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om forståelser av likestilling, likestilling 
som væremåte, medvirkning og 
demokrati for å skape refleksjon over våre 
relasjoner til barn. 



Likestillingens status

Likestilling mellom kjønnene er et flyktig begrep som endrer 
innhold etter hvilke politiske vinder som er dominerende, hos 
politikerne, og i den politiske majoritet i befolkningen.  

Eks: «Likestilling er min rett til å være hjemme og oppdra mine 
egne barn og være min manns tjener.»  

Likestilling er i stor grad å synse, og mange undersøkelser viser at 
barnehager også mener det er et område de har rett til å velge 
vekk; fordi «vi er likestilte og vi gjør ikke forskjell på jenter og 
gutter» 

Selv om likestilling er fastsatt i rammeplanen, må man hele tiden 
legitimere dette områdets berettigelse i barnehagens praksis



4 hovedposisjoner

Vi lever i et likestilt land, det er irrelevant å ha dette 
som tema i barnehagen 

Vi gjør ikke forskjell på gutter og jenter, vi ser barnet, vi 

Vi har likestilling på årsplanen, men det er så mange 
andre pålegg at vi får ikke tid til å jobbe skikkelig med 
det 

Vi arbeider med likestilling hver dag og forundrer oss 
stadig over hvor ofte vi oppdager at vi faktisk forholder 
oss ulikt til jenter og gutter



Gutt eller jente? – Nei, jeg ser 
barnet jeg!

http://tv.nrk.no/serie/schrodingers-katt/
dmpv73001513/12-09-2013 

En «kvasiundersøkelse», men illustrerer 
godt forskningsfunn fra tidlige tider, f.eks. 
Berentzen 1969 og Andresen 1996…

http://tv.nrk.no/serie/schrodingers-katt/dmpv73001513/12-09-2013


Politikk og kultur

Likestilling mellom kvinner og menn er et politisk og kulturelt 
fenomen 

Vi er ikke født med et likestillingsgen 

Likestilling er derfor et pedagogisk subjekt, et subjekt for 
(ut)danning 

Likestillingspedagogikk handler dermed om alle utdanningens 
funksjoner: kvalifisering, sosialisering og subjektivering (Biesta, 
2014) 



Utdanning

Kvalifisering 

å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter, verdier og evner 

Sosialisering 

bli innlemmet i eksisterende tradisjoner, handle - og værmåter 

Subjektivering 

om frigjøring og frihet og ansvaret som denne friheten fører med 
seg 

(ibid.)



Alle nivå

Å utvikle en likestillingspedagogikk 
handler altså om å utvikle kunnskap, 
erfaringer og praksiser som bunner i vårt 
ansvar som subjekter for å verne om en 
frihet som skaper nye forståelser, ikke som 
reproduserer gamle forestillinger



Vårt ståsted

Konteksten 

er barnehagen, barnehagens rom, tradisjoner, 
produktive og reproduktive praksiser 

barnehagens ideer om sitt mandat 

Teksten 

er relasjonene og samhandlingen mellom 
menneskene og mellom menneskene og konteksten



Rom

Hvilke rom snakker vi om  - og hvordan? 

De fysiske rom – rommet snakker (konteksten) 
Hva forteller de ulike rommene oss? Hva forteller de 
gutten, jenta, den lille, den litt eldre, jenta/gutten med 
mangfoldige kulturelle tilknytninger, gutten/jenta med 
sosialt ulike bakgrunner 

Hvilke tradisjoner og forestillinger bærer rommene med 
seg? Stereotypiene (bråkerom, dokkerom/prinsesserom…) 
Hvem sitt rom er det? De etablerte kvinnenes rom? Barnas 
rom? Jentene eller guttenes rom? De etnisk norskes rom? 
Hege Børve brukte også termen «rom» igår, på 
utebarnehagen, som et rom der flere menn synes å finne 
seg til rette



Relasjonsrommene

De personlige mentale rommene utgjør en stor del av veggene i 
relasjonsrommene 

Hva forteller mitt mentale rom «jente» eller «gutt» den jenta 
eller gutten som besøker disse rommene – oftest ufrivillig 

Hvordan preger mine relasjonserfaringer relasjonene og 
samspillene med jentene og guttene jeg har rundt meg? 
Lotta Rajain snakket også om «rom»: Det er de voksne, ikke 
barna, som skaper rommene. Og jeg tilføyer: Rommene skapes 
av vaner, tradisjoner, inngrodde holdninger, verdier osv. Dette 
avgjør størrelsen om områdene, om de har plass til alle… 
Esben/Ester Pirelli Benestad gav oss også et bilde av dette 
mentale rommet, beksrivelsen fra «den lille prinsen», huset til 
sauen - esken som rommer noe som ikke er åpenbart…



Likestillingsdiskurser

I historisk perspektiv kan vi anvende disse 
inngangene (Nordberg, 2005): 

Likhetsdiskursen – kjønnsoverskridende 
praksiser 

Maktdiskursen – maktutjevning i 
styrerommene 

Egenartdiskursen – alle er ulike, men like 
verd 

…og her ligger også relasjonsdiskursen(e)



Andre veier inn til kjønn og 
likestilling

Den juridiske diskursen 

Vi er blant verdens mest likestilte land og vi ser på lovverket vårt.  
Likevel har vi et av verdens mest kjønnssegregerte arbeidsmarked.  
Ulikheten på likestillingsområdet må altså handle om mer enn 
lover og undervisning 

Relasjonsdiskursen (en variant av egenartsdiskursen) 
Det er et hovedpoeng for min forståelse at den grunnleggende 
opplevelsen jeg har av meg selv som mann er lagt i meg gjennom 
kulturens viktigste bærere: de nære relasjonene kombinert med 
min genetiske arv 

Den genetiske arv utstyrer oss med ulike forutsetninger for å forstå 
de sosiale overføringene, relasjonskvaliteter vil derfor være ulike fra 
relasjon til relasjon 

Relasjonen er altså ikke en objektiv størrelse



Relasjonsdiskursen

Hovedpostulat som grunnlag for den følgende ”metodikk”: 

En av de sterkeste faktorene som har betydning for hvordan 
barn former sin oppfatning av eget kjønns muligheter, 
begrensninger og uttrykk, ligger i de subtile, men 
gjentakende kommunikasjonsformer mellom voksne og 
barn. 

  (som vi bl.a. finner beskrevet hos Daniel Stern og Stein 
Bråten) 

Lotta Rajalin var konkret igår: de subtile måtene det skjer 
på er f.eks. det lille barnets søking etter bekreftelse fra 
den voksne, i sin posisjon på gulv 



Et rom for alle – eller alle 
hvert sitt rom?

Identiteter som begrenser og identiteter 
som gir muligheter 

Hvem møter ”meg” – og hvem 
bestemmer hvem ”meg” er? 

Kan jeg bli møtt som ”meg” uten at jeg 
blir tillagt kjønn-, kultur-, etnisitet- og 
klassestereotypier?



Barnehagens mål

Arbeidet med kjønn og likestilling handler mer 
om å sette lys arbeidsprosessene i personalet enn 
at barna skal «tilegne» seg det ene eller det 
andre.  

Dette temaet forutsetter kritisk refleksjon hos 
medarbeiderne 

Hva vet jeg om hvordan jeg virker inn på andre – 
i første omgang hvordan jeg virker inn på barna, 
på jentene og guttene.  

(se bl.a. T. Pålerud (2013) s. 39) 

Relasjoner og samspill er hovedinnholdet i 
barnehagen, de utgjør i seg selv mål for 
virksomheten



Hvilken normativitet 
råder?

Det vi formidler av regler, normer, 
holdninger, vaner og smaksdommer, er 
uttrykk for normer i verden rundt oss, og det 
bør alltid finnes tvil og usikkerhet om hva 
som er «riktige» normer og «riktig» 
kunnskap. 

En demokratisk barnehage må derfor ta sitt 
innhold på alvor 

(T. Pålerud (2013) s. 39)



Hva vi tror vi gjør og hva vi 
gjør

«Folk flest» har en formening – og mening – om 
hva likestilling er. Det er vanskelig å forestille seg at 
noen har levd i det norske samfunnet de siste tretti 
årene uten å ha erfart likestilling på kroppen på en 
eller annen måte, som teoretisk begrep, som krav i 
det private og det offentlige liv. Likestilling er noe vi 
på ulike måter har måttet – og må –forholde oss til, 
enten som en reaksjon som kan innebære en 
tilslutning til, eller som en avstandtaken fra «det 
likestillingspolitiske ideal». 

Vi sorterer gjerne våre erfaringer, observasjoner og 
kunnskap ut fra kategorier som ikke alltid er 
artikulerte og reflekterte, men ilagt oss som 
absolutter, måter å forstå verden på



Sorteringskategorier

Jente eller gutt? 

Hetero eller homo? 

Svart eller hvit? 

Norsk eller pakistansk? 

Pakistansk eller indisk? 

Fattig eller rik? 

Lydig eller ulydig? 

Dikotomiene låser oss fast i de kjente mønstre for hvordan vi tror 
verden ser ut og styrer våre praksiser 

Dikotomiene følger oss i våre tolkinger av det vi ser av andre 
menneskers (voksne, barn, i private rom og offentlige rom) 
handlinger og praksis 
Jeg tror jeg snakker om det samme som Pirelli Benestad i går: 
Erkjennelsesfysiologien vår som har behov for å ordne og 
klassifisere



Vi bærer alltid vårt eget kjønn med 
oss

Min barnehagepraksis er i seg selv, det er 
først når jeg sammenlikner med andre at 
den får et stempel som god/dårlig, lik/
annerledes osv. 

Menns barnehagepraksis er først og fremst 
blitt beskrevet dikotomisk, hva som skiller 
den fra kvinners praksis, hva den mangler i 
forhold til kvinners praksis og hva den har i 
tillegg 

DETTE ROMMET FREMMER 
STEREOTYPIENE!



Vennskap

Legger jeg til rette for vennskap? 

Sorteringssystemene påvirker også vår 
praksis i så henseende: I samlinger, ved 
måltidene, på tur 

Jente, gutt – annenhver 

Når Liv og Anna sitter sammen så blir 
det bare bråk, vi må sette Ola mellom 
dem



Markus og Erik begynner å sloss om et leketøy. Erik 
slår Markus i hodet med et leketøy, og får i retur et 
slag i ansiktet. Barnehagelæreren går fram til dem og 
sier: ”Sånn kan dere ikke drive på.” Hun tar dem i 
hver sin arm og forklarer at det gjør vondt når en slår 
hverandre, så slipper hun dem. Erik og Markus viser 
ingen reaksjoner mens hun snakker og ser vekk fra 
barnehagelæreren. Like etter gir barnehagelæreren 
oppmerksomhet til et annet barn. Erik og Magnus 
fortsetter å krangle om leketøyet. 

(Fra: Christian Ejdevald (2009): Det finns inga 
tjejbestämmare. Att förstå kön som position i 
förskolans vardagsrutiner och lek. Jönköping 
Universitet, min oversettelse og delvis modifisering)



Sofia gråter og sier at Anna har tatt alle putene. Barnehagelæreren tar 
rundt Sofia og snur seg mot Anna. Hun tar henne fast i armen og sier: 
”Se på meg, Anna. Ser du at Sofia ble lei seg for at du har tatt alle 
putene. Kan dere ikke bygge sammen?”. Anna prøver å frigjøre seg fra 
barnehagelæreren og sier at det er hennes hytte, men 
barnehagelæreren avbryter henne, krever øyekontakt og sier navnet 
hennes om igjen og om igjen. Anna forstsetter å protestere samtidig 
som flere og flere barn stopper opp og ser på. Anna fortsetter å 
protestere og barnehagelæreren sier: ”Men da tror jeg du faktisk må 
finne på noe annet om du tror at du kan ha alle putene for deg selv.” 
Anna svarer: ”Men nå har jeg disse putene… eller blir jeg forbanna.” 
Barnehagelæreren sier: ”Du, Anna…” og tar tak i armen hennes. Anna 
protesterer kraftig og begynner å gråte. Barnehagelæreren løfter en 
gråtende Anna ut av huset. 
(Fra: Christian Ejdevald (2009): Det finns inga tjejbestämmare. Att 
förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek. Jönköping 
Universitet, min oversettelse og delvis modifisering)



Forskjellsbehandling?

Samme barnehagelærer 

I utgangspunkt samme slags konflikt 
Ulike sanksjoneringer – tilfeldig at barna har ulikt kjønn? 

Det er når vi ser episodene i sammenheng at vi kan 
begynne å ane et mønster… 

I tillegg: Episodene har tilskuere. Det er ikke bare de 
aktuelle barna som får en kroppslig erfaring/læring, 
men også alle som ser på. 

Hvor ofte skjer dette i løpet av en barnehagedag – 
som deltaker, som tilskuer? 

Har det noe å si? 



Finnes en 
hverdagsdiskurs?

I dette eksemplet – kan vi forstå det slik at 
i hverdagen da man skal respondere på 
flere relasjoner samtidig – så er det 
ryggmargen som bestemmer, ikke det 
man ville gjort om man fikk tenkt seg om? 

Det er isåfall et argument for at 
likestillingsposjekter må ha laaaange 
tidsperspektiv!



Ommøblering i alle rom!

Hvilke muligheter og begrensninger finnes i 
de fysiske og de mentale rommene våre? 

Likestilling – som likestillingspedagogikk, 
handler om  

LIKEVERD 
MEDVIRKNING 
DEMOKRATI 

I alle flytteprosesser trengs hjelp!



Endring av mentale rom

De mentale rommenes beskaffenhet avgjør hvilke kvaliteter som ligger i 
relasjonene vi bygger til andre 

Det handler om  
væremåter 

ureflekterte handlinger i relasjon med andre 

ureflekterte (dårlige? gode?) vaner 

det som sitter i ryggmargen 

å sette i gang personlige prosesser 

å sette i gang noe som ikke nødvendigvis gir de raske  resultatene 

å fremme veiledning mellom kolleger 

å løfte opp individuelle erfaringer i personalgruppen og bli en del  
av barnehagens aktive verdigrunnlag



Utviklingsprosjekt

Det betyr at en skal 

provosere 

støtte personlig, individuell refleksjon 

fremme og bidra til veiledning mellom kollegaer eller andre 

løfte individuell erfaring opp i personalgruppen og initiere  
likestillingsdiskusjoner på huset 

Mål for prosjektene er at en skal 

gjenkjenne når kjønn gjør en forskjell i barnas lek, aktiviteter 
og relasjoner til andre barn og til voksne 

oppdage og uttale holdninger og verdier slik at de kan bli 
gjenstand for endring 

beskrive de nære hverdagsrelasjonene og analysere dem i et 
kjønns- og likestillingsperspektiv 

utvikle måter å nærme seg likestillingsperspektiver på i en 
lærende organisasjon



Et forsøk på å konkludere

Likestillingspedagogikkens kjerne ligger i 
relasjonene som etableres mellom voksne og 
barn 

Likestillingspedagogikken kan i seg selv ikke 
reduseres til en metode eller teknikk 

Men det er trolig nødvendig å anvende mer 
tekniske redskaper for å fremme refleksjoner 
over eget bidrag i de relasjonene vi står i 
daglig



Lederansvar

uten lederens engasjement vil neppe 
rommene i barnehagen blir møblert slik at 
de fremmer likestilling, likeverd, 
demokrati og medvirkning
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