
Konferanse om 
KJØNN, MANGFOLD, LIKESTILLING og LIKEVERD 

i barnehagen

“Gutt eller jente
  - samma det!”

Trondheim 6. - 7. november 2014, Hotel Scandic Lerkendal



Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) inviterer til 
konferanse om kjønn, mangfold, likestilling og likeverd i barnehagen. 

Kjønn er en faktor som kan ha innvirkning på barns valg og muligheter i vårt samfunn. Ett av barnehagens mandat er å ivareta 
demokrati, mangfold, likeverd og å bygge på prinsipper om likestilling. Målsettinger er at både gutter og jenter skal gis like 
muligheter gjennom en bevisst likeverdig pedagogisk praksis i barnehagen. Barn skal også fritt få anledning til å utvikle egen 
identitet uavhengig av sitt kjønn. 

Regjeringen ønsker flere mannlige ansatte i barnehagen. I dag er det under 10 %, mens målsettingen er 20 %. Hvordan kommer 
disse målsettingene til utrykk og hvordan ivaretas de i barnehagens daglige virke?

Mål for konferansen
Vi ønsker å sette fokus på både det pedagogiske likeverdarbeidet med barn, og betydningen av de ansattes kjønn i barnehagen. 

• Hva handler likestilling og likeverdarbeidet i barnehager om og hvorfor er det viktig? 
• Er de ansatte i barnehagen med på å opprettholde tradisjonelle forventninger til gutter og jenter, kvinner og menn, eller 

bidrar de til et kjønnsmangfold og til at barn gis varierte muligheter? 
• Er barns hjerner «kjønnet» og hvilke betydning har det for danning av kjønnsidentitet, utvikling og uttrykk? 
• Hva betyr og innebærer kjønnsmangfold? 
• Hvordan kan man arbeide praktisk for å oppnå likeverd for alle barn, og hvem har ansvar for at målsettinger oppnås? 
• Hvilke betydning har et mangfoldig personale og hvordan rekrutteres flere menn til barnehagen? 

Disse og mange andre spørsmål reises på konferansen som har en tverrfaglig og praksisnær tilnærming. 

Målgruppe
Ansatte i barnehager, SFO, barnehageadministrasjoner og høgskoler/universitet, samt andre interesserte. 

Arrangør
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH).

Konferansested 
Hotell Scandic – Lerkendal, Trondheim 

Konferansepriser
Tilslutningsdøgn 5. - 6. november i enkeltrom/dobbeltrom  1100/1300
Konferanseavgift - helpensjon i enkeltrom (inkl. middag)  3500
Konferanseavgift - helpensjon i dobbeltrom pr. delt. (inkl. middag) 3300 
Konferanseavgift – dagpakke begge dager    2500
Konferanseavgift – dagpakke 6. november    1300
Konferanseavgift – dagpakke 7. november    1300
Konferansemiddag        500

Påmelding: www.dmmh.no

Påmeldingsfrist: 8. september 2014 (Påmeldingen er bindende)

Bidra med en posterpresentasjon! 
Har du/dere erfaringer og gode  
eksempler fra arbeid med kjønn,  
mangfold, likestilling og likeverd i 
barnehagen er det mulighet for å dele 
dette via en posterpresentasjon. 
 
Posterpresentasjoner (plakat)
Det er satt av tid i programmet slik at 
deltakerne får tid til å se på poster-
presentasjonene. De som har poster-
presentasjon bør da være tilstede for 
å svare på spørsmål og kommentarer.  

Påmelding:
Send inn tittel og et kort sammendrag 
(maks ½ side) til fei@dmmh.no innen 
påmeldingsfristen 8. september 2014 



PROGRAM

Torsdag 6. november 

0830  Registrering. Kaffe/te

0930   Kunstnerisk innslag 

0945  Åpning 

1015  Mangfold - likeverd – likestilling. En plattform for norske barnehager? 
  Kari Emilsen, førstelektor ved DMMH

1045  Myldretid og pause
  - Posterpresentasjon
  - Erfaringsdeling med andre konferansedeltakere      

1130   Barn og kjønnsmangfold 
  Esben Esther Pirelli Benestad, lege, spesialist i klinisk sexologi og professor ved Universitetet i Agder 

1300  Lunsj  

1400  Likestilt pedagogisk praksis i barnehagen 
  Lotta Rajalin, førskolesjef ved Maria Gamla Stans förskolor 

1530  Flere menn - mer likestilling? 
  Hege Børve, førsteamanuensis ved NTNU og Høgskolen i Nord-Trøndelag

1630  Avslutning

2000  Middag

Fredag 7. november  

0830  Registrering

0900  Parallelle sesjoner
  Se egen oversikt

11.00  Pause 

11.30   Dumme gutter og snille jenter – Hvorfor oppfører ingen barn seg som de har hjerne til …   
  Ann Elisabeth Knudsen, psykolog og forfatter

1300   Lunsj 

1400  Rom for kjønn - rom for relasjoner. Arbeid med kjønn, mangfold og likestilling i barnehagen
  Leif Askland, høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo

1500  Avslutning og oppsummering 

1530   Vel hjem 

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte og endringer i programmet



Tid Menn og kvinner i alle  
barnehager

Barns rettigheter = likeverd  
i praksis 

Likeverdsarbeid i barnehagen

A)
8.30

Lekeslåssing i barnehagen – kun 
forbeholdt gutter og menn?

Rune Storli 
Førstelektor, DMMH

Barns rett til å være forskjellige. Kjønns-
mangfold og diskrimineringsvern

Mona Renolen 
Rådgiver, Barne-, ungdoms- og fami-
liedirektoratet (Bufdir)  

Praktisk likestillingsarbeid – hvordan 
og hvorfor? 

Nina Johannesen
Seniorrådgiver Likestillingssenteret 

B)
9.10

Rekruttering av menn til  
barnehagen

Øivind Hornslien
Daglig leder, Betha Thorsen Kanvas-
barnehage 

Barnehageeiers ansvar for å gi gutter 
og jenter like muligheter i 
barnehagen

Lene Kjelsaas
Leder, Kanvas Kompetanse 

Gutter og jenter hva så? Erfaringer 
fra likestillingsarbeid i Drevsjø 
barnehage.

Idun Åsbø Næsheim
Styrer, Drevsjø barnehage

C)
9.50

Barnehagen en kjønnet arena

Pia Friis
Daglig leder, Tinkern Kanvas-
barnehage 

Barnehagelærerutdanningens ansvar 
for likestilling og likeverd i barnehagen

Svein Ole Sataøen
Førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen 

Hjalli-metoden: kjønnsdelingen for å 
oppnå likestilling

Lisbeth Kristiansen
Styrer, Bakken barnehage

D)
10.30

”Menn i barnehage – MÅ ha det, 
bare MÅ ha det!

Ragnhild Granskogen 
Rådgiver, Trondheim kommune

Ingar Ballo Sandum
Prosjektleder, Trondheim kommune

Kommersialisering av barndommen: 
utfordringer og dilemmaer

Gry Mette D. Haugen
Seniorforsker, NTNU samfunnsforskning 

Litteratur for barn i et kjønns- 
perspektiv 

Bergljot Østerås
Høgskolelektor, Høgskolen i Hedmark 

Fredag 7. november

0800  Registrering
0830  Parallelle sesjoner

Sesjonene varer i 30 minutter, 20 minutter innlegg og 10 minutter til spørsmål. Man kan veksle mellom sesjonene. 


