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Hva har vi erfart og lært?  

Menn har en plass i norske barnehager – og vi ønsker fler! 

Politisk enighet – enighet i praksisfeltet – myndighet skal 
tilrettelegge – forankret i lovverk – og forskrifter.  

 

I dag er det 9 % menn i norske barnehager – vi trenger 
mange flere for at intensjonen om et mangfoldig personale 
også når det gjelder kjønnsbalanse skal oppfylles. Vi skylder 
barna, deres foreldre og de ansatte at alle barnehager har 
en kvalifiserte personalgruppe som gjenspeiler samfunnet.   

 



Hva har vi erfart og lært?  

Forskning bekrefter at ungdommens yrkesvalg er 
avhengig av kjønn  

Gutter velger tradisjonelt – få velger omsorgsyrker.  

 

Gutter har i mindre grad enn jenter har endret sine 
utdannings- og yrkesvalg. Dette kan forklares med at 
normene for kjønnstypisk adferd er strengere for gutter 
enn for jenter, og at det er færre incentiver i 
arbeidsmarkedet for å gjøre kjønnsutradisjonelle valg 
for gutter. 

 



Hva har vi erfart og lært?  

Forskning og erfaringer viser at «Lekeressurs» er et nyttig 
og praksisnært tiltak  
Både barnehager, ungdomsskolegutter, kommuner og 
fylkesmenn er enig om at tiltaket er positivet og godt.  
 
Resultatet fra FoU-prosjektet viser at alle landets 
fylkesmannsembeter, med unntak av tre, har bevilget midler 
til Lekeressurs. Deres erfaring er at Lekeressurs er et godt, 
effektivt og praksisnært tiltak fordi unge gutter får positive 
opplevelser, kjennskap til arbeid i barnehage, og økt 
kunnskap om barnehagen som arbeidsplass, som igjen kan 
bidra til at jobb i barnehagesektoren fremstår som et 
aktuelt utdannings- og yrkesvalg.  

 



Hvilke utfordringer ser vi? 

• Det er ingen ny handlingsplan for likestilling og 
rekruttering – det er ingen øremerke midler. 

• Antall menn i barnehagen har stagnert – 
handler det om manglende satsing? 

• Penger til tiltak som «Lekeressurs» er i 
«konkurranse» med andre kompetansetiltak. 

• Vi mangler forskning og kunnskap om 
betydningen av de ansattes kjønn i 
barnehagen. 



Hva trenger vi mer kunnskap om?  

Vi mangler forskning og kunnskap om 
betydningen av de ansattes kjønn i barnehagen. 

 

Det er lite kunnskap om overgrep begått av 
ansatte i barnehagen og hvilke konsekvenser det 
har for barna, de ansatte og for rekruttering av 
personale.  

 



Oppfordring 

Vi utfordrer utdanningsministeren: til å tydeliggjøre 
mål og sørge for en ny konkret handlingsplan for 
likestilling og rekruttering som muliggjør aktivt og 
målrettet arbeid mot en likeverdig barnehage. En 
barnehage hvor lovverk og forskrifter ikke bare er 
sovende formuleringer, men er oppfylt i barnas og de 
ansattes hverdag.   

 

 



 

Tusen takk for meg 

Takk for at dere kom  

Takk for laget  

Vel hjem!!! 

Menn til berikelse eller besvær?  

Å rekruttere  og beholde  menn i  barnehagen  


