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Presentation Notes
Jeg vil i dette foredraget rette oppmerksomheten mot konferansens fokus og intensjon. Derfor har jeg valgt å kalle dette åpningsforedraget for Mangfold – likeverd – likestilling. En plattform for norske barnehager? Formulert som et spørsmål. Jeg vil altså rette søkelyset mot kjerneverdier i det norske samfunnet og hvorvidt dette er inkorporert i barnehagens mål og virke. Samtidig som jeg trekker frem hvor vi bør ha søkelyset vårt. 



Noen store ord!  
Alle mennesker har behov for å bli sett og hørt, 

gjøre egne valg, og forme sine egne liv.  
 

Dette er en rett som skal være  
uavhengig av deres kjønn.  

 
Hvert enkelt individ har  

slike rettigheter.   
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Presentation Notes
La oss begynne med noen store ord! For å minne oss selv på hvorfor vi er her på en konferansen. I bunn og grunn omhandler denne konferansen grunnleggende menneskerettigheter.  Mangfold – likeverd – likestilling. En plattform for norske barnehager? Har jeg valgt å kalle dette innlegget. Jeg vil i dette foredraget rette oppmerksomheten mot konferansens fokus og intensjon. Jeg vil altså rette søkelyset mot kjerneverdier i det norske samfunnet og hvorvidt dette er inkorporert i barnehagens mål og virke. Men la oss starte med behovet for å fordype oss i temaer som kjønnslikestilling og likeverdig praksis. 



Hvor står barnehagen?  
Personalet i barnehagen ønsker å behandle barn likestilt men gjør det ikke i 
praksis (Borg m.fl 2008) 

 
I Rapporten ”Alle teller mer” vises det til at likestilling er et område som velges 
bort i barnehagens arbeid (Østrem m.fl 2009). 

 
Ansatte tror det gjøres mer i forhold til likestilling i barnehagen enn det som 
faktisk foregår av praktisk likestillingsarbeid (Hole m.fl 2010).   
 

Likestilling som pedagogisk tema bygger på private erfaringer og tilfeldigheter 
(Askland og Rossholt 2009).  

 
En av grunnene til at likestillingsarbeidet ikke er prioritert i barnehagen kan være 
at det blant folk flest, og også i barnehagen, finnes ulike oppfatninger av hva 
likestilling er, kan, og bør være (Emilsen 2011).  
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Presentation Notes
Personalet i barnehagen ønsker å behandle barn likestilt men at de ikke gjør det i praksis (Borg m.fl 2008)I Rapporten ”Alle teller mer” vises det til at likestilling er et område som velges bort i barnehagens arbeid (Østrem m.fl 2009)Ansatte tror det gjøres mer i forhold til likestilling i barnehagen enn det som faktisk foregår av praktisk likestillingsarbeid (Hole m.fl 2010). Likestillingssenterets rapport «Nye barnehager i gamle spor - Hva vi gjør, og hva vi tror». Funn tyder på at ansatte tror det gjøres mer i forhold til likestilling i barnehagen enn det som faktisk foregår av praktisk likestillingsarbeid. Likestilling som pedagogisk tema bygger på private erfaringer og tilfeldigheter (Askland og Rossholt 2009). En av grunnene til at likestillingsarbeidet ikke er prioritert i barnehagen kan være at det blant folk flest, og også i barnehagen, finnes ulike oppfatninger av hva likestilling er, kan, og bør være (Emilsen 2011). SÅNN da har jeg svart på spørsmålet jeg stilte, bhg. er ikke en arena hvor vi har oppmerksomhet på likeverd. Likestilling og mangfold… ELLER …. Er det så enkelt… bør vi undersøke nærmere hva likestilling, likeverd kan sies å være i barnehagens praksis, bør vi finne mer ut av hvilke konsekvenser det har at vi ikke har nok oppmerksomhet på tema? Om misforstå meg rett jeg vet at det er mye godt og solid likeverd og likestillingsarbeid i Norske barnehager.. og at vi har et lass med gode eksempler…. Dette er jo bare noe eksempler på at barnehagen og den enkelte ansatte i barnehagen står overfor noen utfordringer. La oss nøste litt videre… 



 
Noen sentrale spørsmål  

• Hvorfor oppfattes tema likestilling og likeverd som et 
krevende tema i barnehagens arbeid?  
 

• Hvordan kan vi konkret arbeide for å oppfylle målsetting 
om likeverdig og likestilt praksis.  
 

• Hvorfor har antall menn i barnehagen stagnert på 9% når 
måltallet har vært 20% siden 1995? 
 

• Bedre kjønnsbalansen blant ansatte i barnehagen  - 
hvordan og hvorfor  
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Presentation Notes
Det er noen viktige spørsmål vi må ta inn over oss… reflektere over og forklaringer og mulige løsninger på… Hvorfor oppfattes tema likestilling og likeverd som et krevende tema i barnehagens arbeid? Hvordan kan vi konkret arbeide for å oppfylle målsetting om likeverdig og likestilt praksis. Hvorfor har antall menn i barnehagen stagnert på 9% når måltallet har vært 20% siden 1995?Bedre kjønnsbalansen blant ansatte i barnehagen  - hvordan oppnår vi det og hvorfor skal vi ha det?Med bakgrunn i disse spørsmålene har vi laget en konferanse   - med fokus på både hvorfor og hvordan. Med andre ord vil vi sette relevante tema på dagordenen og vi ønsker å belyse disse fra ulike perspektiver, med ulike stemmer i stor og små forsamlinger – målet vårt er at du både skal ha noen svar OG samtidig ha mange spørsmål du ønsker å undersøke nærere etter disse dagene.  



 
La oss slå fast  

Kjønn har betydning,  
både biologisk og sosialt.   

 
Hvordan kjønn kommer til utrykk, og hvilken betydning kjønn får, 
er avhengig av samfunnet og  
kulturen vi lever i.  
 
Hvilket handlingsrom som skapes for den enkelte i barnehagen, 
og i samfunnet for øvrig, er påvirket av våre holdninger til 
likestilling og likeverd.     
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Presentation Notes
La oss slå fast: Kjønn har betydning, både biologisk og sosialt.  Hvordan kjønn kommer til utrykk, og hvilken betydning kjønn får, er avhengig av samfunnet og kulturen vi lever i. Hvilket handlingsrom som skapes for den enkelte i barnehagen og i samfunnet forøvrig er påvirket av våre holdninger til likestilling og likeverd.    Men la oss klargjøre en del viktige grunnleggende begreper som vil gå igjen på konferansen –  



Noen sentrale begrep 
Kjønn  - et ord med flere betydninger.  
I norsk sammenheng - både det biologiske og det sosiale 
kjønn.  
 
Biologiske kjønn knyttes til kroppen og dens funksjoner.  
 
Sosialt kjønn tilskrives det biologiske kjønn og er 
konstruksjonen av de egenskaper og væremåter som er 
skapt i relasjon mellom mennesker og omverdenen, og som 
blir tolket som kjønnsuttrykk.  
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Presentation Notes
Hva ligger i begrepet KJØNN?Kjønn  - et ord med flere betydninger. I norsk sammenheng - både det biologiske og det sosiale kjønn. Biologiske kjønn knyttes til kroppen og dens funksjoner. Sosialt kjønn tilskrives det biologiske kjønn og er konstruksjonen av de egenskaper og væremåter som er skapt i relasjon mellom mennesker og omverdenen, og som blir tolket som kjønnsuttrykk. (også kalt GENUS på svensk og GENDER på engelsk)Det ER biologiske forskjeller på gutter og jenter- kvinner og menn men hvilken betydning dette får for den enkelte, har med samfunnet, kulturen og våre omgivelser å gjøre. 



Noen sentrale begrep 
 
Likestilling - gir ulik mening for ulike mennesker og er avhengig 
av i hvilke perspektiv som velges. 
 
Formell likestilling vil si at alle mennesker skal ha like muligheter til å delta på ulike 
samfunnsområder og kunne treffe valg som angår deres liv.  

 
Reell likestilling handler om lik fordeling av deltakelse, goder, makt og ansvar (Bld 2011).   

 
Vi har fokus på kjønnslikestilling - like muligheter og rettigheter uavhengig av 
kjønn. Kjønnslikestilling i barnehagen handler både om det pedagogiske 
arbeidet med barna men også om betydningen av de ansattes kjønn. 
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Presentation Notes
Likestilling er et begrep som også har mange betydninger. -  Likestilling - gir ulik mening for ulike mennesker og er avhengig av i hvilke perspektiv som velges – og er kontekstuelt. Vi snakker i denne sammenheng om kjønnslikestilling Formell likestilling  vil si at alle mennesker skal ha like muligheter til å delta på ulike samfunnsområder og kunne treffe valg som angår deres liv. Reell likestilling  handler om lik fordeling av slike ting som ; deltakelse, goder, makt og ansvar (Bld 2011).  Vi har fokus på kjønnslikestilling – altså like muligheter og rettigheter uavhengig av kjønn. Kjønnslikestilling i barnehagen handler både om det pedagogiske arbeidet med barna men også om betydningen av de ansattes kjønn.



Noen sentrale begrep 
Likeverd - betyr jevnbyrdig og brukes i videre forstand 
enn likestillingsbegrepet. Som et paraplybegrep (Rossholt 
2006). 

 

Alle mennesker er like verdifulle - på tross av menneskelig 
mangfold og variasjon i egenskaper.  
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Presentation Notes
Likeverd – er et paraplybegrep  og hva det innebærer og hvordan det forståes, er selvfølgelig kontekstuelt. Det henviser til at man er jevnbyrdig og brukes i videre forstand enn likestillingsbegrepet. Begrepet henviser til at alle mennesker er like verdifulle - på tross av menneskelig mangfold og variasjon i egenskaper. 



Mangfold  
Synonymer: Uensartethet, forskjellighet.  
Vise til et mer sammensatt samfunn innebærer større variasjon i 
livsstiler, verdispørsmål, trosformer og uttrykksformer.  
 
Mangfold er den norske oversettelse av «diversity» og referer 
mangfold i forhold til innvandring, og det mangfoldet som følger av 
individualisering og differensiering av verdier og levemåter i 
alminnelighet (Bld 2011:29).  

 
Mangfoldspolitikken retter seg mot alle i samfunnet og inkluderer også 
kjønnsmangfold.  
 
Man snakker også gjerne om mangfold i personalgruppen i 
barnehagen.  
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Presentation Notes
Det leder oss videre til mangfoldsbegrepet som er mye brukt, i både offentlig debatt og i faglig sammenheng – vi kjenner igjen begrepet også i omsorgsektoren og i forhold til pedagogiske arbeid. Synonymer er: Uensartethet, eller forskjellighet. I mange sammenhenger viser det til et mer sammensatt samfunn som innebærer større variasjon i livsstiler, verdispørsmål, trosformer og uttrykksformer. Mangfold er den norske oversettelse av «diversity» og referer mangfold i forhold til innvandring, og det mangfoldet som følger av individualisering og differensiering av verdier og levemåter i alminnelighet (Bld 2011:29). Mangfoldspolitikken retter seg mot alle i samfunnet og inkluderer også kjønnsmangfold. Man snakker også gjerne om viktigheten av mangfold i personalgruppen i barnehagen. 



Å gå i «kjønnsfella» 

• Det ikke uproblematisk å kategorisere mennesker i to 
kategorier med utgangspunkt i deres kjønn. Kjønnskategoriene er 
en av de mest grunnleggende dikotomiene vi har (Berg 2010).  

 
• Et dilemma men samtidig et bevisst valg.  

 
• Metaforisk sett vil argumentasjonen om ikke å sette 

mennesker i bås, og samtidig gjøre det, bite seg selv i halen.  

 

Presenter
Presentation Notes
Da har vi ryddet i noen begreper… og la oss også dvele ved et åpenbart dilemma før vi går videre. La oss reflektere litt over det å gå i «kjønnsfella»  --- Ja det kan jo misforstås.. Jeg ser den.. I barnehagen er den mest brukte kategoriseringen gutt/jente og kvinne/mann. I  tillegg til alder, Slike kategorisering er ofte til hjelp i hverdagen, men representerer også noen problematiske sider:Blant annet kan det føre til at vi lettere ser det vi forventer å se, for eksempel hvordan vi ser og tolker jenters og gutters væremåter og handlinger. Er det ikke slik at man ser det man forventer å se når man ser inn i guttekategorien og i jentekategorien? Hvordan kan man se mangfold når man velger en trang ramme som oppdeling i to? Særlig med tanke på at det er mangfold, variasjon og respekt for forskjellighet som skal stå i fokus. Kan dette virke mot sin hensikt.  Samtidig gir det oss en anledning til å arbeide målrettet med den utfordringen det er at vi ikke alltid gir like muligheter til alle mennesker noe som jo er et overordnet mål. Dette er et åpenbart dilemma, men samtidig er det er et bevisst valg. Metaforisk sett vil argumentasjonen om ikke å sette mennesker i bås, og samtidig gjøre det, bite seg selv i halen. Men når det er sagt… spiller det egentlig noen rolle at vi deler verden inn i to…



Spiller det noen rolle… 

Pirat tåteflaske 
Den som god pirat skal bli, må tidlig 
krøkes!!  

Krone tåteflaske 
Dette er tåteflasken til familiens 
nye prinsesse!  
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Presentation Notes
Og vi begynner tidlig..



Spiller det noen rolle.. 

Presenter
Presentation Notes
Og fortsetter …… 



 

Presenter
Presentation Notes
Og ender vi opp her?Har arbeidet vi gjøre i barnehagen  betydning for det samfunnet vi ser… representerer dette noen utfordringer – for samfunnet og for det enkelte individ???? Kvinners andel av menns lønn 85,8. Sykefravær menn 5,0 og Kvinner 8,3 Det norske arbeidsmarkedet er svært kjønnsdelt. Kun tre av ti offentlig ansatte er menn, og mer enn én av tre kvinner jobber deltid. Kvinners månedslønn utgjorde i gjennomsnitt 85,8 prosent av menns månedslønn i 2013. Denne forskjellen har vært relativt stabil de siste 20 årene. 55 prosent av de med høyere utdanning i dag er kvinner, men utdanningsvalgene er fremdeles tradisjonelle. Få menn utdanner seg innenfor omsorg og undervisning, og få kvinner innenfor teknikk og naturvitenskap. Det blir stadig flere kvinnelige ledere, men kun en fjerdedel av toppledere i Norge er kvinner. Størst andel kvinnelige ledere finner vi i mellomsjiktet, spesielt innenfor undervisnings- og omsorgssektoren. Det er til dels store forskjeller i helse og dødelighet mellom kvinner og menn. Kvinner lever lenger enn menn, men flere kvinner enn menn lever med varige sykdommer som påvirker hverdagen. Hvilke ansvar har barnehagen her?



Hvorfor skal vi ha fokus på likestilling,  
likeverd og mangfold?  

• Likestilling og likeverdsarbeid er et grunnleggende arbeid 
i barnehagen, som har betydning både i samfunnsmessig 
sammenheng, på barnehagenivå, og for det enkelte 
barns liv. 

• Et viktig virkemiddel for å oppnå likestilling i samfunnet 
og for den enkelte, er at likestilling og likeverd mellom 
kjønnene ligger til grunn for læring og pedagogisk 
virksomhet både i barnehage og grunnopplæring (Emilsen 
2011). 
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Presentation Notes
La oss komme oss tilbake til barnehagens rolle og mandat..På tross av manglende forskning om betydningen av et mangfoldig personale og hvilke betydning de ansattes holdninger og praksis har, vet vi at likestilling og likeverdsarbeid er et grunnleggende arbeid i barnehagen, som har betydning både i samfunnsmessig sammenheng, på barnehagenivå, og for det enkelte barns liv og for den enkelte ansatte.  Vi vet at barnehagen er en arena for danning og kjønnssosialisering. Barnehagen vil sammen med blant annet skolen danne grunnlaget for det samfunnet vi ser om noen år. Barnehagen har med andre ord en rolle i forhold til det samfunnet vi ønsker å skape. Et likestilt og likeverdig samfunn. Den har et ansvar både formelt men også har hver og en medarbeider et personlig ansvar hver dag. La oss derfor se litt nærmere på barnehagens ansvar og mulighet. 



 
Barnehagens overordnede ansvar 

• Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, 
funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle 
bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur 
(Bhg.loven).  
 

• Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og 
motarbeide alle former for diskriminering (Bhg.loven).  

 

Presenter
Presentation Notes
Barnehageloven er klar. Rammeplan for barnehagen følger loven og det er flere formuleringer i rammeplanen som gjenspeiler dette. Jeg dveler ikke ved det nå. 



Barnehagens overordnede ansvar 

Kjenne til diskrimineringsvernet i Norge  

 
• Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) 

som ble vedtatt i 1978 og fornyet senest i 2014.  
 

• Diskrimineringsloven om seksuell orientering som 
trådte i kraft i 2014. Gir diskrimineringsvern på grunnlag av seksuell 
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.  

Presenter
Presentation Notes
Det er en rekke lover man må ha oversikt over som ansatt i barnehagenI forhold til dette tema er det to sentrale lover som omhandler vern mot diskriminering.  Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) som ble vedtatt i 1978 og fornyet senest i 2014. Diskrimineringsloven om seksuell orientering som trådte i kraft i 2014. Gir diskrimineringsvern på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. 



Barnehagens overordnede ansvar 
 

Å rekruttere et mangfoldig personalet til  
barnehagen.  
 
Forskrift om særbehandling av menn (1998) 
§ 1. Formål : Reglene i forskriften skal fremme likestilling mellom kjønnene.  
 
§ 2. Særbehandling  
Ved tilsetting i stilling der hovedoppgaven er undervisning av eller omsorg for 
barn, og ved opptak til utdanning til slik stilling, kan en mann, i samsvar med 
regler gitt i eller i medhold av forskriften her, velges fremfor en kvinne når den 
mannlige søkeren vurderes å være like godt eller tilnærmet like godt kvalifisert 
som den kvinnelige søker (moderat kvotering).  
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Presentation Notes
Det er også uttalt at vi ønsker flere menn måltallet har vært 20% i mange år. Det er endatil en egen forskrift om særbehandling av menn til omsorgsyrker. Det heter seg… Forskrift om særbehandling av menn (1998)§ 1. Formål : Reglene i forskriften skal fremme likestilling mellom kjønnene. § 2. Særbehandling Ved tilsetting i stilling der hovedoppgaven er undervisning av eller omsorg for barn, og ved opptak til utdanning til slik stilling, kan en mann, i samsvar med regler gitt i eller i medhold av forskriften her, velges fremfor en kvinne når den mannlige søkeren vurderes å være like godt eller tilnærmet like godt kvalifisert som den kvinnelige søker (moderat kvotering). Vår erfaring er at denne formskriften sjeldent tas i bruk og at svært få kjenner til den.. 



Barnehagens ansvar  
Kunnskap og bevissthet – kompetanse om tema 
Ansatte i barnehagen trenger et faglig fundament –begreper og 
forståelser (Bø 2014:14) 
 

Vi må også rette oppmerksomheten mot hva det innebærer hvis 
vi IKKE er oss bevisst egen praksis og konsekvenser av våre 
handlinger og valg i et kjønnsperspektiv.  
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Presentation Notes
Dette medfører med andre ord at vi må ha fokus på tema…. Barnehagen har et ansvar for å skaffe seg et faglig fundament  gjennom kunnskap og bevissthet  om tema - forståelse av  begreper og sette seg inn i ulike forståelser  Vi må også rette oppmerksomheten mot hva det innebærer hvis vi IKKE er oss bevisst egen praksis og konsekvenser av våre handlinger og valg i et kjønnsperspektiv. 



 
Barnehagens ansvar  

Bedrive målrettet arbeide og bevisst praksis slik 
at alle barn og alle ansatte gis rom for et 
mangfold av kjønnsuttrykk.  
 
At alle barn og voksne får utviklet seg i tråd med 
evner og interesser og bidra til å motvirke 
stereotypier. 
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Presentation Notes
Hva var målet og ansvaret igjen… Bedrive målrettet arbeide og bevisst praksis slik at alle barn og alle ansatte gis rom for et mangfold av kjønnsuttrykk. At alle barn og voksne får utviklet seg i tråd med evner og interesser og bidra til å motvirke stereotypier.Hvor skal vi rette søkelyset for å oppnå dette da… 



Søkelys…  
• Hvilket mandat har barnehagen? 

 
• Hvordan ivaretas barns rettigheter i et 

kjønnsperspektiv i barnehagen? 
 

• Hvilken rolle/ansvar har 
barnehagemyndigheten  - eier – utdanningen 
og den enkelte ansatt?  
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Presentation Notes
Hvilket mandat har barnehagen? Formelt og i praksis.. Hvordan fortolker og utfører man sitt oppdrag – hvilke konsekvenser får dette. Hvordan ivaretas barns rettigheter i et kjønnsperspektiv i barnehagen? Både i forhold til lovverk og retningslinjer – hvordan kommer dette til utrykk i barnehagens praksis. Vi må også rette søkelyset mot rolle og ansvarsavklaring  - hvilke muligheter har barnehagemyndigheten  - eier – utdanningen og den enkelte ansatt? 



Søkelys…  
• Hva handler likestilling og likeverdarbeidet i 

barnehager om og hvorfor er det viktig?  
 

• På hvilken måte er de ansatte i barnehagen med på å 
opprettholde tradisjonelle forventninger til gutter og 
jenter, kvinner og menn.  
 

• Hvordan kan de ansatte bidra til et kjønnsmangfold 
og til at barn gis varierte muligheter for utvikling, lek  
og læring?  
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Presentation Notes
Hva handler likestilling og likeverdarbeidet i barnehager om og hvorfor er det viktig?  Hvordan komme videre….. Hvordan operasjonalisere man store ord og formuleringer til likeverdig praksis? På hvilken måte er de ansatte i barnehagen med på å opprettholde tradisjonelle forventninger til gutter og jenter, kvinner og menn. Hva kan gjøres for å sikre at man er bevisst egne holdninger og egen praksis og ser betydningen av dette i et likeverdsperspektiv? Hvordan kan de ansatte bidra til et kjønnsmangfold og til at barn gis varierte muligheter for utvikling, lek og læring?  Hvordan omsetter man ord til handling og skaper rom for å tenk ut av boksen? 



Søkelys…  
• Hvorfor og hvordan er barnehagen en kjønnet 

arena?   
 

• Hvilke betydning et mangfoldig personale med 
både kvinner og menn i norske barnehager?  
 

• Hvordan ivaretar vi i praksis at gutter/menn og 
jenter/kvinner gis like muligheter for å bli sett, 
hørt og til delta i fellesskapet?   
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Presentation Notes
Vi må også rette oppmerksomhet mot hvorfor barnehagen er en kjønnet arena… vi må kartlegge og forstå hvordan og hvorfor barnehagen er en arena hvor eget og andres kjønn har betydning. Hvordan kan vi ivareta i praksis,  at bhg. blir en arena hvor gutter/menn og jenter/kvinner gis like muligheter for å bli sett, hørt og til å delta i fellesskapet, samt velge fritt sitt utrykk og sin vei i henhold til egne premisser. 



Søkelys…  
 
Hvilken rolle har barnehagen og de ansatte med tanke på   
 
Hvordan barns kjønnsidentitet skapes   
Hva betyr og innebærer kjønnsmangfold blant barn og ansatte i barnehagen?  
 
• De ansattes forhold til kjønn, påvirker barnas utvikling av kjønnsidentitet 

og forståelse av seg selv som gutt eller jente.  
 

• Barn forholder seg til forventningene, rammene og føringene som legges 
for gutter og jenter.   
 

• Barns kjønnsidentitet skapes i et samspill, hvor de aktivt fortolker kjønn og 
samtidig gir uttrykk for kjønn. Hvordan forholder vi oss til dette i praksis?  
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Presentation Notes
Vi må også rette oppmerksomheten på hvilken rolle barnehagen og de ansatte har med tanke på:  Hvordan barns kjønnsidentitet skapes  Og hva det betyr og innebærer at vi går mot et større kjønnsmangfold blant barn og ansatte i barnehagen? Vi vet at De ansattes forhold til kjønn, påvirker barnas utvikling av kjønnsidentitet og forståelse av seg selv som gutt eller jente. Samtidig som vi vet at barn forholder seg til forventningene, rammene og føringene som legges for gutter og jenter.  Barns kjønnsidentitet skapes også i et samspill med hverandre, hvor de aktivt fortolker kjønn og samtidig gir uttrykk for kjønn. Hvordan forholder vi oss til dette i praksis? Legger vi noen føringer i forhold til hvordan de utrykker hvem de er og for eksempel hvem de leker med. Altså er det viktig at vi driver selvransakelse – hvem er jeg og hvilke betydning har det for barna i barnehagen – deres danning og utvikling. Vi både er og gjør kjønn i barnehagen! 



Søkelys  
Er barns hjerner «kjønnet» og hvilke betydning har 
det for danning av kjønnsidentitet, utvikling og 
uttrykk?  

 
Og i tilfelle det er noen beviselig forskjell.  
• Hvilken betydning skal det ha for vår praksis i 

barnehagen?  
• Skal man arbeide med kjønnsdelte grupper?  
• Hvordan blir likeverdstanken ivaretatt i et slikt 

perspektiv? 
   

 

Presenter
Presentation Notes
Som sagt må vi søke kunnskap og forståelse… og ha fokus på ulike tilnærminger og forståelser - sentralt perspektiv innenfor forståelsen av hvordan barn utvikles og dannes med tanke på sitt kjønn – er basert på fornyet kunnskap om hjernes utvikling. I et slikt perspektiv er det viktig å stille seg spørsmålet  -  hvordan barns hjerner er «kjønnet» og hvilke betydning har det for danning av kjønnsidentitet, utvikling og uttrykk? Og i tilfelle det er noen beviselig forskjell må vi reflektere over mange sentrale spørsmål:  Hvilken betydning skal det ha for vår praksis i barnehagen? Skal man arbeide med kjønnsdelte grupper? Hvordan blir likestillingstanken ivaretatt i et slikt perspektiv?



Søkelys…..   
Hva handler kjønnsmangfold i barnehagen om?  
 
Hvordan gi rom for at det er mange måter å være 
gutt/mann og jente/kvinne på.  
 
Er de ansatte i barnehagen ubevisst med på å 
opprettholde tradisjonelle forventninger til gutter og 
jenter? 
 
Hvordan bidra vi til at barn får varierte muligheter 
uavhengig av kjønn. 

 

Presenter
Presentation Notes
Så skal vi også ha fokus på hva kjønnsmangfold handler om? Hvordan kommer det til utrykk og hvordan forholder vi oss til det personlig, og i profesjonssammenheng? Hvordan gir vi rom for at det er mange måter å være gutt/mann og jente/kvinne på? Er de ansatte i barnehagen ubevisst med på å opprettholde tradisjonelle forventninger til gutter og jenter? For eksempel: Hvilke rolle spiller det hva vi velger av litteratur, leker, og mange andre ting vi bruker og omgir oss med i barnehagen? Hva vi sier og hva vi gjør, på hvilken måte har det betydning?Hvordan legger vi til rette for åpne valg av aktiviteter  - er vi kjønnet med tanke på hvilke aktiviteter vi foreslår til barna i barnehagen? Hvordan  bidra vi til at barn får varierte muligheter uavhengig av kjønn. Hvilke metode eller tilnærming er best… kjønnsdelte grupper eller andre måter å organisere barnegruppene på? 



Presenter
Presentation Notes
For den observante tilhører og for de som har studert programmet nøye vil nå ha oppdaget at det jeg har trukket frem som viktig å ha søkelys på gjenfinnes i programmet, og vi skal vi høre mer om i løpet av disse dagene. Det ville jo vært dårlig gjort å sende dere hjem med BARE spørsmål og ingen svar.. Så det var min intensjon å sette søkelyset på hvordan vi finner noen svar, gode eksempler, og noen viktige spørsmål for videre refleksjon og bevisstgjøring. VEL med dette ønsker jeg dere fine dager med masse innputt og selvfølgelig hyggelig og sosialt samvær. DA SKAL jeg sette på den andre hatten…. Konferanselederhatten..
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