
Gutter og jenter – hva så? 

Erfaringer fra likestillingsarbeid i Drevsjø 

barnehage.  

Barnehagens tittel: 

«Hvilke forventninger til kjønnsroller møter 

gutter og jenter i vår barnehage.» 

     (2009- 2011 og 2011-2012) 

 

Idun Åsbø Næsheim – styrer. 



           Drevsjø barnehage i  

             Engerdal kommune. 

 Engerdal er ei lita fjellbygd med mye tradisjonelle 

kjønnsroller i barnas omgivelser, med mye jakt, fiske 

og friluftsliv samt ”motorisert ferdsel” 

 

Barnehagen har: 

• To avdelinger,  33 barn og 6,2 ansatte + styrer 

 

• Småbarn:      10 barn hvorav 5 gutter og 5 jenter 

 

• Store barn:(3-6)   23 barn hvorav 6 jenter og 17 gutter.                       

 

 



                        Femundløpet 



Bakgrunn og oppstart 

• Deltagelse på likestillingskonferanse ved Fylkesmannen m fl . 
Styrer og 2 ped.ledere deltok i juni 2009. 

 

• Informere og motivere ”på hjemmebane” med eksempler fra 
andres prosjekter (dempe motstand hos ansatte og foreldre) 

 

• Prosjekttilbud m veiledning og økonomi (fylkesmannen) 

• Økonomi til vikarer under observasjoner og veiledninger og til 
å reise på felles samlinger 

 

• Alle ansatte med på oppstartsamling og kurs 

• Alle med på valg av observasjoner og veiledningene 

 

• Informere foreldrene på foreldremøter og via planer og 
evalueringer 



       Målsetting for prosjektet 

 

• At gutter og jenter i vår barnehage skal oppleve at de 

har like muligheter til aktivitet, lek og læring uten 

begrensninger av tradisjonelle forventninger til 

kjønnsroller. 

 

• At de ansatte skal reflektere over denne målsettingen 

og bli bevisste på å bidra til at gutter og jenter møtes 

som den de er med ulike interesser og egen 

kompetanse, - ikke som en av ”jinten” eller ”gutta”. 



Metodevalg 

 

• Vi valgte observasjon som metode og to 

pedagoger observerte samtidig. De valgte 

situasjonene ble observert i ca 30 – 45 min hver 

gang. 

• Personalet på hver avdeling utarbeidet skjemaer 

for observasjonene, - to observasjonsskjemaer for 

hver avdeling med litt ulike spørsmålsstillinger.  

• Alle ble oppfordret til å skrive ned 

praksisfortellinger og ”aha”- opplevelser som de 

så med kjønnsrollebrillene på.  



             Områder for observasjon 

 

Stor avdeling: 

 Møter vi gutter og jenter forskjellig under 
måltidet i barnehagen? 

• Antall henvendelser, - positive el korrigerende 
til gutter og jenter.   

• Hjelp gitt til barna under måltidet 

• Bruk av barnas navn.   

• Observasjon av ett ”bord” med ca 10 stk, ca 
likt antall jenter og gutter – 3 observasjoner 

 



      Hva så vi på stor avdeling? 

 

• Positive henvendelser og bruk av navn til gutter og 

jenter fordelte seg ganske likt. 

• Korrigering av adferd viste at guttene fikk flere slike 

henvendelser enn jentene. 

• Hjelp etter at barna ba om det, fordelte seg ca likt 

• Hjelp uten at barna spurte om det viste at det i klart 

større grad ble gitt til guttene.  

 (de 3 yngste og nye barna på avdelingen var jenter) 

• Vi måtte spørre oss sjøl om vi påvirker guttene til litt 

”lært” hjelpeløshet? 
  



 Ny observasjon ett år senere.. 

     i andre runde av prosjektet 

• Viste at fordeling av oppmerksomhet og hjelp var 

mer likt fordelt. Ikke forskjeller av betydning 

• Men kun gutter var plassert nærmest de voksne og 

kun jenter satt midt på langbordet, lengst unna de 

voksne. 

 Har vi fortsatt en skjult holdning til at gutter trenger 

mer støtte og hjelp enn jentene?                                          

Bidrar vi ubevisst til å formidle dette til guttene? 



  I prosjektrunde 2011-12: Hvilke roller 

  tar jenter og gutter i lek i rollekroken?  

• Observasjonene viste at jentene i hovedsak lekte i ulike jente/ 
kvinne roller 

• Guttene lekte mest i roller som dyr og ”super”helter (unntaket var 
ei jente som var ”hunde-tanta” til ”hundene”.) 

• Flest gutter hadde udefinerbare roller. 

• Ei jente hadde rollen som pappa da hun skulle ”mekke” motor på 
bilen, men gikk tilbake som  mamma for å kjøre videre. 

 

 Hva så? Hva forteller det oss som pedagoger om tilrettelegging 
og inspirasjonsbygging til leken?  

 Her ble det kjøpt inn utkledningsklær for å utvide rollene til begge 
kjønn og vi etterlyser ”super”helt forbilder til jentene. 



             Områder for observasjon 

 småbarnsavdelingen. 

 Gjør vi forskjell på jenter og gutter når vi 

tilrettelegger for lek og deltar i barnas lek? 

 

• Observasjon av barnas valg i lek og aktiviteter under 

”frileken” inne. 

 

• Observasjon av de voksnes bidrag til barnas valg av 

lek og aktiviteter, - i kommunikasjon og handling. 

 

• Observasjoner av barna på ca 2 år  

 7 barn hvorav 4 gutter og 3 jenter 



                           Hva så vi om valg av lek og 

aktiviteter? 

 

• Kjøretøy:  

 jenter 13 min (2 reg) - gutter 65 min (7 reg)  

• Rollelek / familielek:   

 jenter 31 min (9 reg) - gutter 51 min (5 reg) 

• Forming/ spill /puslelek: 

 jenter 63 min (9 reg) – gutter 46 min (4 reg) 

• Fysisk aktivitet/lek: 

 jenter 22 min (4 reg) – gutter 34 min (7 reg) 

• Se på – lytte – vente: 

 jenter 70 min (9 reg) – gutter 10 min ( 2 reg) 



                    forts. hva så vi på Maurtua? 

 

 

• Spill og konstruksjonslek: 

 gutter 4 min (1 reg) – jenter 4 min (1reg) 

• Musikk / dans: 

 gutter 36 min (5 reg) – jenter 6 min (1reg) 

• Lese bok (m/u voksen): 

 gutter 26 min (3 reg) – jenter 15 min (4 reg) 

• Samtale / nærkontakt med voksen: 

 gutter 30 min (1 reg) – jenter 30 min (5 reg) 

  



                   Resultat – tendenser   

 småbarnsavdelingen 

• Tydeligste resultat viser at guttene var i klar overvekt 
når det gjaldt lek med kjøretøyer, samt i musikk/ 
dans.  

• Jentene var i klar overvekt med å være avventende, 
observerende til andres aktiviteter. Jentene var også 
noe hyppigere i lek i familiekroken og hyppigere i 
skifte av aktiviteter generelt. 

• Observasjon av de voksnes bidrag til barnas valg av 
aktiviteter ga ingen tydelige svar. Men barna samlet 
seg rundt der den voksne satt. 

• Noen få episoder hvor en voksen foreslo et 
leketilbud til et barn slo litt ulikt ut.                            
 eks dokkevogn + dokke 



    

  Neste prosjektrunde:   

  Observasjoner på kun to områder 

 etter en omorganisering av lekemiljøet. 

 
• Lek m kjøretøyer på veibanematte og lek i familiekrok          

En voksen litt passiv i ro på hvert sted. 

 

• Vi observerte at jentene nå var mer aktivt oppsøkende til 
både familie/ rollelek og til lek med kjøretøyene. 

 

• I rollekroken så vi ca lik fordeling på lek og aktivitet 
mellom guttene og jentene. 

 

• Men med kjøretøyene var guttene litt i flertall og de viste 
en mye større innlevelse og konsentrasjon i leken enn 
jentene som også lekte der.  

  



      Hva så? 

        Hvilke tanker tar vi med videre på 

småbarnsavdelingen? 

 Vi erfarte økt bevissthet i personalet om 

hvor viktig den voksne er for barnas lek ved 

tilrettelegging av leketilbudene og ved egen 

tilstedeværelse og plassering i leken.  

 

 Vi fikk økt bevissthet om å gi barna forbilder 

av begge kjønn i valg av bøker / fortellinger 

og i våre egne samtaler og aktiviteter med 

barna. 

 



 Praksisfortellinger-                        
         enkle notater fra episoder i hverdagen  

• De ansatte har fått kjønnsrollebriller på, og har 

skrevet ned mange episoder med barna og om egne 

”aha” opplevelser. 

• Praksisfortellingene og ”aha” opplevelsene forteller 

oss mye om barn og voksnes etablerte forestillinger 

om kjønnsroller.  

• Disse fortellingene gir godt grunnlag for diskusjoner, 

refleksjoner og økt bevissthet om hva vi sjøl og 

andre kommuniserer til barn om kjønnsroller. Også 

om hva barna sjøl tenker at gutter og jenter – el  

damer og menn, kan gjøre og være. 

 



 Fortellinger som viser voksnes    

                uheldige formidling av kjønnsroller  

 

• ”mmm…så god grønnsaksuppe! ” En gutt spiser godt av andre 

porsjon suppe som barna har vært med på å lage.  

Voksen: ” Ja, slik suppe kan du nok spørre a mor om hun kan                                                                                                 

lage sammen med deg hjemme…(hmm). ja, - eller sammen med 

han far!” 

• Gutt: ”Vi kjørte snøscooter i går..”. Jeg: ”Kjørte du med bestefar 

da?” ”Nei, det var jeg og a mamma”.  

 

• Jente har mistet en knapp i buksa og er litt bekymret.  Ansatt:” 

Det gjør ikke noe, a mamma kan sikker sy den på igjen..” 

• Ansatt: ”Gleder du deg til bursdagen i kveld? – Har a mamma 

bakt kake til deg også kanskje?”…  



Hva nå!  

  

 Ja, takket være praksisfortellingene skjedde det 

oppvåkning og bevisstgjøring i ”heimen”.  

 

 Det vi tror vi gjør er ikke alltid det vi egentlig gjør! 

 

 Vi hjelper hverandre nå med å minne hverandre på 

dette, sier ifra til hverandre og heldigvis har en 

ryggmargsrefleks også tatt plass hos oss og hjelper oss 

å reagere mot formidling av begrensende kjønnsroller. 

  



  Episoder fra barnas rollelek som viser 

  deres forhold til kjønnsroller i leken 

• Jeg får holde ”babyen” som Per (5) leker med og sier: ”Per, babyen 
din griner og vil til pappan sin.” Per ser litt overrasket på meg” ”Ja, 
men jeg er jo mamman” 

• Jente: ”Påskeharen er jente”. Ansatt: ”Hvorfor tenker du det?” ”Jo, 
fordi den har sløyfe.” 

 

• Ole og Lise (5) leker sammen. Lise er utkledd i rød kappe og krone 
og Ole i prinsessekjole. En ansatt tar foto av dem og viser det fram: 
”Er Lise konge og Ole prinsesse?” Ole protesterer. ” Nei, Lise kan 
ikke være konge for hun er jo jente.” Så da er hun dronning og du 
prinsesse? Ole: ”Ja, det er vi..” 

                           ------- 

 Vi ble alle gjennom prosjektet tryggere og viste en bedre forståelse 
for ”Oles” sterke ønsker om å få gå i kjoler og helst de aller fineste 
prinsessekjolene.  



• Møte med Stensveen ressurssenter for transpersoner.  

 Marion Arntzen og John Janette Remø delte kunnskap 

og erfaringer med oss på en planleggingskveld/ åpent 

møte i Engerdal.  Det markerte avslutningen av 

likestillingsprosjektet vårt lokalt høsten 2012. 

• Deltagelse på fylkesmannens årlige likestillings- 

konferanser har vært inspirerende underveis i 

prosjektarbeidet 

• Veiledning fra Likestillingssenteret underveis og deres 

ledelse av felles samlinger med andre barnehager har 

vært til uvurderlig hjelp under veis. 

 



       Hva så? - Veien videre. 

 

• Vi barnehageansatte har konkrete utfordringer å 
jobbe videre med ut ifra resultater, funn og 
erfaringer fra prosjektet.  

 

• I barnehagen er videre arbeid med observasjon,  
refleksjon og diskusjoner en viktig fortsettelse.  

 

• Vårt ønske er å bidra til åpenhet og respekt for at 
det er mange måter å være gutt og jente på og at 
vi skal støtte alle barn sin utvikling ut ifra sine 
interesser og forutsetninger uavhengig av kjønn.     

 

          

 
 



 Foreldrene ble etter hvert mer positive til 

likestillingsprosjektet vårt. 

 Vi ser heldigvis også at barnas foreldre 

har utvidet kjønnsrollene på hjemmebane i 

forhold til i «gamledager». Vi ser at 

fedrene  tar mye praktisk ansvar rundt 

barna og har mødre som er aktive i jakt, 

fiske og friluftsliv.  

Foreldrenes rolle. 



Takk for meg! 

• ian@engerdal.kommune.no 

 

• Drevsjø barnehage 62459118 

 

• Kan få prosjektrapportene pr e-post  

 

mailto:ian@engerdal.kommune.no


Erfaringer med observasjon som 

metode 

• Viktig at alle er med i 

prosjektprosessen 

•  god tid til avgrense 

problemstilling 

• Prøve ut 

observasjonsskjemaene 

justere  

• Ville vært lettere å lage 

nye problemstillinger og 

gode skjemaer nå mens 

erfaringene er ferske.. 

• God tid til å samordne og 

oppsummere 

observasjonene med en 

gang 

• Vikarer for å kunne 

gjennomføre skikkelig 

• Resultatene må deles 

med ansatte for å oppnå 

læring / endring 

• Viktigst at bevissthet og 

refleksjon setter seg i 

ryggmargen og i veggene 



       JENTER          GUTTER 
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             Observasjonsskjema, avd. Maurtua ( 0-3 år)  uke 15 og 16  


