
Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpninga av 

denne konferansen. Jeg er rådgiver på Oppvekst- og 

utdanningsavdelinga hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 

Apropos tema kjønn – Fylkesmannen er vel en av de få organer 

eller stillingsbetegnelser i Norge som er kjønnsspesifikk nå. De 

aller fleste har skiftet til kjønnsnøytrale betegnelser; 

Riksmekler i stedet for Riksmeklingsmann er vel en av de siste 

som har skiftet, men Fylkesmann og jordmor holder stand. 

Jeg kommer ikke på noen flere enn det, gjør dere? 

Likestillingsloven i det landet som på internasjonale rankinger 

scorer blant de høyeste på hvor kjønnslikestilt man er, sier jo 

også at: Det må heller ikke benyttes kjønnsbestemte 

stillingsbetegnelser eller ord som indikerer ønske om et 

bestemt kjønn. Hvis det bare er Fylkesmann og jordmor igjen 

har vel loven virket på dette punktet da? Hvor mange kjønn 

finnes det forresten? I Australia har de forresten innført et 

tredje kjønn i passene, du kan krysse av for mann, kvinne eller 

x. 

 

Jeg vil takke arrangørene for at dere velger å bruke ressurser 

og kompetanse for å sette fokus på dette med gutter og jenter i 

barnehagen. Dette er fortsatt et viktig tema som vi som 

arbeider i sektoren, og byråkrater og politikere, ikke må slippe 

taket i fordi vi tror at det ikke lenger er nødvendig å arbeide 

spesielt med det. Det er det, og jeg skal begrunne noen av de 

aspektene jeg fra mitt ståsted ser. 

Det har i lang tid vært et mål for sentrale myndigheter at 20 % 

av de ansatte i barnehagene skal være menn. Det går tregt, vi 

ligger på rundt 10% og har gjort det lenge. Det har eksistert 

handlingsplaner for å få gjort et krafttak på dette området i 

mange år, den siste går ut nå i 2014, og vi tror vel kanskje ikke 

at den vil bli fulgt opp av ny sentral satsing. Vi får se når 

statsbudsjettet er vedtatt og statens oppdrag til embetene er 

sendt ut fra departement og direktorat. 

 



Hva har disse planene, og pengene som har fulgt med, ført til – 

hjelper de? Jeg tror ja. Alle de tiltakene som er satt i gang 

regionalt og lokalt; kurs i pedagogisk likestillingsarbeid, Menn-i-

barnehagenettverk, Likestillingsteam, lekeressursprosjekter 

(som vi i Sør-Trøndelag forresten kaller «Barnehagekompis»), 

likestilling- og likeverdprosjekt rundt i landet, veiledere, 

forskning, planer, slik som for eksempel i «Fritt valg»- satsinga 

i Agder, alt dette og mye mer har vært med på å sette fokus 

på, holde varmt, og utvikle tankene, holdningene og 

kompetansen vår. For hvor hadde vi vært hvis IKKE alt dette 

hadde vært gjort.  

 

Rapporten fra 2010 «Nye barnehager i gamle spor» viser at det 

i barnehagene prates og skrives mer om likestilling og likeverd 

enn det utføres i praksis. Det er politisk korrekt, -  men tomme 

ord. Jeg tror at det folk forbinder med ordet likestilling er 

likestilling mellom kjønn. Der har vi jo kommet så langt i Norge 

at vi legger oss litt bakpå? Kan ikke gutter få være Spiderman 

da? Og jenter prinsesser? Er det så farlig? 

 

Nei direkte farlig er det vel ikke for de aller fleste– bortsett fra 

for de som for eksempel føler at de er født i feil kropp, og som 

ikke møter en verden som er mangfoldig nok til at de skal få et 

godt liv. Men kanskje det er dumt og diskriminerende. Fordi det 

er begrensende for barn å vokse opp i slike forutbestemte 

roller. Skal vi følge opp barnehagelovens formålsparagraf og 

regelverk om barnehagens innhold må slike tema som det 

denne viktige konferansen tar opp være med i pedagogiske 

debatten til enhver tid. «Vetuva 2014» fra 

Utdanningsdirektoratet inneholder en artikkel «Kjønn er mer 

enn rosa og blått» som jeg anbefaler hvis dere ikke har lest den 

allerede. Og hold  foreldrene inne i debatten! Barnehagens 

samfunnsmandat, ansvar og oppgaver er så overveldende at 

det er vanskelig å klare alene. Vi må aldri glemme at vi har 

foreldrene på laget for å klare oppdraget vårt. Barnehage er 

tross alt en frivillig sak for barn til forskjell fra hva skole er. 



 

I forhold til videreutvikling av feltet framover vil det aller meste 

av de statlige kompetansemidlene i årene fram til 2020 følge 

den nye kompetansestrategien. Finner vi igjen for eksempel 

denne konferansens tema der da? Ordet likestilling er jo ikke 

nevnt der? Jeg mener det hører hjemme under «Danning og 

kulturelt mangfold» - en av 4 prioriterte satsingsområdene. 

Begrunnelsen for det vil vi få gjennom alle foredragene og 

drøftingene vi skal være med på disse to dagene.  

 

Til slutt vil jeg komme med en oppfordring til dere som arbeider 

i barnehage. Jeg tror at en av de beste måtene vi kan arbeid på 

i barnehagen i hverdagen for at ikke det enkelte barns utvikling 

skal bli begrenset av tradisjonelle kjønnsfaktorer, er å gjøre 

noe med det voldsomme presset på utseende som barn og 

ungdom er utsatt for i dag. I Adresseavisen i går var det en 

artikkel om sosiale medier som gir karakter på barns utseende 

helt ned til 10-11-årsalderen. Veldig mye av dette med kjønn 

ligger i hvordan man liksom skal se ut. Oppfordringen er: Sett 

dere i garderoben, eller det stedet hvor barna i barnehagen blir 

møtt om morgenen, og ta observasjoner på hvordan de blir 

møtt av personalet. Hvor mange velkommenhilsener er knyttet 

til utseende? Til klær, hår, farger, utstyr osv. Analyser dette på 

egen barnehage – og drøft om det ikke er barnehagens rolle å 

tone ned utseendepresset. «Hei, så koselig å se deg – hva har 

du drømt i natt tro?» Kan ikke det være bedre enn «Hei, så fin 

du er i dag? Har du fått deg ny Hello Kitty-genser?» Det vil i 

hvert fall representere andre verdier enn de ytre, materielle, og 

fungere enda bedre for de barna vi skal gi opplevelser og 

læring og danning og omsorg. Ta debatten på hjemmebane, jeg 

garanterer at den vil bli engasjerende! 

Jeg er sikker på at barnehagen, med foreldrene på laget, kan 

være magisk i forhold til å danne trygge, glade barn som ikke 

må legge ut nakenbilde på nettet for å få bekreftelse på seg 

selv, eller blir knust av å få lav karakter på utseende sitt av 



voksne de verken kjenner eller ser. Vi fikk et lite anstrøk av 

magi ved den kulturelle åpninga her i sted – gjorde vi ikke? 

Lykke til med konferansen alle sammen, og til dere som 

arbeider i barnehagen, lykke til med det viktige arbeidet når 

dere kommer tilbake til hverdagen! 

Liv Ingegerd Selfjord, 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 


