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KUN senlerjor kunnskap og likeslilling (KUN) drijies av Kvinneuniversilelel Nord, en slijielse 
som ble elablerl i 1991. Slijiere er jylkeskommune, kommuner, organisaojoner og 
enkellpersoner. KUN ol1sker a slimulere lillikeslillingsarbeidfordi delle harmonerer med el 
menneske.lyn somjorulseller likeverd. flillegg ligger del el samjunnsmessig gevinslpolensiale 
ved a ulnylle mang/old 80m verdi. 
Sli/ieiseniedes av cl slyre pa .I:YV medlemmer rekrullerl./i-a ulike organisC/.ljoner ogjagmiljoer, og 
som velges pa arsmolel. Virksomhelen ligger i Sieigen kommune i Nordland, men hal' 
avdelingskonlor pa Steinkjer i Nord -- Trondelag. 
.l.1!..l!:_V:': .. &?{rLflL!.?p 

1. Bal{grunn 
Likestillingsarbeidet i barnehagene i Kvinesdal 2007 -2009 er en fortsetteise av det arbeidet som 
ble startet gjennom prosjektet Kvinesdal et likestilt samfunn 2006 - 2007. Det davrerende 
kommunestyret i Kvinesdal 0nsket a gj0re noe l11ed likestillingssituasjonen i kOl11l11unen. En iirlig 
unders0kelse ii'a statistisk sentralbyra satte kOl11l11unen pa 384. plass i forhold til landets 434 
kOl11l11uner. 
Dette ble tatt tak i pa ulike omnlder: i nreringslivet, i skolen gjennom radgivningstjenesten, i 
kommunen gjennom sin arbeidsgiverrolle og i barnehagene. I barnehagene ble oppmerksomheten 
rettet mot fedres rolle i barns liv og malte fed res deltakelse i foreldrem0ter og foreldresamtaler. 
Delle ble gjort med bistand fra KUN. Resultatet av delle arbeidet viste et svrert tradisjonelt 
kjonnsrollemonster, og barnehagene iverksatte flere tiltak for a fa fedre l11ed.' 

Gjennom denne prosessen 0kte interessen for temaet likestilling og kj0l1l1. KUN, Kvinesdal 
kommune og barnehagene hadde funnet en arbeidsfonn som de onsket a videref0re. Delle ble 
mulig gjennom prosjektet "Likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen". Na ville 
barnehagene se pi'! hvordan personalet motte gutter ogjenter, og bevisstgj0l'e seg selv i forhold til 
hvordan hver enkelt er l11ed a skape kjonn og bygge opp under kjonnsroller. 

Vart utgangspunkt er at hVeJi enkelt barn og hver ny gencras.ion av barn, linner ut hva kjonn skal 
bety for demo Kan det vrere at voksnes stereotype oppfatninger av kjonn bidrar til It rcprodusere et 
gammeldags kjonnsrollemonster? Biologisk kjonn er knyttet til om man er fodt .iente eller gUll. 
Sosiall kjonn er knyltet til de forventningene vi har til gutter og jentcr fordi de biologisk sett er 
forskjellige. I-lvilken betydning disse biologiske forskjellene far, er kulturelt betinget. 

Delle inncbrerer ikkc at vi fornekter at noen kjonnsforskjeller kan ha en biologisk forankring. A 
ta hoyde for biologiske forskjeller er noe ganske annet enn a si at vi er determinert av demo 
Genetiske forklaringer kan fort bli en hvilepute for a la vrere a gjore noe. Biologen Hanno 
Sandvik (NTNU, scnter for bevaringsbiologi) skriver i avisen Klassekampcn 27.02.10: "1 den 
grad kjonnsl11onslre er med/odle, ma hver nyc generasjon jobbe med saken. Delle be(yr po ingcn 
male allikeslilling er el dodjodl prosjekl. Ogso vanlig.fi)lkeskikk lila Iceres borl i hver bidige nye 
generC/.ljon, ulen al man gil' opp av den grunn. " 
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Vi vilunderstreke at de psykologiske og sosiale forskjellene som utspiller seg i atferd, relasjoner 
og interesser, er et resultat av sosialiseringsprosesser i et samfunn hvor kjonn alltid har hatt .- og 
har - en kulturell betydning som gjcnspcilcs i Yare kulturelle forventningcr til kj0nn. Derfor er 
ikke kjonn noe vi fmst og fremst er, det er noe vi blir (N. Rossholt 2006, Aasebo og Melhus 
2005). 

2. Miilsetting 
Overordnet malsetting med prosjektet er a bidra til at aile barn skal kunne oppdage, prove ut og 
utvikle silt potensialuavhengig av kjonn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til og bli sett og 
hort, og oppmuntres til a delta i fcllesskap i aIle aktiviteter i barnehagen. Jenter og gutter skal 
ikke gj01'es like, men behandlcs likeverdig. 

3. Metode 
Pa bakgrunn av de 0nskene som kom fra styrerne i barnehagene etter forste prosjektperiode 2006-
2007, ble det utarbeidet en ny plan for gjennomfming av neste tiltak. Sentralt var at de ville prove 
ut film som verktoy for a dokumentere sin praksis. 

Aile barnehagene gjennomforte moter for a motivere de ansatte til a delta og fii innspill til tema 
for observasjon. Hva ville de med prosjektet? Hva skulle det fme til? 

De fikk i oppdrag 1\ diskutere: 
• Hvor viktig mener barnehagen dette prosjektet er for a na dette malet? 
• Hva mener vi med a skape kjonn? 
• Er det slik at det finnes et mangfold av posisjoner og vreremater for bade gutter og jenter, 

men at ikke aile posisjoner eller vreremater star til disposisjon for jenter og gutter? 
• Hva kan barnehagen tenke seg a finne ut gjennom a filme praksis i barnehagen? 
• Hvilke situasjoner ville vrere mest interessante a velge ut for filming? 

Ut fra dette formulerte hvcr barnehage sin problcmstilling og valgte ut situasjoner for filming. 

Problemstillinger: 

Knertcn barnchage 
Hvordan forholder personalet seg til modre versus fedre i garderobesituasjoner? 
Hvordan forholder personalet seg til gutter versus jenter i garderobesituasjoner? 

Fjotland barnehage 
Korleis er kommunikasjonen me 110m barn og vaksen j paklcdningssituasjonen? 
Er me vaksne like mot jenter/glltar og motsatt? Kven tek mest kontakt av jcnteriglltar og er 
det forskjell i kontakten? 

Feda barnehage 
Hvordan henvender vi oss til jenter og gutter, og cr vi like tolerante overfor begge kjonn? 
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Rafoss barnchagc 
Hvordan er kommunikasjonen mellom voksne og barn i Rafoss barnehage? 
Amotsmarka barnchage 
Kommunikasjonen mel 10m barn og voksne i fri lek. 

Barnehagene innhentet tillatelse fra forcldre og tok opp tre timer film hver. Disse filmene2 ble 
analysert av K UN som laget en presentasjon av funn ut fra den enkelte barnehages 
problemstilling. Fra filmene ble det ogsa hentet ut konkrete beskrivelser av ulike hendclsesforlop 
fra hver enkelt barnehage. Dette for a belyse problemstillingen og for a introdusere 
praksisfortellinger som metode i det pedagogiske arbeidet. 

Praksisfortellinger er en pedagogisk dokumentasjons - og evalueringsmetode for a fange inn 
typiske trekk ved den praktiske pedagogikken og om barns Ixring - gjenno111 fortellinger fra 
praksis i barnehagen. Praksisfortellinger er en 111etode for a vurdere, observere og bevisstgjore 
pedagogisk praksis. Praksisfortellinger er historier fra hverdagen. Praksisfortellinger kan vxre et 
viktig bidrag i vurderingsarbeidet, ikke for a felle "dom" over et resultat, 111en for a sette i gang 
aktiv refleksjon. Delle viI igjen danne grunnlag for videre planlegging. 

I denne sa111111enhengen handler det 0111 a "klippe ut" hverdagsbistorier fra livet i barnehagen. 
Historiene/hendelsesforlopene brukes for a undersoke hvordan det star til 111ed kjonn og 
likestilling i barnehagen. Denne metoden gil' anledning til refleksjon over egen pedagogisk 
praksis. Vi refererer et hendelsesforlop, for sa a stille refleksjonsspors111al o111kring hendelsen. 

Funn og historier/hendelsesforlop fra den enkelte barnehage ble presentert for hver enkelt 
barnehage, del' bele personalet deltok. Her ble det reflektert og diskutert. Mulige 111ater a bryte 
tradisjonelle 1110nstre pa ble drofte!. Styrerne hadde ogsa et oppsll111l11erings111ote i fellesskap. Her 
ble det laget en felles plan for videre tiltak. 

Etter bver historie S0111 ble presentert, stilte vi sporsl11alene: 

• Spiller kj0nn noen rolle i denne situasjonen? 
• Utgjor kjonn noen begrensning for barnas lItfoldelsesmllligheter i denne sitllasjonen? 
• Hva lxrer barna i denne episoden? 
• Kunne noen hand let pa en annen mate? 

Etter presentasjonene la personalet planer for videre praksis, og vi ble enige om nytt 1110te elter en 
tid for a evailiere og planlegge videre arbeid med likestilling i barnehagene. Da vi moltes igjen 
0nsket personalet en ny peri ode l11ed filming for ogsa a fa vurdert om det hadde skjedd endringer 
gjennom ny filmanalyse. 

Det siste motet mellom KUN og barnehagene fant sted i desember 2009. Da hadde prosjektet 
pagatt i vel to ar. 
-_ .... _ ...•...• 

2 Filmene var av variercnde kvalitct. Fra de barnehagenc del' kamcract sto i ro, der de 50111 ble fillllet var mer 
kamcraet og Iysforholdcne val' gode, var det mest gUl1stig a observcre og analysere hende!sesforlop. Amotsmarka 
barnehage hadde ogsa filmct i 2008,men kassettcn val' dessverre tOI11. 
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4. Resultat etter forste filmanalyse i 2008 

Filmene viste barn og voksne i ulike situasjoner; ute og inne, ved matbordet, i garderoben, i 
samlingsstund og i frilek. Aile filmklippene viste ulike former for kommunikasjon barna imellom 
og mellom barn og voksne. Bekymringen med hensyn til hvordan KUN skulle klare ii. ski lie 
guller og jenter fra hverandre, viste seg a v<ere totalt grunnl0s; markedskreftene hal' s0rget for en 
kleskode som val' krystallklar bade nar det gjaldt innekl<er og utekl<e ... 

Analysen av filmmaterialet viste at i barnehagene i Kvinesdal er forholdet mellom voksne og 
barn pre get av: 

• trygghet og apenhet 
• humor og engasjement 
• voksne som tar seg tid og er rolige, blide og vennlige 
• voksne som t1'0ster og avleder 
• voksne som roser og oppmuntrer 
• at langt de fleste voksne er genuint konsentrert om - og interessert i - barna 
• voksne som legger til rette for mestring 
• voksne som er fleksible og kan lose flere oppgaver samtidig 
• barn som tillitsfullt henvender seg til de voksne 
• barn som er blide 
• barn som takler a vente pa hjelp og bistand 

men ogsa 
• at gutter, oftere enn jenter ti Itales med navnet sitt av de voksne 
• at de voksne snakker mer med guttene enn med jentene. Disse samtalene yarer lenger, 

kommunikasjonen er mer direkte og guttene far flere oppfolgingssporsmal 
• at det er mer 0yenkontakt mellom voksne og gutter enn mellom voksne og jenter 
• at gutter far mest oppmerksomhet nltr det er bade jenter og gutter til stede 
• at jenter far flere kommentarer som " Kor flink du er''' og "Sa fin du er" enn det guttene 

gj0f 

• at personalet sp0ker mer med fedre enn med modre 
• at personalet snakker mer med mod rene om barna enn de gjor med fed rene 

Det er tidligere gjort mange undcrsokelser av ulike instanser og aktorer om praksis i barnehagcr 
og skole ... Vi tok med en del funn fra disse undersokelsene ivaI' diskusjon med persona let. Dette 
for a vise at barnehagene i Kvincsdal bare el' en av mange 1I1ike arcnaer del' det skapes kjonn og at 
de er en del av et monster. 

Det er tidligere dokllmentclt at: 
• Gutter far mer positiv og negativ oppmerksomhet. 

4 



• Vi reagerer ubevisst forskjellig aVhengig av om det er gut! eller jente VI 
kommuniserer med. 

• Det er store forskjeller i kommunikasjonen voksne har med jenter og gutter, bade i 
hyppighet, varighet og tematisk. 

• Gutter er gjenstand for synlig individuell oppmuntring og anerkjennelse i langt 
st01'1'e grad enn jenter er (Andresen, 1996). 

• Det er 7 % mannlige ansatle i barnehager. 
• Det er 11 % mannlige ansalte i skolefritidsordninger. 
• Det er 30 % mannlige ansatte i grunnskolen. 
• Institusjonene trenger aile slags kvinner og menn, fordi de kan utgj0re flere 

forskjellige mUlige forbilder for hva kj0nn kan bety. 
• Uteomradet som arena for lek ft'emmer likestilling. 
• Hveli enkelt barn og hver ny generasjon av barn, finner opp hva kj0nn skal bety 

for dem. 
o Kan det vrere at voksnes stereotype oppfatninger av kj0nn bidrar til a reproduser et 

gammeldags kj0nnsrollem0nster? (Ole Bredesen: "Nye gutter ogjenter - ny 
pedagogikk?") 

• 80 % av historiene de ansatte har fortalt, handler om gutter (Rossholt 2007, om en 
studie vedr0rende praksishistorier i barnehagen). 

• "Noen av jentene er mel' kreative i sin lek enn det guttene er, fordi leken deres er 
mer verbal og uttalt. Slik utvikler de gjennom leken en god spraklig kompetanse" 
(Rossholt, 2007). Denne sprakkompetansen tar disse jentene med seg inn i skolen 
- og stiller bedre rustet til det som m0ter dem der! 

Historier/hendeisesforiop hentet fra filmene ble lagt fram for den enkelte barnehage. Her 
folger eksemplcr pa historier fra bal'llehagene i Kvinesdal i 2008: 

• Stasjonslek i gymsal: Voksen sitter ved tjukkasen, jente og gutt stu per krake hver sin 
gang. JetHa er eldre og sl0n'e enn gutten (I - 2 iir?). Gutten far kommentar fra den voksne 
seks ganger: "Sil bra!" og "Flott, Hilvard!" Jenta stupeI' krake like mange ganger. Hun 
far ingen kommentarer, ingen oppmerksomhet. 

• Stasjonslek i gymsal: Voksen, gutt og jente ved kurvballnettet. Gutten er st0rre og eldre 
enn jenta (1-2 ar?). Gutt kastcr ball en, treffer ikke, men far positiv, verbal oppmuntring 
fra jenta - med verbal st0lte fra den voksne. Jenta kaster ballen etterpa, men samtidig 
kommer en ny gult inn i bildet som far oppmerksomheten fra den voksne. Jenta far ingen 
oppmuntring - verken fra guttene eller den voksne. Jenta blir sittendc igjen, alene i bildet. 

• Voksen m0tcr far som henter gut!: Den voksnc brerer gutten over nakken/skuldrenc. En 
annen gutt holder seg fast rundt laret til den voksne. Den voksne snakker med faren om et 
bygge/st0pe - prosjekl i barnehagen. Den voksne og far snakker en stund om dette 
prosjektet for de fortsetter a snakke om en bat de begge hal' vrert med og flytta. Guttene er 
fremdeles tilstede, ikke sa mye med i samtalen, men fysisk i kontakt mcd den voksne og 
far. 
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• Ved spisebordet: 7 barn og 4 voksne ved bordet, gut! (Lars)og jente (Lea) sitter overfor 
hverandre n~nnest kamera. De voksne forbereder maltidet, mens barna sitter og venter. 
Lars og Lea snakker litt med hverandre. Bade Lea og Lars 10fter lill pa bestikket sitt. 
Voksen stemme sier: "Nei, Lars, det ma du jo ikke." En annen voksen rusker han i haret. 
Lars ler. Han lofter ostehoveien. Ny voksen stemme: "Nei, Lars! Du ma vente, Lars." Sa 
synges bordverset, mens Lars lofter bestikket flere ganger, og voksen legger det ned hver 
gang. Straks sangen er ferdig sier voksen: "Nei, Lars, du mit ikke leke med kniven." Lars 
far forst hjelp med maten. Lea spm voksen som sitter ved siden av henne: "Kan du 
smoreT Voksen svarer: "Du kan smore." Lea smorer pit sin skive. Lars venter rol ig. 
Voksen sier: "Lars, jeg kan hjelpe deg. Far jeg kniven din?" (Vi har ikke hort jentas 
navn en eneste gang .... ). 

• Flere barn kommer inn i garderoben etter a ha v~rt ute. Hanne og Ida begynner a Ide av 
seg og snakker samtidig sammen. Frode ligger pa gulvet ved siden av dem, med aile 
kl~rne pa. Mens Hanne enda har et par klesplagg under armen spor Frade: "Kan du hjelpe 
meg, HanneT Han lofter det ene beinet og Hanne begynner a dra i skoen hans. Hun 
strever lilt og legger fra seg sine egne kl~r pa gulvet for it fa begge annene frio Na Idarer 
hun a hjelpe Frode av med skoene. For Hanne er ferdig med a hjelpe Frode, spor en annen 
.iente: "l-Ianne, kan du henge pa plass kl~rne mine?" I-Ianne svarer: "Ja, men fmst ma jeg 
hjelpe Frade." Nar i-janne er ferdig med a hjelpe Frade med skoene, henger hun opp 
kl~rne til den andre jenta. Sa henger hun opp sine egne kl~r. En voksen sier: " Sa flinke 
derc cr!" 

Historiene ble droftet ut fra spmsmalene: 

• Spiller kj0nn noen rolle i denne situasjonen? 
• Utgjor kjonn noen begrensning for barnas utfoldelsesmuligheter i denne situasjonen? 
• Hva I~rer barna i denne episoden? 
• Kunne noen hand let pa en annen mate? 

For presentasjonen av historiene (som var klippet direkte ut fra filmene) val' vi enige a unnga 
fokus pa hvem historiene omhandler. Barna er gitt andre navn, og "voksen" er kvinnelig cller 
mannlig ansat!. 

Aile hendclsforiopene var gjenkjcnnbare for personalet - og gjenstand for spenncnde diskusjoner. 
Overraskelsen val' delvis stor over at disse hendelsforlopene faktisk har skjedd - selv om aile 
visste at fill11ingen hand let 0111 hvordan vi forholder oss til jenter versus gutter. Etter at ulike 
forklaringer pa hvorfor situasjonene ble som de ble, for eksempel bestemte egenskaper ved de 
jentene og guttene som ble presenterl, og ulike hendelscr for og hendelsesforlopene (SOI11 ikke 
kom fram pa filmene), dreide droftingene seg om kjonn og sporsmalene over. En felles 
erkjennelse 0111 at vi aile b~rer med oss holdninger og tradisjoner i forhold til likestilling - bade 
bevisst og ubevisst - ble etter Iwert apenbar. Med dette utgangspunktet ble personalet enige om a 
v~re mer arvakne - bade med hensyn til egen og andres praksis i forhold til likestilling. De 
samme sporsmalene som vi stilte eUel' Iwert hendelsesforiop ble oppsummert som viktige 
sporsmal a ta med seg videre i hverdagslivet i barnehagen. 
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5. Mulige videre tiltak etter forste filmanalyse 

Oppsummeringa sa langt viste at barnehagene i K vinesdal val' godt i gang i arbeidet med 
likestilling, men ogsa at delle arbeidet bm fortsette. Pi! styrerm0te - etter at fmste filmanalyse 
val' gjennomgall- ble flere interessante tema a jobbe videre med dr0fta: 

• A maleltelle hvordan navn brukes, med mal om 1\ tiltale jenter med navn like ofte som 
man tiltaler gutter med navn. 

e Vurdere bruken av kommentarer som: "kor fin du er", "sa wff/sterk du er" - "sa flink 
du er" fra voksne til gutter ogjenter. 

• Intervjue gutter og jenter i barnehagen med fokus pa om de opplever forskjell pa det it 
vrerc gUll og det a vrere jente. 

o Intervjue foreldre om opplevelser og 0nsker i forbindelse med bringing og henting av 
barn a i barnehagen. 

• Arbeide for a flere mannlige ansalte i barnehagene. 
• Bruke litteratur som skaper st01Te rom for mangfold i forhold til kj0t1l1. Eksempler. 

Albert Aberg, Pippi Langstr0mpe, Ronja R0verdalter, Harry Potter. Lage egne 
fortellinger med gode rollemodeller. 

• Arbeide med fagstoff pi! omrMel. 
• Dele i jente- og gutteturer og i fellesturcr. 
• Likestilling i arsplaner. 

Observasjon i barnehagen3 

Kan brukes i ulike sammenhenger: 
• Selvstendighetstrening 
• Bruk av navn 
• Varighet pa samtaler 
• Blikkontakt 

3 Ekscmpe!skjcma ligger vcdlagt. 
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6. Underveisevalllering 

Aile barnehagene hadde i denne mellol11perioden hall f'okus pa likestilling, men i noe variercnde 
grad og mcngde. Aile forcslatte lillak hadde hatt fokus, samiel selt for barnehagene. Fjotland 
barnehage haddc doklll11enlerle inlervjller4 med barn a i l11ellomperioden. 

Da vi moUes igjen for II vurdere og drofte videre arbeid med likestilling, val' vi blant annet opplall 
av sporsmalene: 

• lIvilke lanker 0111 likestilling hal' dll i egcn praksis? 
• Hva er likestilling i forbindelse med arbeid med barn? 
• I hvilken grad driver dere en likeslilt avdeling/barnehage? 
• Hvilke utfordringer hal' avdelingen/barnehagen nar VI ser pa praksisen med 

"1 i kesti I Ii ngsbri I Jer"? 

Det ble tydeligere for personalet at a jobbe med likestilling handler om mye mer enn at jenlene 
skal bli t0ffere og for eksempel torre 1\ klatre i trrer, og at gutter skal bli "mykere" og gj0l'e 
tradisjonelle jenteaktiviteter som a leke med dukker. Det handler mer om a gripe lak i de 
holdningene som voksne - bevissl og ubevisst - videreformidier hver dag. Hvilke forventninger 
hal' vi lil gutter og jenler i barnehagen? Hvilke forvcntinger hal' fedre og modre til persona let i 
barnehagen? Er det for eksempel naturiig at en gutt far Ide seg i rosa og prinsessekjole hvis han 
0nsker del? Kan dette vekke noen folelsesmessige reaksjoner hos personalet eller foreldrene som 
er vanskelig 1\ handlere? De barna som ikke lever opp til de tradisjonclle kjonnsrolle
forventningene; hvordan motel' vi dem? Pa sporsmalene om ikke jenter lenger simi fa lov lil a 
vrere jenter - og gutter vrere gutter - hal' fokuscl vrerl a gi svar som om fatter al vi ma ulvide de 
tradisjonelle oppfalningene om hva en jente kan gjore og hva en gUll kan gjore - og al vi ma mole 
barn a pa en mate som gjor at de selv kan vrere med a definere hvordan de kan vrere som gutt eller 
jente. 

De ulike barnehagene hal' hatlnoe forskjcllig vektlegging og fokus pa arbeidet med likeslilling, 
og aile barnehagene hal' hall temaet opp til drofting i mellomperioden. Den enkelte slyrel's 
engasjement hal' belydning for gradcn av engasjemenl blanl resten av persona let. Foreldrene hal' 
blitt orienterl bade skriftlig, pa foreldremoter og i foreldresamtalcr om delle, men hal' likevel ikke 
hall syslemalisk fokus pa arbeidet med likeslilling pa samme mate som personalel i bal'l1ehagen 
har. 

Samllige bal'l1ehager onsket i fortsellelsen en ny periode med filming for gjennol11 ny filmanalyse 
ogsa a fa vUl'derl om det hadde skjedci endl'inger. 

<I Se ved\cgg 
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7. Resliltat etter andre filmanalyse i 2009 

I 2009 val' del seks barnehager som leverte film. Denne gangen val' del en times film fra hver 
barnehage. !-lver barnchage valgte selv situasjoner for filming: 

• Austerdalen barnehage: Vi ser pa matsituasjonen 
• Fjotland barnehage: Korleis er kommunikasjonen mellom barn og vaksen 

piikledningssituasjonen? Er me vaksne like mot jentcr/gutar og motsalt? Kven tek mest 
kontakt av jenter/guter og er det forskjell i kontaklen? 

• Knerten barnehage: Hvordan snakker vi i dagliglivet med barn a? Skiller vi mellom jenter 
og gutter? 

• Rafoss barnehage: Hvordan er kommunikasjonen mellom voksne og barn i Rafoss 
barnehage? 

• Sentrum barnehage: !iva leker gutter ogjentcr og er det forskjell pa leken ute og inne? 
• Amotsmarka barnehage: Kommunikasjonen mellom barn og voksne i frilek. 

Analysen av det nye filmmaterialet viste fortsalt et forhold mellom voksne og barn preget av: 

o trygghet og i'lpenhet 

• humor og engasjemenl 
• voksne som tar seg tid og er rolige, blide og vennlige 
• voksnc som trester og avleder 
o voksnc som roser og oppmuntrer 
• voksne som er genuint konsentrert om - og interesser! i - barn a 
• voksne som leggcr til reUe for mestring 
• voksne som er fleksible og kan lese ilere oppgaver samtidig 
• barn som tillitsfullt henvender seg til de voksne 
• barn som er blide 
• barn som lakier 1\ vente pa hjelp og bistand 

og nar vi vurderer kommunikasjonen, ser og herer vi: 

• atjenter og gutter blir gitt oppmerksomhclnar det er bildejenter og gutter til stcde 
• jentenavn nesten like ofte som guttenavn, men i enkelte sekvenser blir fremdeles gutter 

oftere tiltalt med navnel silt enn detjentcr blir 
• at de voksnc snakkcr om lag like mye mcd jenlene som med guttene. Det er frcmdeles en 

tend ens i noen av barnehagene at gultenc far lengre samtalelid enn jcntcne 
e at det na ser ut til a vrerc mer unntaksvis at det er mer eyenkonlakt mellom voksne og 

guller cnn mcllom voksne og jentcr 
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Historier/hendelsesforlap hentct fra filmene ble lagt fram for den enkelte barnchage. Her 
falger ekscmpler pa historicr fra barnehagene i Kvincsdal i 2009: 

• Spisesituasjon ute: Jenter og guller, tlere kvinner, en mann. Fire guller sitter pa benken og 
spiser av gmnne, blii og gule fat. Tre jenter i rosa klrer spiser av rosa fat. En fjerde jente 
far gmnt fat av voksen. En gutt roper to ganger: "Jeg vii ha blatt fat!" Senere ser jeg to 
gutter som spiser av rosa fat. 

• Spisesituasjon ute: Seks jenter sitter pa en benk. Fem gutter sitter foran en annen benk. 
Oct er ikke plass til tlere del' gullene sitter. En ny gutt kommer inn i bildet. Han setter seg 
pa ben ken bak guttene. Det er god plass pa ben ken del' jentene sitter. 

• Voksen hjelper gUlt med pakledning: I-Ian syngeI' "Mama Mia" og er glad og fornoyd. 
Den voksne bruker navnet hans tlere ganger. Den voksne bel' han ta pa st0vlene etter at 
resten av klrerne er pa. Han henter sine mde og rosa stovler, kler dem pa og loper fon10yd 
ut. 

• To voksne og tlere barn i garderoben: De voksne hjelper tlere barn samtidig. Aile barna 
far nodvendig hjelp, og de som ma vente far ogsa oppmerksomhet. Den ene voksne 
bruker konsekvent navn, bade pa gutter og jenter. Den andre bruker navn noen ganger, og 
jeg horer bade gullenavn ogjentenavn. 

• Voksen, tre guller og jente i garderoben. Den voksne er vendt mot og snakker med 
guttene, mens hun hjelper dem og tilrellelegger for pakledningen. Hun bruker navnene 
deres. Jenta kler pa seg selv. Eller en stund er hun pa vei ut av bildet mens hun sier: "Vent 
lill, jeg ma hente noe." Den voksne ser eller henne, men kommenterer ikke utsagnet 
hennes. Jenla kommer tilbake og den yoksne hjeJper henne pa mcd jakka og snakker med 
henne. Jeg hal' ikke hort navnet hennes, men vet godt hva guttene heler. 

• Voksen i garderoben. Hun snakker med jenle mens de begge beveger seg. Jeg h0fer ikke 
navn. Samme voksne hjelper gull i garderoben mens jenta enda er der. Hun snakker med 
gUllcn, bruker navnet hans tlere ganger. Jenta sp0r om noe bortc fra dora. Voksen svarer 
og de to snakker lilt sammen, mens hun fortsall hjelper gullen. Nilr hun er ferdig med a 
hjelpe gullen gjenoppretter hun kontakten med han med el vennlig klapp pa skuldra og 
noen ord. Bade gullen og jenta gar ut. 

• Barna trekker en figur fra en pose. Gutter og jenter hver sin gang. Nar bamsen trekkes 
synges "Ole Brum". NilI' hatten trekkes synges "Min hall den hal' lre kanler". Nilr bilen 
trekkes synges "Pappa sin bil". 

• Tre voksne, mange barn. De voksnc legger lil relle for pakledninga av regntoy for aile. 
Aile jentenc kler pa seg, de tlcste ulen videre hjelp. Noen guller blir staende. De far hjelp 
av voksen, blir staende igjen og venter til de fill' hjelp. 
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• Sandkassclek: vokscn, gutter og jcntcr lekcr med boller og spader i sandkassen. Barna 
fyller batter med sand og snur demo Barna lafter opp gensere og fyller sand idem slik at 
magen blir stor. Sa slipper de genseren ned og sanda renner ned i sandkassa igjen. 

• Mange jenter og guller og voksen sitter ved bord og tegner. Barna er engasjert bade i egen 
tegning og det de andre tegner. voksen tegner ogsa og er i dialog med barn a om hvordan 
tegningen ctter IlYert skal se ut. voksen bruker konsekvent navn pa barna - horer like ofte 
jentenavn som guttenavn. 

• Fire jenter sam men pa et rom. De har dokker og dokkevogner. voksen i samtale med 
jentene: "Jeg tror ikke det er noe som heter jenteting og gutteting." Jente (lit! oppgitt): 
"Det er i aile fall gulleklrer og jenteklrer. Og guttesokker." Hun forklarer den voksne 
hvordan de ser ut; "med spidennan og edderkopper og stmn." "Hvorfor er det sann?" "Vet 
ikke .. Det sier pappa." "Sicr mamma ogsa det?" "Bestefar sier ogsa det." 

• Gutt henter voksen for a fa hjelp. "!-Iva hal' hun gjort" spar den voksnc . .leg kan ikke hore 
guttens svar, men de gar bort til et tre. "lIar du klatrer for hoyt opp, vilde?" spar den 
voksne. vilde sitter fast. En annen gutt star ved siden av vilde. (Kutt) 

• Ida og Lone i hver sin huske. Ida forlater husken og laper mot et hus. Lone lapel' like etter 
samme veien. Ida loper tilbake og seller seg i den huska Lone salt i for. Lone prover a ta 
Idas plass, men Ida husker videre med god fart. Lone legger seg pa bakken og grater 
haylydt. Ida husker videre og lar seg ikke forstyrre av Lones grilt. 

• To jenter leker med en stor trehjulsykkel. To mindre gutter viI ogsa leke med sykkelen. 
voksen snakker med barn a og foreslar forskjellige lasninger for at aile kan vrerc med. 
Jentene avviser aIle argumenter. Voksen stotter jentene og sier at guttene ma vente. 
J entenc syklcr av garde. Den ene gutten linner noe annet og gjare, den andre setter seg 
ned og er tydelig lei seg. Den voksne presiserer at det er hver sin tur. Jentenc kommer 
tilbake. (Kutt) 

• voksen falger gut! som skal ut. Hun snakker med han, rettleder og oppllluntrer han pi'! vei 
til pilkledningssituasjonen. Ei jente star i garderoben og kler pa seg samtidig. Jenta blir 
ikke snakka til, men fill' litt hjelp mcd pakledninga mens den voksne fortsetter 1\ snakke 
med gutten. 

H istoriene ble draftet ut fra sparsmatene: 

• Spiller kj0nn n00n rolle i denne situ3sjonen? 
• Utgjar kjann noen begrensning for barn as utfoldelsesmuligheter i dcnne situasjonen? 
• 11va lrerer barna i denne episodcn? 
• Kunne noell handlet pa en annen mate? 
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Vi val' ogsa opptatt av l'efleksjon rundt Sf)(~rsll1alene: 

• I-lvilke lanker om Iikeslilling hal' elu i egen praksis? 
• Hva er likestilling i forbindelse ll1ed arbeid med barn? 
• I hvilken grad driver dere en likestilt avdcling/barnehage? 
• Hvilke utfordringer har avdelingen/barnehagen nih VI ser pa praksisen med 

"I ikesti II i ngsbri Iler"? 

For presenlasjonen av historiene (som val' klippet dirckle ut fra filmene) val' vi enige a unnga 
fokus pa hvell1 historicne 0111handlcr. Barna er gilt andre navn, og "voksen" er kvinnelig eller 
mannlig ansatt. 

Aile hendelsforlopene var - som sisl - gjenkjennbare for personalet - og gjenstand for spennende 
diskusjoner. Overraskelsene over a "ga i fell a" i enkelte situasjoner var denne gangen mindre enn 
sist. Draftingene dreide seg raskere enn sist 0111 kjann og sp0fsll1aiene over. En felles erkjennelse 
om at vi aile brerer med oss holdninger og lradisjoner i forhold til likestilling - bade bevisst og 
ubevisst - er fremdeles en erkjennelse. Personalet og styrerne er fortsatt enige 0111 a vrere mer 
arvakne -- bade med hensyn til egen og andres praksis i forhold til likestilling. De samme 
spors1l1alene som vi stilte ctter IlYert hendelsesforlop ble ogsa denne gangen 0ppSU1l1mert som 
viktige a ta mcd seg videre bade i planarbeidet og i hvel'dagslivet i barnehagen. Dette viser at de 
prosjektene som er gjennomf0rt har vrert med a ake bevisslhet om at likestilling er et tema det er 
viktig a ta tak i, men ogsa at det nytter og at dette er en spennende arbeidsfonl1 i utviklingsarbeid. 

Slik KUN oppfatter det hal' persona1et i aile barnehagene forholdt seg lojale og engasjerte i 
forhold til arbeidet med likeslilling. Rafoss barnehage og Fjotland barnehage lItmerker seg som de 
barnehagene som hal' holdt fokuset aller "vannest" og som ogsa gjennom filmanalysene og i 
dJ'0ftingene lInderveis og til slutt doku1l1enterer slarst endring i praksis. 

Oppsummering desember 2009 
• Filmanalysene del II viser at barnehagene i K vinesdal hal' foklls pa likestilling. Graden 

av foklls SCI' lit til a v3riere med styrernes engasjement. 
• Fokus pa arbeid med likestilling frem111er likestilling. 
• Fortsatt foklls vii fremme likestilling! 
• Tidligere erfaring viser al noeJ1ma ta ansvar for a holde forlsatt fokus! 
• Styrerne hal' et spesiell ansvar for a sette temael pa dagsordenen. 
• Husk al nye mcdarbeidcre ikke har vrerlmed i hele prosessen! 
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Littcratur 
Nina Rossholt: Tell1ahefte am likeslilling i del pedagogiske arbeidet i barnehagen 
Olesen 111. n.: Flere end 10 slags born 
Olesen 111. n.: En impirasjonsguide Iii al arbeide med kon og ligeslilling i bornehaver 
Ole Bredesen: Nye guller og nyejenter~· enny pedagogikk? 
Rossholt og Askland: Kjonnsdiskurser i barnehagen 
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Observasjonsskjema 
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SP0RSMAL TIL BARNA J SAM BAND MED LIKESTILLINGSPROSJEK'fET. 

J. K va gjo!' gutar nar dei leikar? 

2. Kva gjorjcnlcr mir dei leikar? 

3. Kva gjer dei vaksne nar cijenla sial' seg? 

4. Kva gjer dci vaksne nar ein gut sial' scg? 

5. Kan gutane gjcr noe jenlene ikkjc kan/far lov til? 

6. Kan jcntene gjer noe gutane ikkje kanlfar lov til? 

7. Kva vii du kjope til mamma lil bursdagcn? 

8. Kva vii du kjopc til pappa til bursdagcn? 

9. Kva vii du blilgjer nar du cr vaksen? 
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