Buskerud. Et av arbeidsområdene 
er fortsatt å arrangere og tilby kurs med fokus på 
likestilling og mangfold. 
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Foto: Michael Rozmara
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Foto: Michael Rozmara

Pedagogisk likestillingsarbeid i barnehagene-  
perspektiv i forbyggende arbeid mot mobbing

«Dette skjedde på en avdeling i høst. Det ble 
uro rundt to jenter i 5 års alderen og 3 jenter 
i 4 års alderen. Daglig opplevde vi krangling, 
utestengelse og mobbing blant jentene, alt 
med utgangspunkt i utseende og klesstil. 
Episodene skjedde både ute og inne. Spesielt 
levering i barnehagen kunne være spesiell. 
Jentene møtte hverandre i garderoben med 
kommentarer om hva man hadde på seg. 
Enkelte foreldre uttrykte at barnet ikke ville 
gå i barnehagen om de ikke fikk ha på seg 
kjole eller skjørt. Bukser var ikke akseptabelt. 
Enkelte av barna ble omtalt som prinsesser 
av foreldrene. Problematikken begynte å 
gjenspeile seg til de yngre jentene. De ble jo 
observatører til det hele.»

Praksisfortellingen som innleder denne artikkelen, 
fikk vi av en pedagogisk leder i forbindelse 
med at vi våren 2012, ba barnehagelærerne i 

Teksten: Tonje Kolle og Mette Røe Nyhus, 
Høgskolen i Østfold.  

Artikkelen er tidligere publisert i tidsskriftet 
Barnehagefolk, og er her noe forkortet.

Østfold om å fortelle hva de mente var pedagogisk 
likestillingsarbeid i barnehagene (Kolle & Nyhus, 
2013). Barnehagelærerne ble også bedt om å si 
noe om hvilke refleksjoner de gjorde seg om dette 
arbeidsområdet og hva de tenkte skulle til for at 
arbeidet skulle settes på dagorden. Likestilling 
oppfattes som et krevende område å omsette i 
praksis, og følgelig blir det derfor lite prioritert av 
personalet (Østrem og Pettersvold 2009).  Dette 
gjorde oss nysgjerrige på hva førskolelærere i 
Østfold tenker om likestilling, og hvordan de gjør 
likestilling. 

Denne artikkelen tar for seg deler av svarene 
fra undersøkelsen. Det er særlig et område vi 
ønsker å belyse, og det er noe vi vil omtale som 
diskriminering på grunn av utseende og klær, eller 
det noen vil omtale som mobbing. Vi tenker at 
pedagogisk likestillingsarbeid kan bli et perspektiv i 
det forebyggende arbeidet mot mobbing. 
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Noen av barnehagelærerne i vår undersøkelse 
kobler utestenging, krangling og det de beskrev 
som mobbing på grunn av utseende og klær 
til pedagogisk likestillingsarbeid. Fortellingen 
innledningsvis handler om dette. Handlingen i 
denne og liknende praksisfortellinger er noe som 
bekymrer barnehagelærerne, og som de mener det 
er viktig å ta tak i. Vi finner det spesielt interessant 
at barnehagelærerne i vår undersøkelse kobler 
mobbing til det pedagogiske likestillingsarbeidet 
i barnehagen. Dette er ikke et perspektiv som 
er løftet inn i den nasjonale veilederen om 
forebyggende arbeid mot mobbing i barnehagen 
(Utdanningsdirektoratet, 2013). Veilederen 
definerer mobbing som gjentatte handlinger 
over tid som for eksempel erting, plaging eller 
utestenging, eller at handlingene er planlagte eller 
ondsinnede (ibid s 5). Mangel på sosial kompetanse 
hos de som mobber eller hos de som blir mobbet, 
framheves som årsaker til at noen barn blir 
plaget eller utestengt. Veilederen understreker 
at barnas trivsel skal være de voksnes ansvar, og 
barnehagen sees på som et sted hvor mobbing skal 
stoppes på et tidlig stadium. 

Barnehagelærerne i praksisfortellingen, kaller 
det jentene gjør for «mobbing». Greve og Solheim 
(2013)problematiserer bruk av mobbing som 
begrep i en barnehagesammenheng. De peker på 
at når noe omtales som mobbing, så forutsettes 
det at det er noen som er mobbere. Man kommer 
altså i fare for å kalle barna i alderen ett til 
fem år for mobbere. De mener videre at en slik 
terminologi bidrar til at deler av ansvaret blir lagt 
hos de barna som utfører uønskede handlinger. I 
følge Greve og Solheim (2013) hverken kan eller 
skal barn i barnehagealder måtte forholde seg til 
konsekvensene av mobbing som et skyldspørsmål. 
Det vil alltid være de voksne som har ansvaret. 

Barnas alder krever at de voksne til enhver tid er 
nær barna og at de også tar pedagogisk ansvar. 
Det å gi barna et ensidig ansvar i forhold til 
mobbing vil fremstå som uetisk. De ansatte kan 
altså ikke løpe fra ansvaret sitt. Dette ser vi er helt 
i tråd med veilederens intensjoner. Det er bruken 
av begrepet mobbing vi ønsker å reflektere kritisk 
over i denne sammenhengen. 

Perspektiv i forebyggende arbeid mot mobbing
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Dokumentasjoner og kritiske refleksjoner

Barnehagelærerne i vår undersøkelse viser frem 
eksempler på hvordan de utfører pedagogisk 
likestillingsarbeid når barn blir utsatt for uønskede 
handlinger (erting og utestengning). I dette leser 
vi inn, at de barnehagelærerne som har presentert 
fortellingene til oss, er sitt ansvar bevisst, og at 
de møter utfordringer med ulike handlingsmåter. 
Flere av barnehagelærerne sier, at bevissthet 
rundt hva de selv gjør og hvordan de for eksempel 
bruker språket, er viktig i dette arbeidet. Mange 
trekker frem pedagogisk dokumentasjon som 
et verktøy og en tenkemåte i det pedagogiske 
likestillingsarbeidet i barnehagen. De hevder at 
kritiske refleksjoner over dokumentasjoner fra 
hverdagen i barnehagen, bidrar til utvikling av 
holdninger og verdier innad i personalgruppa. 
Altså at pedagogisk dokumentasjon kan være 
av betydning for skape den refleksjonen flere av 
barnehagelærerne peker på. Med støtte i teorien 
kan vi si dokumentasjoner og kritisk refleksjon 
ikke bare representerer en metode, men det er 
også en filosofisk og etisk tilnærming (Dahlberg, 
Moss, & Pence, 2002; Kolle, Larsen, & Ulla, 2010; 
MacNaughton, 2005; Åberg & Lenz Taguchi, 2006). 

En av de pedagogiske lederne skriver dette, 
basert på egne erfaringer med pedagogisk 
dokumentasjon:

Jeg tror det er vesentlig som nevnt tidligere 
å starte med å reflektere rundt det generelle 

barnesynet, voksenrollen og reflektere rundt 
diskurser rundt jenter og gutter, kjønn og 
stereotypier. Det hele handler om bevisstgjøring 
av egen praksis! Ved å dokumentere med 
praksisfortellinger, tekst, bilder, video og 
lydopptak, har man skapt et godt grunnlag 
for refleksjon. Refleksjonene bør kunne 
foregå i hverdagen, på avdelingsnivå, i hele 
personalgruppa og i ulike pedagogiske forum. 
Vi opplevde gjennom refleksjon rundt temaet 
at vi faktisk var med på å skape kjønn og 
opprettholde noen av stereotypiene uten at vi 
faktisk var klar over det.

Det var refleksjonene over dokumentasjonene 
som gjorde at personalet faktisk opplevde at de 
bidro til å skape og opprettholde stereotypier om 
kjønn gjennom sine holdninger og væremåter. 
Skal personalet bidra til at ikke bare de selv, 
men også barna skal overskride tradisjonelle 
kjønnsrollemønstre og fortolkninger av kjønn, 
må de også tenke og re-tenke kjønn som mer 
mangfoldig (Rossholt, 2006). Det å reflektere 
sammen med barna ble også nevnt som viktig.  
Å øke personalets kunnskap om ulike språklige 
og kroppslige praksiser gjennom dokumentasjon 
og kritisk refleksjon i forhold til barnehagen som 
omsorgs- og læringsarena, kan være en vei å gå i 
det pedagogiske likestillingsarbeidet.
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Forestillinger om og reguleringer av kjønn

I vår undersøkelse viser barnehagelærerne til 
at det ofte er utestenging med utgangspunkt i 
om du har «riktige» klær eller ikke. Det er mulig 
at ideen med egne barnehageklær kan være en 
løsning på dette, men samtidig så kan dette være 
et for enkelt svar. I forbindelse med det å ha egne 
barnehageklær vil vi vise til Hjalli barnehagene på 
Island. Disse barnehagene er muligens mest kjent 
for å dele barna opp i rene jente- og guttegrupper. 
Vi vil ikke i denne artikkelen gå nærmere inn 
på modellen, men finner det svært interessant 
at i Hjalli barnehagene og skolene, har gutter 
og jenter like klær. De har røde og blå (for begge 
kjønn) t-skjorter, treningsdresser, skjørt eller 
tights som obligatorisk antrekk. Også personalet 
er tilsvarende kledd i rødt og blått.  

I et besøk i en Hjalli barnehage på Island høsten 
2013, så vi at barna viste hverandre «Spiderman» 
t-skjorter som de hadde under uniformgenseren. 
Dette kan tolkes som en måte å si at «det er vi!» 
eller en måte å være innenfor eller utenfor på. 
Barna finner altså måter å omgå de ansattes 
forestillinger om regulering av kjønn ved hjelp 
av klær. Dette setter fokus på at de ansatte 
kontinuerlig må ha åpne blikk på det som skjer, 
og ta ansvar når de opplever krangling og 
utestengning i barnegruppa. 

Klær som materialitet blir uttrykk for forestillinger 
om kjønn og regulering av kjønn. I vår undersøkelse 
forteller en barnehagelærer om hvordan jenter 
som ikke hadde kjole eller skjørt ble utestengt 
av de andre jentene. Karin Hultmann (Odegard, 
2010) peker på at både mennesker og ting (eller 
materialitet) iverksetter handling, skaper effekter 
og endrer situasjoner.  Kjoler eller ikke kjoler 
sammen med forståelser og måter å gjøre kjønn på, 
ser ut til å være viktige elementer i den situasjonen 
barnehagelæreren over beskriver. Teoretisk kan vi 
si at både ting og tenkning har betydning i alt, både 
i det pedagogiske arbeidet i barnehagehverdagen 
og ellers i livet(Nyhus, 2013).
 
I forhold til dette konkrete eksemplet tok 
barnehagelærer ansvar for samarbeid med 
foreldrene og reflekterende samtaler med barna. 
Dette førte til en løsning av problemet i denne 
barnehagen og peker på betydningen av at vi 
i komplekse saker, må sette inn flere parallelle 
tiltak. Samarbeid med foreldrene er et av tiltakene.
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Implikasjoner for det pedagogiske likestillingsarbeidet 
i barnehagen

Det er kanskje ikke så merkelig at klær 
og utseende har blitt et så sentralt tema i 
barnehagen. Kanskje har det alltid vært der. Barn 
i dag er i større grad enn tidligere konsumenter, 
og reklamen retter seg i større grad mot de 
yngste barna. Vår undersøkelse viser at det kan 
se ut som om at både klær og utseende er blitt 
viktige markører for inkludering eller segregering 
i barnegruppene. En jente på 3 år ble utestengt 
fordi de andre barna mente at hun var for tykk. 
Krangling og utstenging på grunn av klær og 
utseende bekymret barnehagelærerne, samtidig 
som de viste til handling. 

Det som overrasket oss var at de koblet 
utestengningen til det til det vi i denne artikkelen 
beskriver som pedagogisk likestillingsarbeid. 
Med andre ord er likestilling et viktig område 
for forebyggende arbeid mot det som enkelte 
omtaler som mobbing i barnehagen.  Samtidig er 
vi av den oppfatning at det er viktig at mobbing 
som begrep nyanseres og reflekteres kritisk 
over i barnehagene slik vi tidligere har vist til. 
Utfordringen vil være å inkludere det pedagogiske 
likestillingsarbeidet i alt som tenkes og gjøres i 
barnehagene. 
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Alt henger sammen!
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Rapportens fokus og mål:
 
    det pedagogiske likestillingsarbeidet i barnehagene i Østfold 

    bidrag til det videre arbeidet i forhold til regjeringens mål   
    og Rammeplanens intensjoner

    spore til videre debatt og viktige refleksjoner   
    blant personalet i barnehagen


