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   Hovedregler for Hjallimetoden: 

 
 Den voksne skal møte barnet som det er;  

          tilpasset barnets alder, kjønn og individuelle ulikheter 

 

 Vektlegger positivitet, humor og kjærlighet i møte med barnet 

 Barnehagesamfunn som er enkelt å forstå 

 

 Åpent lekemateriell 

 Respekt for miljøet 

 

 Selvdisiplin og grenser, lære å være sammen på en god måte,                                                                 

respekt for seg selv og andre 

 



Organisering i dag  

 2 småbarns avdelinger (1-3 år) 14 barn 

 2 storebarns avdelinger (3-5 år) 18- 21 barn 

 

Kjønnsdelte avdelinger 

Faste gruppeledere med faste gruppeinndelinger 

Regler og grenser som er synlige for barn. 

Demokrati, gjenbruk, åpent lekemateriell.  

Fokus på vennskap, lek og omtanke for hverandre. 

Mye samarbeid på tvers av avdelingene 



Likestillingsfokuset i Hjalli. 

 Gi barna like muligheter 

 

 Gi barna mulighet til flere arenaer 

 

 Gi gutter og jenter muligheter til øvelse i homogene 
grupper. 

 

 Gutter øves mer i: ”vi tenkning”, sosiale ferdigheter, 
finmotorikk, å våge. 

 

 Jenter øves mer i: ”jeg tenkning”,selvbevissthet, 
grovmotorikk,  å våge. 
 

 
 

 





Guttenes sterke og svake sider 

 Guttenes sterke sider er individuelle egenskaper:  

 Gode individuelle egenskaper (Jeg-tankegang) 

 Selvstendighet  

 Initiativ 

 Styrke og mot 

 

 Guttenes svake sider er: 

 Egosentriske  

 Vold 

 Uten kontroll 

 Mobbing 

 … på grunn av mangel av sosial trening, trives guttenes svake 
sider. 

                                                                            Margrèt Pàla Òlafsdòttir 



Jentenes sterke og svake sider 

 Jentenes sterke sider er sosiale egenskaper:  

 Fleksibilitet 

 Sentimentalitet 

 Gode sosiale egenskaper (vi-tankegang) 

 Kjærlige og behjelpelige 

 

 Jentenes svake sider er: 

 Sosialt press 

 Selvmedlidenhet 

 Grining/ sutring 

 Skjult mobbing 

 

                  … på grunn av mangel av individuell trening,  

                                trives jentenes svake sider. 
 

                                                                                                                                                                                 Margrèt Pàla Òlafsdòttir 



 Kjønnsbasert undervisning 

 
 “Kompensasjon”: Spesiell kompensasjon er nødvendig til å 

erstatte kunnskaper barna har ikke hatt muligheter til å 
praktisere på grunn av deres kjønn. 

 

 Vanskelighetene (de svake sider) hvert kjønn har er ikke noe 
selvstendig problem, men heller direkte resultat av 
“understimulering”. 

 

 Hvert kjønn har trent noen egenskaper alt for mye og derfor 
andre alt for lite. 

 

 Feminine og maskuline egenskaper (positive eller negative) 
er ikke problemet; barna er i orden som de er.  

     De trenger bare litt ekstra på grunn av “understimuleringen”. 

                                                              Margrèt Pàla Òlafsdòttir 

 



Automatiske fordeler 

 

 I segregerte omgivelser for både jenter og gutter 100% rom, leke 
– og undervisningsmateriale og  100% av lærerens 
oppmerksomhet, ledelse og oppmuntring. 

 

 Monopoliseringen som stammer fra tradisjonelle kjønnsroller 
minsker i segregerte omgivelser.  

 

 Uten guttene, tar jentene mere plass, de snakker mer og høyere, 
og er mindre redde for å uttrykke sine meninger. 

 

 Uten jentene, prøver guttene nye ting; de velger f.eks. å tegne, 
de hjelper kameratene med ting og tar seg av hverandre. 

  (Riordan, 1990, Lee and Bryk, 1986, The National Foundation for Educational Research (UK), 
2002).                                  

 

                                                                                 Margrèt Pàla Òlafsdòttir 



Målet med kjønnsdelt undervisning 

 Målet er positiv blanding av begge kjønn med utgangspunkt i 
jevnbyrdige rettigheter og respekt fra begge kjønn. 

 

 Metoden er kjønnsdeling. 

 Kjønnsdeling er veien mot målet, men ikke selve målet. 

 

 Kjønnsdeling gir barna anledninger til å erstatte det som de ikke 
har fått øvd så mye på, på grunn av deres kjønn. 

 

 Jenter og gutter treffes hver dag til å øve god kommunikasjon, 
trene å respektere hverandre og få venner 

                                                                                                                   Margrèt Pàla Òlafsdòttir 



Voksenrollen 

 Må reflektere over egne holdninger til og samfunnets 

forventninger til gutter og jenter.  

 

 Legge grunnlag for livslang læring, aktiv deltakelse i et 

demokratisk samfunn. 

 

 Rollemodeller for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i 

praksis.  

 

 Barn skal oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og 

jenter. 

                                              (rammeplan-06/11) 



Sosiale egenskaper Individuelle egenskaper 

1. trinn Bolk 1: Selvkontroll Bolk 2: Selvhevdelse 

Egenskaper: Respekt, atferd, høflighet, holdninger Selvstendighet, selvsikkerhet, trygghet,  

å uttrykke seg 

Gjennomføres August- september Oktober-november 

2.trinn Bolk 3:  Kommunikasjon Bolk 4: Positivitet 

Egenskaper: Empati, hjelpsomhet,  

åpenhet, solidaritet 

Glede, optimisme,  stå på vilje, 

 være direkte 

Gjennomføres Desember Januar -Februar 

3.trinn Bolk 5: Vennskap Bolk 6: Modighet 

Egenskaper: Sosialomgang, omsorg,  nærhet  og 

nestekjærlighet 

Å våge, kraft, initiativ, handlekraft 

Gjennomføres Mars- April Mai- juni 



Sosial og individuell kompetanse 

 Innholdet i gruppene er ofte det samme,  tilnærmingsmåte 

kan være ulikt. 

 

 Jentene: våge å ha fokus på seg selv, våge å ta ordet, opptre, 

bruke humor, praktisk matematikk, eksperimentere, lek og 

fantasi, jentekulturen. Glede 

 

 Guttene: våge å prøve nye ting, konfliktløsning, uttrykke 

følelser, finmotorikk, dans, berøring, rollespill, lek og fantasi, 

guttekulturen. Glede 

 

 Vi trener dette med begge kjønn, men i ulik grad. 



Bevisstgjøring 

 Være bevisst språket når vi omtaler det andre kjønn. 

 

  Lytte på begrepsbruken bruken mellom voksen- barn, 
barn – barn, voksen - voksen. 

 

  Hvordan blir jenter og gutter korrigert ? 

 

  Måle antall henvendelser fra den voksne i samlinger,    

      hvem får mest oppmerksomhet ? 

 

  



Bevisstgjøring 

 Lete etter sannheter 

 

 Hva er likheter/ forskjeller på jenter og gutter i vår barnehage?  

 

 Hvilket kjønn foretrekker hvilke leker/ aktiviteter? 

 

 Se på innholdet og formen i jenters og gutters lek 

 

 Har vi et like godt leke og aktivitetstilbud til begge kjønn? 
Utfordrer vi kjønnsrollene eller oppretteholder vi de gamle? 

 

 Handler vi likt ovenfor jenter og gutter? 
 

 



Bevisstgjøring 

 Vurder din egen praksis/ handlemåte 

 

 Utfordrer du deg selv i nye roller eller vedlikeholder du 

kjønnsrollemønsteret? Er du en rollemodell? 

 

 Lage praksisfortellinger og diskutere over disse. 

 

 Videofilme situasjoner – diskuter voksenrollen 

 



oppsummering 

 Vi ser jenter som tar mer plass 

 

 Vi ser gutter som tar vare på hverandre 

 

 Vi ser barn som har god konsentrasjon 

 

 Vi ser god samlek mellom jenter og gutter 

 

 Vi ser at barn kan leke med de samme lekene og tilføre leken nye 
ting. 

 

 Vi ser barn som omtaler hverandre positiv 

 

 Vi ser at barn utvikler seg helt normalt !! 
 

 

 



 

Lykke til med videre likestillingsarbeid. 

 

Epost : lisbeth.kristiansen@skien.kommune.no 

Takk for oppmerksomheten   

 


