
Mette Vaagan 
Slåtten 

Førstelektor i sosiologi ved  
Institutt for 
barnehagelærerutdanning.  

Fakultet for lærerutdanning og 
internasjonale studier ved 
Høgskolen i Oslo og 
Akershus.  

  

Forskningsfelt:Likestilling og 
rekruttering, 
profesjonalisering og 
organisering, ledelse og 
styring. 

 



Hva jeg har gjort på tema likestilling og 
rekruttering av menn til barnehage: 
MIB-rekrutteringprosjekt finansiert av Fylkesmannen 2010-2012: Skolebesøk, intervjuer og 
reklamefilm Oslokino. 

Rapporter: 

• Rekruttering av menn til førskolelærerutdanning og arbeid i barnehage. HiO rapport 2010 (Kasin, 
Rossholt og Slåtten). 

• Menn som forskjell og forskjellige menn. Rekruttering av menn til barnehage. HiO-rapport 2011 
(Kasin + Slåtten) 

Bokkapittel: 

• Å lede en organisasjon med skjev kjønnssammensetning blant personalet. I: Å være leder i 
barnehagen. Fagbokforlaget (2013)  

Artikkel: 

• Likestilt og forskjellig? Om menn og likestilling i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk 
Barnehageforskning 2015 (sammen med O.Kasin)  

Utviklingsprosjekt: 

2016/2017; Likestillingsprosjekt i to barnehager. 

 

 



På hvilke måter kan flere menn i barnehagen 
forstås som et tiltak for å fremme likestilling? 

 

Rundskriv og handlingsplaner; som 
omhandler likestilling og rekruttering 
av menn som et tiltak for likestilling i 
barnehager. 

 

 

Informanter; mannlige studenter i 
utdanningen (HiO-rapport 2010) + 
barnehagepersonell (HiO-rapport 
2011). 

To undersøkelser med kvalitative 
intervjuer.  

I første undersøkelsen intervjuet vi 
11 mannlige studenter. I den andre 
intervjuet vi 12 informanter. 



Barnehagen –en 
arbeidsplass for både 
kvinner og menn. BFD 
sine tiltak 1997-2000: 
«At vi representerer ulike 
kjønn, vert uttrykt i åtferda 
vår, og vi opptrer meir eller 
mindre kjønnstypisk. Ikkje 
minst for barna sine 
moglegheiter til 
identifikasjon og deira 
kjenslemessige utvikling er 
det viktig å oppleve 
ulikskapane som menn 
og kvinner 
representerer» (s.1) 



 
Likestilling 
2014.Regjeringens 
handlingsplan for 
likestilling mellom 
kjønnene: 
 

Inkluderings- og 
likestillingsminister 
Audun Lysbakken – i 
forordet: «Vi må 
motarbeide at 
tradisjonelle og usunne 
kjønnsstereotypier 
reproduseres og 
forsterkes» (s.3) 



«Regjeringen ønsker 
rom for et mangfold av 
roller slik at jenter og 
gutter, menn og 
kvinner, uansett 
bakgrunn, har reell 
frihet til å velge 
uavhengig av 
tradisjonelle 
forventninger» (s.15) 



Mannlige studenter i utdanningen om relevansen av 
kjønn i rekrutteringen til bhg.læreryrket:  

« For jeg tenker at det er best å få folk inn i barnehagen som har lyst til å 
jobbe i barnehage. Og så kan kjønnet deres komme sekundært (…) 
Skjønner du problemstillingen? For jeg føler at å plassere en mann i 
barnehage, fordi han er mann, har lite for seg (…) Ut over det, hvis han ikke 
har pedagogiske egenskaper eller vilje eller evne eller… lyst til å være der, 
så hjelper det ikke» 

  

«Hvis jeg fikk vite at jeg ble prioritert fordi jeg var mann, så jeg er vel ikke så 
interessert i jobben heller. Hvis to søkere står likt… så selvfølgelig hvis man 
sitter, her kan vi knipse kron og mynt, men jeg er motstander at kjønn skal 
være relevant». 



På spørsmål om hvor viktig det er å ha andre 
mannlige kollegaer: 

 

«Ikke avgjørende, men stort bonus». 

 

«Det er veldig vanskelig å få gutter til å jobbe i barnehager der det er damer 
mellom førti og femti på samtlige avdelinger. Da er det, gjør det det umulig 
for dem da å få menn rekruttert inn i barnehagen» 



Om relevansen av kjønn i rekrutteringen til 
bhg.læreryrket - barnehageinformanter:  

Barnehageleder: «Jo for da går det mer på verdien da, den verdien den 
personen har. Ikke hvilket kjønn du har. Og i forhold til det å jobbe i 
barnehagen, så blir det i forhold til de kvalifikasjonene du har. Jeg er ikke 
negativ til ordet likestilling, men da er vi liksom tilbake til -70 årene. Når jeg 
ser tilbake har jeg ansatt menn fordi de var menn, og sett bort fra 
kvalifikasjoner. Og det blir feil fokus også». 

 

Men alle informantene sa at det var positivt med flere menn i barnehagen.. 

 



Hvordan skal vi forstå disse utsagnene hos 
informantene i de to undersøkelsene? 

 

                                   Ulike kjønnsforståelser 
                                      

                             Ulike likhetsbegreper 

 
                             Ulike nivåer likestilling 

 

                               
                     
                                  

 



Kjønn som mangfold:  

Intervjuer: I hvilken grad vil du si at det er viktig å få flere menn inn i 
barnehagen? 

Øvingslærer: «Jeg tror det er kjempeviktig. Vi skal jo liksom speile… 
jeg tenker.. Samfunnet, vi er jo menn og kvinner i et samspill. Viktig og 
riktig for at barn har gode rollemodeller. I dag så er det jo veldig mye 
eneforsørgere, og jeg tenker at det er viktig at de møter begge, og at 
vi gir forskjellige ting. Det ser jeg jo veldig tydelig her også. Jeg har en 
mannlig assistent inne hos meg. Fantastisk. Han er altså så flink til å 
leke, altså det der litt sånn voldsomme leken, eller bråkeleken eller 
den… type mer fysiske leken. Ja, jeg ser stor forskjell altså. Jeg har 
sett det før også. De forbildene det blir da, da får man jo på en måte 
begge deler, det positive i begge kjønnene» 



Kjønn som mangfold:  

«det bør finnes både menn og kvinner, for å møte de ulike barns behov best 
mulig. (…) Men for barns del, der hvor det kanskje ikke er fedre tilstede, så 
er det jo viktig. Da er det trist for de barna at de har lite menn i sin hverdag. 
Så det er kanskje mitt fokus på hvorfor det er behov for menn i barnehagen, 
det er i forhold til vi personalmessig utfyller hverandre bedre, og at det blir et 
videre klima, alles ulike engasjement.» 

 

«det vil være barn som får flere muligheter når det er to kjønn, enn om det 
bare er kvinner på en avdeling for eksempel. Og det betyr jo ikke at et barn 
ikke vil gjenkjenne følelser og uttrykk hos kvinner, men kanskje det er noen 
følelser jeg ikke klarer å møte hos et barn fordi jeg er kvinne. Og som en 
mannlig da ville ha møtt…» 



Mangfold som variasjon på tvers av 
kjønnsskiller: 
«…men da er det viktig at likestilling ikke bare handler om jevn fordeling av 
kjønn, men også om hvordan vi tillater at både kvinner og menn kan gjøre 
mange ting, som ikke er kjønnsbestemte. Likestilling handler ikke bare om 
sånn 50 og 50 prosent, av det ene eller andre kjønnet, men like mye om 
hvordan vi er rollemodeller for barna, og viser hvordan vi kan innta mange 
ulike roller, uavhengig av kjønn da» 

«Så har vi jobba mye med dette og jeg tenker at det er viktig for våre 
barnehager at det er en god kjønnsbalanse, men det handler ikke bare om 
at vi skal ha inn menn som skal representere den tradisjonelle mannsrollen, 
sånn macho, vi trenger det også. Men det skal være et mangfold blant de 
ansatte som gjør at de kan komme inn med sine ulike egenskaper, verdier 
og erfaringer og bidra inn i det arbeidet vi skal gjøre» 



Kjønn som likeverd 

Det kunne virke som bruken av begrepet likeverd blant en del informantene 
bidro til på flytte fokus fra et behov for endring av kjønnsroller, til en 
akseptering av kjønnsforskjeller 

«Jeg tror nok at mange er mer glad i ordet likeverd, at man legger noe annet 
i likeverd uavhengig av tro, kjønn, bakgrunn og så videre, og sånn sett kvier 
seg for å bruke ordet likestilling…» 



Ulike likhetsbegreper 

• Formal likhet 

• Sjanselikhet 

• Resultatlikhet 

 

Ulike former for likhet: formallikhet (sjanselikhet) og resultatlikhet. 
Hernes brukte disse skillene i en drøfting av hvorvidt skolen utjevner 
eller reproduserer sosiale forskjeller i samfunnet. 

 



For å forstå informantenes utsagn om 
hvordan menn kan bidra til likestilling:  

 

Om vi anvender begrepene formallikhet og resultatlikhet på de tre 
analysenivåene vi skisserte, er det mulig å vise hvordan flere menn i 
barnehagen kan nyanseres som tiltak for å fremme likestilling.  

 

Formallikhet på samfunnsnivå; Likhet uavhengig av kjønn.  

 

På institusjonsnivå/barnehage: Gutter og jenter skal ha like 
muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i fellesskap i 
alle aktiviteter i barnehagen. 

  



Likestilling på individnivå 

…men dette skal omsettes til handlinger, krever et stykke arbeid av den 
enkelte mann/kvinne. 

Når likestilling begrunnes med mangfold og likeverd, og når betydningen 
av mangfold knyttes til kjønnenes egenart, kan dette like gjerne skjule 
rammeplanens norm om å etablere like muligheter for gutter og jenter.  

 



I bhg; Rekruttering av 
flere menn som et 
tiltak for å fremme 
likestilling? 

Informantene er positive, da 
det gir mulighet for å vise 
frem kjønnenes egenart i 
barnehagen (de fleste svarte 
dette).  

«Hvis vi var like, hva fikk de 
unge da? De fikk ett tilbud 
de da, og det går ikke». 

  



Konklusjon;  
 

• Premisset for drøftingen av våre to undersøkelser har vært at 
likestilling i bhg. ikke bare kan knyttes til representasjon av 
kjønn.   

• Likestilling i bhg. må også knyttes til rammeplanens 
handlingsnorm om like muligheter uavhengig av kjønn (gutt 
eller jente).  

• En betoning av individuelle variasjoner på tvers av kjønn kan 
være det som medfører at flere menn fungerer som et tiltak for 
likestilling.  


