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– hvorfor og hvordan? 
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Presenter
Presentation Notes
Bakgrunnen for prosjektetMålet med prosjektet er å bedre kvaliteten på tjenestetilbudet i barnehagene i forhold til likestillingsperspektivet og å heve kunnskapsnivået på likestillingsområdet Likestillingssenteret foreslår at det gjennomføres tre felles samlinger for barnehagene med forelesninger, oppgaver og diskusjoner. Det vil bli lagt vekt på kunnskap om kjønn, praktisk likestillingsarbeid, metoder og prosjekt som arbeidsmetode med hovedvekt på utarbeiding av problemstilling, prosjektplan, rapport og tiltak. Vi vil legge vekt på at likestilling er noe som skal gjennomsyre alle aktiviteter, mainstreaming. Vi vil også utfordre deltagerne til å tenke gjennom hvordan likestilling kan være relevant i forhold til alle fagområdene i rammeplanen. I tillegg settes det av tid på til å arbeide med eget prosjekt og erfaringsutveksling mellom barnehagene. Det er satt av tid til veiledning i den enkelte barnehage i tilknytning til utarbeiding av prosjektplan, metode, gjennomføring av undersøkelser/kartlegging og utarbeiding av rapport med konkrete tiltak. I tillegg vil veieledning legge opp til at likestilling implementeres i barnehagens årsplaner og andre sentrale dokumenter. Forankring i sentrale dokumenter forplikter og tydeliggjør en satsing på å følge opp temaet.  Viktig å involvere hele personalet og eventuelt foreldrene. For å lykkes med arbeidet, er det vesentlig at hele personalgruppa involveres, slik at likestilling kan gjenspeiles i pedagogikken, og at gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i alle aktiviteter, slik det er fastsatt i rammeplanen
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Hvorfor jobbe med likestilling 
og likeverd i barnehagen? 
• Barnehagen viktig 
•Kjønnsidentitet 
•Manglende bevissthet og kunnskap om 

kjønn og likestilling i barnehagen  
 (Alle teller mer og Nye barnehaver i gamle spor?) 

• Lovfestet 
•Kjønn bestemmende for våre liv 

 
 
 

 
 

Presenter
Presentation Notes
Alle barn går i barnehage. Grunnmuren i opplæringssystemet. Bhg har en viktig rolle som formidler av kunnskap og holdninger. Kjønnsrollemønsteret /kjønnsidentitet dannes mens barna går i bhg.Det er lovfestet, rammeplan og handlingsplanUndersøkelser ”Alle teller mer” og ”Nye barnehager i gamle spor?” viser at arbeidet prioriteres i liten grad, bevissthets- og kunnskapsnivået er lavt.9 % menn i bhg. ” Jeg vil ikke at kjønn skal avgjøre hvordan det går deg i livet, hvor mye du kommer til å tjene, hva slags omsorgspraksis du kommer til å utøve, hvor lenge du kommer til å leve.Om du har vokst opp som gutt eller jente er imidlertid fortsatt utslagsgivende for spørsmål som disse, ofte i kombinasjon med klassebakgrunn og hvor familien din kommer fra"	Ulf Rikter Svendsen, �Reform (ressurssenter for menn)



Hvordan arbeide med 
likestilling og likeverd? 
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Veileder likestilt pedagogisk 
praksis 
• Steg 1. Begynn med deg selv  
• Steg 2. Involver barna 
• Steg 3. Involver foreldre 
• Steg 4. Arbeid aktivt med barnehagen    

        som likestilt organisasjon 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Begynne med seg selv – voksenrollenUtgangspunkt i verdier og hva likestilling betyr 
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Steg 1 – Begynn med deg 
selv 
• Felles plattform i personalet 
    Økt 
   - kunnskaps-, 
   - kompetanse 
   - og refleksjonsnivå 

Presenter
Presentation Notes
Alle har erfaringer som vil ha betydning for egne holdninger og egen praksis. Det er ofte et godt utgangspunkt å begynne med seg selv og reflektere over egne erfaringer, og bli bevisst egne holdninger. Barnehager som har jobbet med likestilling og likeverd oppdager ofte at personalet gjør systematisk forskjell på gutter og jenter. Selv om de har et ideal om å behandle barn individuelt og å gi gutter og jenter like muligheter blir det ikke alltid slik. De fleste er kjønnede i egen praksis - også pedagoger. Alle som arbeider i barnehagen har egne erfaringer som vil påvirke hva en sier og gjør, det er derfor verdt å tenke igjennom egen og andres praksis.NOEN TIPS TIL HVORDAN JOBBE MED EGNE HOLDNINGER:• La hver ansatt få tenke igjennom relevante spørsmål om kjønn og likestilling før drøftninger gjennomføres i grupper.• Bruk pedagogisk sol både individuelt og senere i grupper.• Bruk verdispillet, det utfordrer på egne verdier og holdninger.• Skriv ned praksisfortellinger og del med hverandre på team- eller personalmøter.SPØRSMÅL TIL REFLEKSJONTenk tilbake på egen barndom:• Situasjoner der du likte å være gutt eller jente. Hadde du noen privilegier som gutt eller jente? Hvilke?• Situasjoner der andre barn eller voksne prøvde å hindre deg i å gjøre visse ting fordi du var gutt eller jente. Hva tenkte du da? Hvilke følelser opplevde du?• Hva betyr disse erfaringene for ditt arbeid i barnehagen?Tenk igjennom hvordan du møter gutter og jenter:• Hvordan er ditt kroppsspråk når du snakker til jenter? hvordan er kroppsspråket når du snakker til gutter?• Hvordan er ditt ordvalg og tonefall når du snakker til jenter? Hvordan er ditt ordvalg og tonefall når du snakker til gutter?• Hvilken verdi setter du på forskjellige leker og aktiviteter – er dette avhengig av kjønn?• Hvilke aktiviteter tar du initiativ til? Er dette avhengig av kjønn? Hva tar du ikke initiativ til?Deltatt på kurs, lest faglitteratur – litt forskjellig ut i fra utdanningsnivå, veledning, utviklingsnettverk, diskutert, brukt case på personalmøter, verdispill, observasjonsskjemaerMetoder for refleksjon:PraksisfortellingerSpørsmål fra egen barndom (Gender  Loops s 12)Verdispill - påstander Pedagogisk sol



6 

Steg 1 Begynn med deg selv 

•Metoder 
Praksisfortellinger 
Spørsmål fra egen barndom (Gender  Loops s 12) 

Verdispill - påstander  
Pedagogisk sol 
•Mål: refleksjon og økt bevissthet 
 

Presenter
Presentation Notes
Alle har erfaringer som vil ha betydning for egne holdninger og egen praksis. Det er ofte et godt utgangspunkt å begynne med seg selv og reflektere over egne erfaringer, og bli bevisst egne holdninger. Barnehager som har jobbet med likestilling og likeverd oppdager ofte at personalet gjør systematisk forskjell på gutter og jenter. Selv om de har et ideal om å behandle barn individuelt og å gi gutter og jenter like muligheter blir det ikke alltid slik. De fleste er kjønnede i egen praksis - også pedagoger. Alle som arbeider i barnehagen har egne erfaringer som vil påvirke hva en sier og gjør, det er derfor verdt å tenke igjennom egen og andres praksis.NOEN TIPS TIL HVORDAN JOBBE MED EGNE HOLDNINGER:• La hver ansatt få tenke igjennom relevante spørsmål om kjønn og likestilling før drøftninger gjennomføres i grupper.• Bruk pedagogisk sol både individuelt og senere i grupper.• Bruk verdispillet, det utfordrer på egne verdier og holdninger.• Skriv ned praksisfortellinger og del med hverandre på team- eller personalmøter.SPØRSMÅL TIL REFLEKSJONTenk tilbake på egen barndom:• Situasjoner der du likte å være gutt eller jente. Hadde du noen privilegier som gutt eller jente? Hvilke?• Situasjoner der andre barn eller voksne prøvde å hindre deg i å gjøre visse ting fordi du var gutt eller jente. Hva tenkte du da? Hvilke følelser opplevde du?• Hva betyr disse erfaringene for ditt arbeid i barnehagen?Tenk igjennom hvordan du møter gutter og jenter:• Hvordan er ditt kroppsspråk når du snakker til jenter? hvordan er kroppsspråket når du snakker til gutter?• Hvordan er ditt ordvalg og tonefall når du snakker til jenter? Hvordan er ditt ordvalg og tonefall når du snakker til gutter?• Hvilken verdi setter du på forskjellige leker og aktiviteter – er dette avhengig av kjønn?• Hvilke aktiviteter tar du initiativ til? Er dette avhengig av kjønn? Hva tar du ikke initiativ til?Arbeid med likestilling og kjønnsperspektivet i barnehagen kan oppleves som morsomt, spennende og krevende. Å reflektere over egne handlinger, uttalelser og praksis er en del av en bevisstgjøringsprosess sammen med å gjøre undersøkelser i egen barnehage. Slike undersøkelser kan peke på noen tendenser som gir et godt grunnlag for refleksjon. Dette kapitlet handler om de ansattes rolle i barnehagen. Vi vil gjøre rede for metoder og verktøy for refleksjon og viser eksempler på refleksjonsarbeid i barnehager. Et mål med refleksjon er å synliggjøre skjult praksis og gjennom dette bli mer bevisst på egne verdier, holdninger og handlinger. Gjennom denne prosessen kan man oppdage hvordan forventninger til kjønn er en del av barnehagens praksis. Ved å arbeide med refleksjon over tid kan en bevissthet om kjønn bli en integrert del av kulturen og pedagogikken i barnehagen. Gjennom økt bevissthet kan dermed barnehagen gi jenter og gutter like muligheter.Rammeplanen for barnehagen vektlegger at: ”Personalet må reflektere over sine egne holdninger til og samfunnets forventninger til gutter og jenter.” (KD 2011). Som ansatt må man derfor være bevisst på hvordan egne erfaringer og opplevelse vil prege hva en sier og gjør. Med andre ord kreves det kunnskap og refleksjon for å bli bevisst hvilke normer, krav og forventninger som gutter og jenter i barnehagen møtes med, og hvordan dette påvirker dem. Derfor er det viktig at alle ansatte i barnehager reflekterer og stiller spørsmål rundt egen praksis både i forhold til hva vi gjør og hvorfor vi gjør det (Helen, E. og Granholm, M, 2009).  7
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 Praksisfortellinger –  refleksjon 

  
• Økt bevissthet rundt kjønnsroller og 

forventninger til gutter og jenter  
• Bursdagsselskap – mor/kake 
• Ved å bli bevisst hva en sier og gjør – 

endre atferd  
        

Presenter
Presentation Notes
Eksempel fra vennesla – de som er på turBruk av praksisfortellinger er en metode som kan fange opp trekk ved den praktiske pedagogikken, og være utgangspunkt for å vurdere, bevisstgjøre og observere de ansattes praksis overfor barna. Helt konkret er en praksisfortelling en nedskrevet episode fra barnehagens hverdag. Louise Birkelands definerer begrepet slik: "Praksisfortellinger er selvlagde fortellinger av ansatte og barn i barnehagen. Praksisfortellinger handler om avgrensede situasjoner, der samspillet mellomdeltakerne er framstilt detaljert og personlig, slik det arter seg for fortelleren. Fortellingen vokser ut av erfaringen” (Birkeland 1998:15). Askland (2011) skriver at praksisfortellingen brukes mer og mer brukt for å utvikle barnehagens innhold samt diskusjon om barnehagens innhold. Praksisfortellinger har også betydning inn i diskursen om barnehager. Praksisfortellingen er et etablert og godt verktøy for å reflektere over egen praksis. Askland (2011) mener at fortellinger kan være pedagogiske redskap for personlig utvikling. Praksisfortellinger kan også være et systematisk verktøy i utviklingsarbeidet. Det er ofte nyttig å gjøre det enkelt å arbeide med praksisfortellinger. Viktigst er det å få skrevet ned en episode før den glemmes, og det holder med noen korte setninger. Ved å ha en lav terskel for å skrive ned episoder, blir gjerne flere episoder nedskrevet. Jo mer aktive de ansatte blir i nedskriving, jo mer får de på seg ”kjønnsbrillene” og kan observere kjønnede handlinger i hverdagen. Erfaringer viser at dette er en nyttig metode for å komme ordentlig inn i refleksjonsprosesser og se sin egen praksis på en ny måte (Emilsen 2012). Praksisfortellinger kan brukes for å se på samspillet mellom barna, samspillet mellom voksne (både foreldre og ansatte), og samspillet mellom barn og ansatte. Å skrive ned små episoder fra hverdagen har også vist seg å være en god metode for å få opp engasjementet og involvere hele personalet i prosjektet. EKSEMPELER Utsikten barnehage har jobbet mye med praksisfortellinger. Personalet i alle avdelinger fikk i oppgave å skrive ned praksisfortellinger som inneholdt et kjønnsperspektiv, som ble gitt til prosjektgruppa. De gikk gjennom og sorterte alle, og et utvalg av disse ble analysert. Noen praksisfortellinger var lange, andre bare en setning. Praksisfortellingene skal brukes videre som utgangspunkt for diskusjon og refleksjon i personalgruppa. Her er et eksempel på en praksisfortelling hvor det er stilt spørsmål til videre refleksjon: Mor leverer Pål på morgenen, de andre barna er i full gang med lek og aktiviteter. Pål på snart to år, tar tak i en dukke og koser med denne. Moren utbryter: ”leker du med dokker?” Den ansatte svarer at han leker med mye forskjellig (Utsikten barnehage 2012:5).Ut fra denne praksisfortellingen reflekterte personalet over følgende: Hvordan kunne den ansatte ha fortsatt denne samtalen? Ønsket den ansatte "å snakke bort” at gutten lekte med dokker? Er det ikke bra at gutten leker med dokker? Hvilke holdninger kommer frem? (op. cit.) 
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Verdispill - voksenkort 

Presenter
Presentation Notes
Utviklet for å fremme dialog og drøftninger rundt verdier om likestilling og likeverd. Til voksne er det laget påstander som man må ta et standpunkt til og begrunne.Kan brukes i ledergruppen, personalgruppen, foreldregruppen og barnegruppenTil barn er det laget åpne spørsmål til å undre seg. Brukerveiledning – lede samtaleHva mener du med …..? Hva betyr det for deg?Hvordan påvirker det måten du snakker med barna på?Hvordan legger du til rette for….?Beskriv en konkret situasjonSpilleleders rolleBidra til refleksjon og fremdriftStille oppfølgingsspørsmål ved behovSjekke ut om gruppen er enig om å gå videre til neste kortAnsvar for å oppsummere påstanden(e) i plenumOppsummeringen gjøres skriftligEksempel på praksisfortelling fra Vennesla om Lucia
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Steg 2. Involver barna 

• Samtaler med barn  
 verdispill 
• Intervju (Gender loops) 
 

Presenter
Presentation Notes
STEG 2. INVOLVER BARNAHva barna er opptatt av er et godt utgangspunkt for praktisk likestillingsarbeid. Blant annet kan personalet i barnehagen reflektere over om barn lager sine egne kjønnskategorier. En idé kan være å spørre barn for å undersøke om jenter og gutter gis like betingelser og om hva de tenker om å være jente og gutt. Det er viktig at spørsmålene er åpne og at personalet legger til rette for at barna kan reflektere og utrykke seg fritt uten at de voksne påvirker situasjonen.NOEN TIPS TIL HVORDAN INVOLVERE BARNA:• Barn har mange tanker om å være gutt og jente, derfor er det viktig å reflektere sammen med dem.• Verdispillet er godt egnet til å få i gang samtaler med barnaHva barna er opptatt av er et godt utgangspunkt for praktisk likestillingsarbeid. Blant annet kan personalet i barnehagen reflektere over om barn lager sine egne kjønnskategorier. En idé kan være å spørre barn for å undersøke om jenter og gutter gis like betingelser og om hva de tenker om å være jente og gutt. Det er viktig at spørsmålene er åpne og at personalet legger til rette for at barna kan reflektere og utrykke seg fritt uten at de voksne påvirker situasjonen.NOEN TIPS TIL HVORDAN INVOLVERE BARNA:• Barn har mange tanker om å være gutt og jente, derfor er det viktig å reflektere sammen med dem.• Verdispillet er godt egnet til å få i gang samtaler med barna. I verdispillet er det lagt vekt på områder som barn liker og samtaler om, som for eksempel lek, vennskap, om det å være gutt og jente osv.SPØRSMÅL TIL BARN:• Fortell om lek…..• Hva liker du å leke?• Hvem liker du å leke med?• Hvordan er det når gutter og jenter leker sammen?• Er det forskjellige regler for gutter og jenter i leken? Ja/nei - fortell mer…..• Hva leker jenter og gutter sammen?
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Verdispill - barnekort 
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Steg 3. Involver foreldre 

• Tema foreldremøter 
• Verdispillet  
• Praksisfortelling – diskusjon 
 

Presenter
Presentation Notes
Foreldres holdninger til kjønn og likestilling er sentralt, og samarbeid med foreldre er viktig. I lov om barnehager står det at foreldre skal involveres i barnehagens arbeid. Gjennom sitt samfunnsmandat har barnehager sammen med foreldre mulighet for å påvirke og med virke til at barn vokser opp i et likestilt og likeverdig samfunn.
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Steg 4. Utviklingsarbeid i 
barnehager 

 

Presenter
Presentation Notes
I veilederen kalles dette barnehagen som likestilt organisasjon.
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Hvordan bruker de ansatte 
språk og kroppsspråk? 
•Observasjon – registreringsskjema 
• Ulik bruk av språk og kroppsspråk overfor 

jenter og gutter 
•Kommunikasjon, språk og tekst 

Presenter
Presentation Notes
Smååsane barnehage i Vennesla kommune ville se nærmer på hvilken oppmerksomhet de ansatte ga til jenter og gutter. Hovedproblemstilling for samtlige avdelinger i barnehagen ble: Gir vi lik oppmerksomhet til gutter og jenter?  På avdelingene for de eldste barna ville de bl.a. undersøke hvordan de ansatte bruker språk og kroppsspråk i forhold til jenter og gutter (Vennesla kommune 2013). Intensjonen med undersøkelsen kan gjøres om til en problemstilling ved å stille spørsmålet Hvordan bruker de ansatte språk og kroppsspråk i forhold til jenter og gutter? De ansatte valgte observasjon som metode. De diskuterte hva de skulle se etter og utarbeidet et registreringsskjema som ble brukt som grunnlag for observasjonene. Den ene avdelingen utarbeidet et registreringsskjema som så slik ut:Spørsmål/situasjonFaktor guttFaktorjenteBeskrivende fulle setninger  Ordre – Korte beskjeder  Øyekontakt – Nær og varm  Ikke øyekontakt – Distansert  Irettesettende – Varm stemme  Irettesettende – Kjølig stemme  Bruk av navn  Gruppebetegnelser  Upublisert. De ansatte gjennomførte til sammen åtte observasjoner. Det ble nedtegnet dato og hvem som hadde utført registreringene. Denne avdelingen valgte å la flere ansatte gjennomføre observasjonene. Begrunnelsene var at mange skulle få erfaring i metoden, og dessuten var det et mål å involvere flere i arbeidet for å forankre prosjektet bedre i personalet. De som utførte observasjonene nedtegnet registreringene på skjemaet som er vist over. Alle registreringene ble til slutt samlet på et skjema. (upublisert)Analysen av dette datamaterialet (registreringene)viste noen tendenser i forhold til hvordan de ansatte kommuniserte med jenter og gutter, både verbalt og kroppslig. Personalets bilde av at de kommuniserte med gutter og jenter på samme måte, stemte ikke. Registreringene viste at personalet hadde nær og varm øyekontakt med jentene i større grad enn med guttene, og at språket ble brukt forskjellig overfor gutter og jenter. Guttene ble oftere snakket til i korte setninger og med bruk av ordre, mens jenter i større grad ble snakket til i fullstendige og beskrivende setninger (Vennesla 2013). Med bakgrunn i sin undersøkelse vil Smååsane jobbe mer med språklig utvikling i tilknytning til fagområdet Kommunikasjon språk og tekst. De vil bruke språkgrupper og arbeide i forhold til å hjelpe gutter og jenter med å uttrykke sine følelser. Det er et mål at guttene skal bli møtt med lengre setninger og få «bade» mer i språket. Dette kan hjelpe guttene til økt språklig kompetanse, slik at de bedre kan uttrykke seg og sine følelser. Det må også jobbes med at grensesettingen blir konsekvent uavhengig av kjønn. Parallelt med å gjøre observasjoner har praksisfortellinger blitt skrevet ned og diskutert, og verdispillet har blitt brukt (Vennesla 2013).
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Presenter
Presentation Notes
Utdrag fra rapporten til Moen barnehage:Gjennom en periode på 4 uker ble det foretatt 4+4 observasjoner. Det ble tegnet kart over begge ute områdene, og på to forskjellige tidspunkt på dagen, skulle vi sette av på kartet hvor mange barn som lekte sammen og hvilken kjønnssammensetning det var. Vi skulle også notere oss hva slags lek barna lekte.  Ut fra observasjonene på Uteplassen (uten leker) ser vi at nesten samtlige aktiviteter har deltakere av begge kjønn. Gutter og jenter snekrer, har samtaler rundt bålet, leker rollelek sammen. Alle gutter og jenter leker sammen i fangelek.   Hvis vi ser på observasjonene fra lekeplassen hvor vi har leker, ser vi en helt annen fordeling av kjønn på aktivitetene. Jentene husker og holder på med rollelek i lekehuset, mens guttene kjører lastebil, har rollelek i sandkassa og i sklia. De leker også med mopeder og biler. Gutten havner ofte i sandkassa med bilene, mens jentene leker en mer rolig familielek i lekehuset eller husker. �Som Ivar Frønes skrev i boka, «De likeverdige – om sosialisering og de jevnaldrendes betydning» ser vi at barna fordeler seg i aktiviteter som er mer praktiske for guttene, mens jentene har en mer sosial lek, hvor de bruker språket mer.  �Hvis vi ser på resultatene fra lekeplassen utenfor Grillhytta der det ikke er lekemateriale, ser vi at barna har mye rollelek og at omtrent samtlige av aktivitetene er på tvers av kjønn. Hvis det er slik at gutter er mer aktivitet styrt, mens jentene er ute etter det sosiale, ser vi at de får litt av begge deler alt ettersom hvor vi befinner oss. Ute i skogen får guttene mer utfordring i det språklige og sosiale enn de gjør på lekeplassen. På lekeplassen er det mer det tekniske som de er opptatt av. Hvordan bygge veier, hvordan fungerer gravemaskiner og lastebiler. Jentene virker som om er mer opptatt av de sosiale lekene, uansett om de er på lekeplassen eller ute ved Grillhytta der det ikke er lekemateriale. Vi ser at på lekeplassen er de mer opptatt av å lage sandkaker og sandslott, men det er allikevel i en slags rollelek hvor familie står i fokus. Kanskje jentene får mer av guttas utfordringer når de leker sammen i skogen ved grillhytta, da vi ofte observerer dem sammen med gutta når de snekrer eller lager seg hus under trærne?Tiltak og lærdom:Vi er blitt mer bevisst på er at de skal få et variert leketilbud, gjennom variasjon i bruk av lekeområdet. De får ulike typer lek og lekepartnere ut fra hvilken plass vi er på, noe vi skal bruke bevisst fremover. Vi var lenge i tvil og diskutert om det var rett å gi barna et uteområdet uten lekemateriale. Noen dager har vi hatt med oss noen leker opp til Grillhytta, men gjentatte ganger ser vi at det bidrar mer til konflikter enn samlek. Etter å ha observert barna, ser vi nå at barna ser ut til å ha en god lek, selv uten lekematerialer, og at dette er noe vi kommer til å fortsette å gi tilbud om. Dessuten bidrar dette til at gutter og jenter leker sammen. Veien videre:Vi er blitt mer bevist på hvilket tilbud vi gir barna på uteplassene. Vi bruker områdene mer bevist for å gi barna mer variert lek. �Kanskje det ville vært lurt å se mer på hvilke leker man gir barna tilgang til på lekeplassen. Ut i fra det lille vi har observert ser det ut til at lekene er knyttet til kjønn. Ville det vært en ide å kartlegge hvilke leker man har og satse på å kjøpe inn mer kjønnsnøytrale leker?  
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Mål med 
likestillingsprosjekter 
•Gi barna 100 mulighet istedenfor 2 
•Heve kunnskapsnivået om likestilling og 

likeverd - refleksjon 
• Likestilling - integrert del av pedagogikken 
 

 

Presenter
Presentation Notes
Hele personalet
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