
Barnehagene i Vestfold

Jenter og gutter med like muligheter – om likestilling, likeverd og mangfold

“Urett-

	ferdig!”



forord

Kunnskapsdepartementet utarbeidet i 2008 «Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunn

opplæring» med tre prioriterte hovedmål:

1. Læringsmiljøet i barnehage og grunnopplæringen skal fremme likestilling mellom gutter og jenter.

2. Kjønnsbalanse i valg av utdanning og yrker skal bedres – med et spesielt fokus på fag og   

 yrkesopplæringen og rekruttering av jenter til realfag.

3. Kjønnsbalansen blant ansatte i barnehage og grunnopplæring skal bedres.

På bakgrunn av handlingsplanen inviterte Fylkesmannen i Vestfold høsten 2009 kommunene i 

Vestfold til å delta i et ”fyrtårnskommuneprosjekt”. Målet var å få noen kommuner til å jobbe spesielt 

 aktivt med likestillingsarbeidet i barnehager.  Kommunene Tønsberg, Horten og Larvik gikk inn i 

 prosjektet. Arbeidet har pågått siden våren 2010, og har nå resultert i dette arbeidsheftet, inspirert av 

et liknende hefte laget av Karmøy kommune.

Heftet er primært et verktøy for alle medarbeidere i barnehagene. Målet er å inspirere, utfordre og 

legge grunnlag for refleksjon og økt kunnskap i arbeidet med likestilling og mangfold i Vestfold

barnehagene.

Takk til barnehagene og fyrtårnskommunene som har bidratt med bilder og tekst.

Fylkesmannen i Vestfold

Erling Lae
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Personalet	

i	barnehagen 

er barnas rollemodeller 

og har stor betydning 

for barns utvikling av 

kjønns  identitet.



Like	muligheter	for	gutter	og	jenter

Likeverd og likestilling skal ligge til grunn for all læring og pedagogisk virksomhet i 

barnehagen. Men målet om at gutter og jenter skal ha like muligheter, betyr ikke at 

vi skal viske ut forskjellene mellom kjønnene og at gutter skal bli jenter og omvendt.  

Det handler om hvordan barna blir møtt. Det handler om at alle skal ha lik mulighet 

til å delta i forskjellige aktiviteter, og at voksne ikke skal tillegge barn egenskaper 

fordi de er gutter eller jenter. Får en omsorgsfull jente mindre oppmerksomhet enn 

en omsorgsfull gutt? Snakker vi annerledes til gutter enn jenter? 

Sitater fra Kristin Løvbrøttes masteroppgave ”Hvordan kommuniserer personalet i barnehagen 
med gutter og jenter? Og hva sier barna om sin opplevelse av kjønn”  (Høgskolen i Vestfold, 2010)

”Når	de	voksne
 hadde	flere	

barn	som	ventet	på
	oppmerksomhet, 

var det en tendens til å bruke ikkeverbalt språk til 

jentene. De voksne bekreftet ofte jentene med ikke

verbal kommunikasjon som nikk, smil eller blikkontakt. 

De voksne kunne også utføre en håndbevegelse som 

betydde at de skulle vente litt. Dersom guttene måtte 

vente fikk de stort sett verbal beskjed om dette. I 

den anledning viste mine observasjoner at guttene 

ventet i mindre grad enn jentene. Dersom en gutt 

avbrøt en samhandling en voksen hadde med ei 

jente, endte det ofte med at det var jenta som 

(opprinnelig deltok i kommunikasjonen) måtte 

vente. Gutten fikk bryte inn, det var ikke slik den 

andre veien.”

”i	
forh

old	
til	b

arns	

tanker
  om	kjø

nn kan det kort 

oppsummeres med at jenter legger 

merke til forskjeller ved klær. Gutter er 

mer opptatte av jenters ferdigheter og 

at de selv ikke må gjøre noe som virker 

jentete. Både gutter og jenter i 45 års 

alderen har klare kjønnsstereotype oppfat

ninger om hva som er normativt for de ulike 

kjønnene. Tradisjonelle kjønnsroller er for

ankret, og de erkjenner med lav stemme eller 

latterliggjør atferd som går på tvers av disse.”

”en	annen	tydelig	observasjon 

var	at	de	voksne	bekreftet det 
 andre voksne allerede hadde bekreftet over
for gutter. Som eksempel kan det nevnes 
at en gutt gikk runden mellom tre voksne 
på avdelingen, og fikk bekreftelse for å 
ha klippet håret og for å ha fått nye 
bukser. Ikke at barnet søkte oppmerk
somhet fra alle, men de voksne var 
ivrige med å se og bekrefte han. Samtidig som dette skjedde var det ei jente som prøvde å fortelle den ene av de voksne noe, uten å få respons.”
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Personalet må være støttende, engasjerte og motiverende i møte med barnas 

ønsker og valg av lek og aktiviteter, og introdusere barna for nye og ukjente ting. Vi 

skal ikke nekte jenter å leke prinsesser eller gutter å være sjørøvere. Det dreier seg 

om at alle barn, uavhengig av kjønn eller andre forhold, skal ha like muligheter til å 

delta i meningsfylte aktiviteter i et fellesskap med jevnaldrende.

Personalet må diskutere verdier, tankesett og praksis i den enkelte barnehage. Barn 

trenger voksne som er kompetente og reflekterte, og som hjelper barna videre i 

leken mellom gutter og jenter. De voksne er forbilder, derfor må arbeidet begynne 

med personalet som er profesjonelle yrkesutøvere. De voksne må være bevisst 

egne holdninger og reflektere over egen praksis i møtet med barna. Dette skjer 

gjennom jevnlige observasjoner, diskusjon rundt praksisfortellinger og dokumenta sjon 

av utført arbeid.

Forskning

Det finnes noe forskning på likestilling i 

barnehagene, men kunnskapen er begrenset. 

Barnehagesenteret ved Høgskolen i Vestfold gjennom

førte i 2009 en evaluering av rammeplanen for barnehager. 

Denne evalueringen, sammen med status for likestillingsarbeidet i norske 

barnehager oppsummert i « Nye barnehager i gamle spor? Hva vi gjør og hva vi 

tror» (2010), peker på at bevisstheten om likestilling og kjønnsroller er liten blant 

de ansatte i barnehagene. Det mangler kunnskap om praktisk likestillingsarbeid i 

barnehagene.
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En misforstått kritikk av likestillingsarbeidet 
med barn er noen ganger ”at jenter og  gutter 

skal bli like”. Det handler ikke  
om det, men om å gi like muligheter 

til å bli sett, hørt og til å delta 
i fellesskapet.



Bedre	likestillingsarbeid	

i	barnehagene

Rammeplanen framhever at personalet må reflektere over egne holdninger og over 

samfunnets forventninger til jenter og gutter. Personalets holdninger betyr mye for 

å oppnå en likestillingsfremmende pedagogikk. 

Fyrtårnskommunene i Vestfold har erfart at det er nødvendig å arbeide systematisk, 

og har utarbeidet en arbeidsplan i seks faser som har som mål å inspirere, utfordre 

og legge grunnlag for refleksjon og bevisstgjøring. 

Det anbefales å gå gjennom fasene i kronologisk rekkefølge. Tilpass arbeidet til 

den enkelte barnehage og utvid gjerne spørsmålene. Bruk god tid i hver fase, og gå 

gjerne fram og tilbake etter behov og interesse.
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Rammeplan for barnehager
”Likestilling mellom kjønnene 
skal gjenspeiles i barnehagens 
pedagogikk. Barnehagen skal 
oppdra barn til å møte og 
skape et likestilt samfunn. 
S. 12”
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Likeve
rd	og	

mangfold	

Likeverd og mangfold er over

ordnede begreper. I det legger vi 

at alle er like mye verdt og alle 

har rett til å være forskjellig.

tradisjonelle	kjønnsroller	Jenter og gutter føres ureflektert inn i eksisterende sosiale mønstre, som så opprettholdes over tid.

Likestilling	og	kjønn

”Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i 

barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal opp

dra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. 

Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet 

om likestilling mellom kjønn. 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.” 
(Sitat fra Rammeplanen)

Likestillingsfremmende	pedagogikk

Å jobbe med likestilling omfatter så mye mer enn at gutter og jenter 

skal utfordres på nye områder. Det handler om de holdningene vi har 

og som vi formidler hver dag, gjerne ubevisst.

Det må legges til rette for pedagogisk virksomhet som ikke reproduserer 

tradisjonelle kjønnsrollemønstre og barnehagene bør se nærmere 

på sine tradisjoner og handlinger knyttet til kjønn.

Ved å se tilbake på din egen fortid og reflektere over egne oppfatninger, kan du få 

et nytt syn på om du har en likestilt praksis. 

Tenk først selv gjennom følgende spørsmål, deretter sammen med teamet ditt:

c Hvordan var det for deg å være jente/gutt da du vokste opp?

c Kan du huske situasjoner som hindret deg i å gjøre noe fordi du var jente/gutt?

c Hvilke aktiviteter var jenter og gutter sammen om?

c Hva mener du karakteriserer jenter og gutter?

c Hva legger du i kvinnelighet og mannlighet?

BLi BeviSSt på egne HOLdninger

F A S 1e

Pedagog: Hva er forskjellen på å være 
gutt og jente?

Gutt 5 år: Aner ikke jeg. 
Pedagog: Er det noen forskjell på 

gutter og jenter?
Gutt 5 år: Nei!



Når første fase er gjennomført, får du en økt bevissthet om dine egne og andres 

holdninger til kjønn. Kanskje har du avdekket ubevisste holdninger hos deg selv og 

kanskje oppdager dere at dere ikke er så likestilt som dere først antok? Reflekter 

sammen hvordan arbeidet i barnehagen kan bli mer likeverdig mellom kjønnene. 

Her er noen sentrale spørsmål:

c Hva leker jenter med og hva leker gutter med og hvorfor tror dere det er sånn?

c Hva leker jenter og gutter sammen?

c Leker barn mest med samme kjønn eller med motsatt kjønn?

c Hva tenker dere om kjønnsdelte grupper?

c Får alle barn lov til, og støtte fra de voksne til, å være seg selv? Har dere eksempler?

c Får jenter og gutter lik respons på lik handling? Har dere eksempler?

c Tiltrekker jenter og gutter seg oppmerksomhet på ulik måte? Hvordan?

c Hvordan reagerer dere på barn som bryter med kjønnsstereotyper?

c Har dere ulike forventninger til jenter og gutter?

c Har dere ulike grenser for jenter og gutter?

c Hvordan setter jenter og gutter ord på følelsene sine?

c Hvilke barn tøyser dere mest med?

reFLeKter Over BArneHAgenS prAKSiS

F A S 2e
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c Hvilke barn trøster dere mest?

c I hvilke situasjoner oppfordrer dere jenter og gutter til å være selvstendige? 

 Er det forskjell?

c Hvordan er barnehagens rom og aktiviteter tilrettelagt for jenter og gutter? 

c Tillegger dere jenter og gutter egenskaper og interesser dere tror de automatisk  

 har, ut i fra deres kjønn?

drøft følgende påstander:

c Vi har en tendens til å utvide svarene våre når vi snakker med gutter.

c Vi beskriver jentene som snille og hjelpsomme og guttene som aktive og sterke.

c Gutter blir oppdratt mer som individualister og jenter mer som kollektivister.

c Vi endrer stemmeleiet når vi snakker med gutter kontra jenter.

Tidlig innsats er en forutsetning for å jevne 
ut kjønnsforskjellene og sikre 

like muligheter for grunnleggende 
ferdigheter for alle barn. Likestillings

arbeidet må starte allerede 
i småbarnsgruppen.

Personalet må selv 
reflektere over hvordan 
de kan bidra til utvikling 

og forandring i sin 
barnehage.
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Barn har tanker om det å være jente og det å være gutt. I denne fasen skal dere 

reflektere sammen med barna. 

Dokumenter gjerne samtalene, slik at dere kan reflektere sammen i personal

gruppen etterpå. Det kan også være en fordel å dreie disse samtalene rundt  

tema som er aktuelle i barnehagen, for barnegruppen eller de enkelte barna.  

For  eksempel ut fra tema, hva de leker med, bøker, film eller lignende.

Spørsmål dere kan stille til barna: 

c Hva er en jente/hva er en gutt?

c Hva leker jenter mest med?

c Hva leker gutter mest med?

c Er det noe jenter får lov til å gjøre som ikke gutter får, og omvendt?

c Er det noe jenter kan bedre enn gutter og omvendt?

BArnS tAnKer Om å være jente Og gutt

F A S 3e
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KjønnSBALAnSe i BArneHAgen

F A S 4e

”Dette innebærer ikke at vi fornekter at noen kjønns forskjeller 
kan ha en biologisk forankring. Samtidig vil vi understreke at 

de psykologiske og sosiale forskjellene som utspiller seg i 
adferd, handlinger, relasjoner og interesser er et resultat av 

sosialiserings prosesser i et samfunn hvor kjønn alltid har  
hatt – og har – en kulturell betydning som gjenspeiles 
i våre kulturelle forventninger om kjønn. Derfor er ikke 

kjønn noe en først og fremst er, det er noe en blir.” 
(Aasebø og Melhus 2005:68)

Det er viktig for både jenter og gutter å ha varierte og mangfoldige rolle modeller. 

Barnehagen skal gjenspeile samfunnet, og vi ønsker at barna skal møte ulike 

menneske typer, både når det gjelder alder, erfaringer, bakgrunn og kjønn.

Barnehagene må jobbe målrettet med å rekruttere og beholde menn. Forslag til 

tiltak er blant annet beskrevet i temaheftet “Menn i barnehagen”, samt i handlings

planen «Likestilling 2014». Økt andel menn i barnehagen sikrer ikke automatisk en 

mer likestilt pedagogikk. Forskning viser at de ansattes kjønn har lite å si for hva 

jenter og gutter faktisk gjør, og hvordan de leker.

det er viktig at personalet reflekterer over hvilke holdninger og forventninger de 

har til en likestilt barnehage. i bevisstgjøringsprosessen kan personalet drøfte:

c Er det forskjell på feminin og maskulin omsorg?

c Hvordan får personalet handlingsrom til å bruke sine evner og interesser?

c Har dere avklart barnehagens syn på ulike kjønnsroller?

c Er det noen aktiviteter som i hovedsak blir utført av kvinner og menn, og hvorfor  

 tror dere det er sånn?
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SAmArBeid med BArnAS Hjem

F A S 5e

å SKApe endringer

F A S 6e

Personalet i barnehagen har en viktig rolle i barns utvikling av kjønnsidentitet, 

og er barnas rollemodeller. Styrer i barnehagen har ansvar for at personalet har et 

bevisst forhold til likestilling ved planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og 

vurdering. Arbeidet med likestilling og mangfold må forankres i barnehagens årsplan.

c Hvordan kan barnehagens læringsmiljø fremme likestilling mellom jenter og gutter?

c Hvordan kan dere forhindre at barnehagen reproduserer tradisjonelle kjønnsroller?

c Hvordan skape sammenheng mellom likestilling, barns medvirkning, språk og   

 sosial praksis? 

c Hvordan kan barnehagen se og anerkjenne både de stille og de utadvendte barna?

c Hvordan kan barnehagen i større grad involvere foreldre i vårt arbeid med likestilling?

påstandene under har kommet fram i ulike studier. diskuter påstandene. Hva kan 

barnehagene gjøre for å endre eller motvirke dette? 

c Jenter blir bekreftet og anerkjent sjeldnere enn gutter.  

c Jenter mottar ikkeverbal kommunikasjon i større grad enn gutter.  

c Gutter er opptatt av stereotype kjønnsroller og manglende ferdigheter hos jentene.  

c Jenter er opptatt av forskjeller på klær og leker.  

Refleksjon og bevisstgjøring rundt likestillingsspørsmål i barns oppvekstmiljø er 

viktig. Foreldre og foresatte er barnas rollemodeller og har stor betydning for 

deres utvikling av kjønnsidentitet. Bruk SUmøter og foreldremøter til å drøfte ”den 

likestilte barnehagen”. Drøft ulikhetene og likhetene mellom hjem og barnehage i et 

likestillingsperspektiv. Bruk gjerne de foregående fasene som prosess for å skape 

debatt på foreldremøtet.

Faser som kan benyttes:

c Fase 1 Bevisstgjøring av egne holdninger

c Fase 2 Refleksjon over barnehagens praksis

c Fase 4 Kjønnsbalanse i barnehagen

c Hvilke holdninger har barnehagen til et kjønnsbalansert arbeidsmiljø? 

 Har det innvirkning på hvordan dere jobber med barna, og eventuelt hvordan?

c Hvilke tiltak har barnehagen i forhold til rekruttering, med tanke på en bedre   

 kjønnsbalanse?
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Det er et mål 
at kjønnsbalanse 

i valg av utdanning 
og yrke 

skal bedres.

Hvordan personalet 
møter barna 

i hverdagssituasjonene vil ha 
betydning for barnets læring  
og utvikling av eget kjønns

rollemønster.



Likestillingsarbeidet har fått økt oppmerksomhet de seneste årene. I 1998 ga Barne og familiedepartement ut 
heftet ”Flere menn i norske barnehager”. Heftet skulle bidra til å få flere menn inn i barnehagene, som en del av det 
 generelle likestillingsarbeidet. Dette førte til at barnehagene fikk sin første handlingsplan for likestilling i 2004. I 2008 
ble planen videreført i ”Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring”. I november 2011 lanserte 
regjeringen handlingsplanen ”Likestilling 2014”.

FOrmåLSpArAgrAFen
Barnehagelovens formålsparagraf understreker at likestilling er et av barnehagens viktigste arbeidsområder. Dette er 
formålsparagrafen: 

Likestillingslovens paragraf 1a pålegger barnehagene å arbeide aktivt med likestilling:

Likestilling er et eget resultatområde i Fylkesmannens embetsoppdrag, og Fylkesmannen etterspør årlig hvordan 
kommunenes og barnehagenes arbeid med likestilling er forankret og synliggjort i ledelsen, i planer og budsjett, og i 
kommunenes årsmeldinger.

Om HeFtet
Dette arbeidsheftet bygger på arbeid fra fyrtårnskommunene. Heftet blir trykket i fem tusen eksemplarer og delt ut til 
alle ansatte i barnehagene i Vestfold, barnehagenes samarbeidspartnere og foreldrerepresentanter i samarbeidsorgan. 

Arbeidet er delt inn i seks faser som har som formål å inspirere, utfordre og legge grunnlag for refleksjon og bevisst
gjøring i arbeidet med likestilling. Fyrtårnskommunene anbefaler at fasene gjennomgås i kronologisk rekkefølge.

Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene på alle 
 samfunnsområder.
 […]
Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetninger, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske til
standen når det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som 
planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med denne loven.

Likestilling utdypes nærmere i rammeplanen:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme 
læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen 
og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, 
tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og 
naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder 
og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel 
og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme 
demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og 
skape et likestilt samfunn. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom kjønn. Gutter 
og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen. 
Personalet må reflektere over sine egne holdninger til og samfunnets forventninger til gutter og jenter.

Under fagområdet ”Nærmiljø og samfunn” i rammeplanen understrekes betydningen av arbeidet med likestilling i 
barnehagen. Arbeidet skal bidra til at det tas like mye hensyn til gutter som til jenter ved at personalet sørger for at 
begge kjønn får varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet. 
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