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Barnehagen, en kjønnet arena 



www.kanvas.no 

Den kjønnede pedagogen 

•   

• Kjønn er den mest vanlige klassifiseringen av barna i 
barnehagen sammen med alder. 
 
• Personalets erfaringer i forhold til eget kjønn vil prege de valg 
og handlinger man tar som ansatt. 
 
• Vi er alle formet av det samfunnet og den kulturen vi lever i, 
og de erfaringene vi har gjennom oppveksten (Rossholt 2006).  
 
• Personalet trer inn i barnehagen med sine holdninger og 
verdier, og sine erfaringer med det å være kvinne eller mann 
 
•Kajsa Svaleyrd filmet sine ansatte  
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Kroppspåket er 80% av all kommunikasjon 

• Gjør vi forskjell på jenter og gutter i barnehagen i forhold til fysisk 
kontakt?  

• Stryker vi jenter på håret og rufser i håret på guttene?  

• Er kroppsholdningen vår preget av om vi henvender oss til gutter 
eller jenter?  

• Har vi jenter og gutter like mye på fanget? 

• Sette vi oss like mye ned på huk til jenter som til gutter når vi skal 
si noe til dem? 
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Sjøparken Kanvas-barnehage så på egen praksis  

• Og fant ut at; 

• Jenter sitter oftere og lengre på fanget enn gutter. 

• Gutter blir raskere satt i gang med aktivitet / lek etter at de har 
sittet på fanget, og de søker selv raskere ut av fanget. 

•  Ansatte som sitter på gulvet med beina i kryss (Buddha) ”innbyr” til 
at barn setter seg ned. 

• Jenter blir mer passive når de sitter på fanget hos en ansatt i 
forhold til gutter, og den  ansatte blir mer passiv. 

• Observasjonene ga grunnlag til å diskutere deres rolle i forhold til 
jenter og gutter og som aktive ansatte  
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Tenk over, 

• Hvor er du i det pedagogiske rommet med din kropp? 

 

• Er det noen leker eller aktiviteter du verdsetter mer enn andre? 
Hvorfor? 

 

• Hvordan legges det til rette for allsidig bevegelse for jenter og 
gutter?  
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Kvinner som er nære 
menn som viser barn den store 

verden? 
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 Sofie tar ansvar 
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Det kjønnede barnet 

• Er det slik at guttene og jentene velger forskjellige aktiviteter og 
leker? I så fall, hvilke?  

• Og hvis barna har med leker hjemmefra, er det forskjellige leker 
gutter og jenter har med? I så fall, hvilke?  

• Hvordan leker guttene og jentene når de er ute? 

• Hva sier barna til og om hverandre vedr.kjønn? 
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Vennskap mellom gutter og jenter 

• Blir ikke like mye verdsatt av pedagoger og foreldre som vennskap 
mellom samme kjønn 

 

 

• Dette vennskapet blir ofte kjærestegjort 

 

 

• Barnebøker som tar opp om vennskap mellom gutter og jenter,et 
kritisk blikk. 
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 Den kjønnede barnehagen 

• Barnehagenes ideologiske ryggsekk stammer fra husmorkulturen.. 

• den har vært hjemmekoselig, 

  men blir nå en tydelig læringsarena?  

Se på interiøret, lekene, materialene, akitivtetsrommene med 
kjønnsbrilllene på 

 

Se på pauserommet: 

• Hva snakkes det om i pausene? 

 

  Kjønnsnøytrale barnehager, en illusjon? 

 



www.kanvas.no 

Prøv å tenke helt nytt.. 

• i forhold til utforming av barnehagen 

• For eks.  

• hvordan man benevner rommene  

• om det kan ligge føringer i hva man kaller rom som vil signalisere at 
det er mer aktuelt for det ene eller det andre kjønn.  

-  oppfordre gutter og jenter til det motsatte av hva man pleier i 
leken  
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