
 

 

Innspill til St. melding om likestilling innen oppvekst og utdanning 
 
”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin 
hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed man får til at visne, eller 
som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, 
så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ei."  
(K. E. Løgstrup: Den etiske fordring, 1956). 
 
Barn og unge representerer en sammensatt og mangfoldig gruppe, dette er gutter og jenter med 
ulike bakgrunner og læreforutsetninger. Det er viktig at utdanningsmyndighetene, barnehage- og 
skolelederne og de ansatte legger denne kjensgjerningen til grunn for sine handlinger og 
undervisningsmåter i møte med barna og de unge. For å lykkes med sitt oppdrag som oppdrager og 
utdanner, må de voksne ta hensyn til det gjeldende mangfoldet i barne- og elevgrupper. I denne 
sammenhengen er prinsippene om likestilling og likeverdighet sentrale.  
 
Barn og unge trives også når de opplever å bli møtt av de voksne som likestilte og likeverdige 
individer # (i Hannah Arendts betydning, se under). En god inkludering forutsetter at hvert 
enkeltindivid føler seg sett og respektert som den hun, han eller hen er.  
Barnas og elevenes ulike atferdsmønster påvirker hvordan de blir møtt, men det gjør også barnas 
kjønn. Prinsippene om likestilling og likeverdighet, samt behov for inkludering gjelder selvfølgelig 
også mellom kjønnene, uavhengig av barnas og de unges personlige og sosiokulturelle bakgrunn. 
Det kommer blant annet til uttrykk i form av hvordan de ansatte i barnehage og skole snakker og 
samhandler med barna/elevene.  
 
Like muligheter for alle? 
Dansk forskning viser at det i barnehager ikke nødvendigvis skjer en integrasjon mellom barn med 
ulike bakgrunner når det går i samme barnehage (Gulløv og Bundgaard, 2008). Barnehagen kan 
godt være tilrettelagt for noen barn, samtidig som den oppleves som ekskluderende for andre.  
NIFU-rapporten fra 2014: ”Hvem skal trøste Knøttet – hvem kan endre mønsteret? 
Statusundersøkelse – Likestilling i barnehagen”, viser at det ikke arbeides for et 
likestillingsfremmende miljø i norske barnehager. Det arbeides verken spesielt praktisk eller konkret 
med å skape et miljø som fremmer likestilling mellom kjønn i barnehagen, bl.a. fordi temaet tas for 
gitt og diskuteres i liten grad. FUB og FUG stiller også spørsmål ved om dagens barnehager er best 
tilrettelagt for ”veltilpassede jenter og gutter” både i forhold til opplegg og aktiviteter, men også i 
forhold til det fysiske miljøet ute og inne. 
 
Barnehagen og skolen tar imot forskjellige barn. Noen er mer teoretisk anlagte og tilpasningsdyktige 
enn andre. Foreningen Lykkelige Barn forteller om elever som presterer langt bedre enn det som 
ligger i normen, og som svært ofte får lite tilbud om hjelp. FUB og FUG har gjennom henvendelser 
erfaringer om det samme. 

Kunnskapsdepartementet 



 

 

Norge har en skjev kjønnsfordeling i så vel utdannings- som arbeidsmarkedet, dette krever fortsatt 
innsats. Undersøkelser viser at flere gutter enn jenter ikke fullfører videregående opplæring. I tillegg 
er det en veldig lav jenteandel på flere av yrkesfagene. Det ligger et stort rekrutteringspotensial i å 
videreføre og utvikle tiltak for å trekke jenter til fag som tradisjonelt har vært dominert av gutter og 
omvendt. Samtidig opplever skoler og foreldre at noen elever sliter med prestasjonsangst slik at det 
går utover helsa. Begrepet ”flink pike-syndromet” blir tatt i bruk for å beskrive de elevene som 
sjelden blir fornøyde med sin innsats og prestasjon.  
 
Omfang og kvalitet på hjem-skole-samarbeidet som ramme for læringen 
I følge Palludan (2005) har personalet lettere for å gjenkjenne og anerkjenne kunnskaper og 
erfaringer blant barn med majoritetsbakgrunn enn blant barn med minoritetsbakgrunn. Barn som har 
en sosiokulturell bakgrunn som ligner personalets, får mer oppmerksomhet, og derigjennom større 
muligheter for medvirkning og læring. De samme tendensene som man finner blant barna gjør seg 
også gjeldende blant foreldre. Forskning fra både barnehage og skole viser også at likheter mellom 
foreldre og lærernes bakgrunn har betydning for omfanget på og kvaliteten av kontakten og 
samarbeidet.  
 
Forskning på foreldrenes betydning viser at mange foreldre sliter for å forstå både barnehagens, 
skolens og læringens språk og forstår derfor ikke hvordan de kan støtte sine barn. Noen foreldre blir 
omtalt som ressurssvake, andre blir møtt med forutinntatte holdninger og antipati. Dette kan føre til 
at foreldre trekker seg unna for å beskytte sin verdighet (Nordahl 2007), noe som igjen påvirker og 
går utover barnas/elevenes læringsmiljø.  
 
Med bakgrunn i argumentasjonen over, mener vi at barnas og elevenes trivsel og læring er sterkt 
avhengig av hvordan de blir sett og møtt som mennesker. Læreinstitusjonene må justere og tilpasse 
sine kommunikasjonsmåter og undervisningsformer, slik at disse kan imøtekomme det gjeldende 
mangfoldet i barne- og elevgruppa.  Det er dessuten nødvendig at ansatte i barnehage og skole har 
reflektert over og er seg bevisst sitt verdisyn i møtet med barn og ungdom. Jamfør Marianne Nordli 
Hansen (2013) som har forsket på sosiale forskjeller blant de med samme evnenivå. Hun bruker 
begrepet talentreserve blant skoleelever (ubrukt reserve av talent) og viser til at etter 2. verdenskrig 
var oppfatningen at samfunnet ville lide tap hvis talentreservene i lavere klasser i samfunnet ikke 
ble utnyttet og brukt. 
 
Refleksjonsspørsmål:  

• Har barnehagen og skolen en refleksiv holdning i forhold til det grunnleggende synet på 
barnet/eleven? 

• Hvordan snakker barnehage- /skoleansatte til/med ulike barn/elever? 
• Hvilken rolle spiller barnas atferdsmønster og kjønn i forhold til hvordan de blir møtt? 
• Gjenspeiler aktivitetene og materiellet mangfoldet i barnehagen og skolen? 
• Forstår kvinnedominerte institusjoner som barnehage og skole guttene? 
• Hvilke rammer settes for barnas og elevenes aktiviteter? 
• Det er noen genetiske forskjeller mellom gutter og jenter. Hvordan blir disse ivaretatt og 

verdsatt av barnehagen og skolen? 
• Er det fysiske miljøet i barnehager og skoler utformet slik at det er lett å justere for høye 

barn, kortvokste barn og barn med spesielle behov? Eller er det en standard som barna må 
leve opp til som ”normal”? 

• Hvordan ivaretar barnehagen og skolen individene med annen seksuell legning enn 
majoriteten? 
 

 
 
 
 
 



 

 

Hva kan avhjelpe situasjonen? 
 
Gode eksempler fra skolen 
 
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) opplever at noen skoler setter inn og gjennomfører 
gode tiltak, som gir elevene større trivsel, læringslyst og mestringsopplevelse. Vi kan nevne blant 
andre Verket og Slettebakken skoler.  
Verket skole ligger i Moss kommune. Skolen har et helt vanlig elevgrunnlag og ordinære 
økonomiske rammer. Skolen klarer likevel å legge til rette for et inkluderende, likeverdig og tilpasset 
læringsmiljø for alle elever, uansett kjønn, sosial bakgrunn og faglige forutsetninger. Elever som i 
perioder trenger ekstra oppfølging får et likeverdig tilbud i egen gruppe: ROT (Ro Og Tilpasset 
opplæring). Dette tilbudet oppleves som positivt og oppbyggende av de elevene det gjelder og 
deres foresatte. Dette er et resultat av skolens overbevisning om at en god undervisning må ta 
utgangspunkt i elevenes forutsetninger og læringsstrategier.   
Slettebakken skole og helsestasjonen i Bergen jobber sammen med to prosjekter: jentegruppen og 
guttegruppen.   
 
Jentegruppen på Slettebakken skole:  
Både skolen og helsestasjonene erfarer forskjellsbehandling av kjønnene i hjemmet, på skolen og i 
fritiden. Jentene lager lite problemer i skolemiljøet, de er ofte usynlig både i forskningsøyemed og i 
andre sammenhenger. Når media skriver om jenter er det ofte klisjépreget; bruk av hijab, 
kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er gjennomgangstema.  
 
 
Målet med dette prosjektet er:  
1. Å motivere innvandrerjenter og deres familier til økt aktiv deltakelse i nærmiljøet  
2. Å inspirere til økt fysisk aktivitet  
3. Å motvirke at jentene (og mødrene deres) isolerer seg i hjemmet  
4. Å få bedre kontakt med foreldrene  
5. Å forbedre ordforråd og begreper knyttet til hjem, fritid og praktiske situasjoner  
6. Å fange opp mødre som ikke har gjennomført morsmålsopplæring  
7. Forbedre samarbeidet skole og hjem 
 
 
Guttegruppen på Slettebakken skole 
Dette er en gruppe som skal fange opp de guttene som av en eller annen grunn faller utenfor eller 
som trenger en ekstra oppfølging, både faglig og sosialt. Målgruppen er gutter som sliter med det 
sosiale samspillet i skole og fritid. I tillegg inkluderer prosjektet flere elever som i større grad trenger 
å bli sett eller som mangler gode fritidstilbud. Dette prosjektet inkluderer mange aktiviteter, spesielt 
svømmetrening, elevbedrift og fysisk fostring. 
 
 
Eksempler på rekrutteringstiltak til høyere utdanninger 
Noen skoler opererer med kjønnspoeng på enkelte linjer, for å tiltrekke seg studenter. Det betyr i 
praksis at søkere som tilhører det underrepresenterte kjønn, får 2 poeng ekstra når de søker via 
Samordna Opptak. De fleste sivilingeniørlinjene ved NTNU, maritime høgskolestudier, og 
landbruksstudier ved statlige høgskoler gir 2 ekstrapoeng til kvinnelige søkere. Veterinær- og 
dyrepleierstudiene ved Norges Veterinærhøgskole er det eneste stedet som gir tilsvarende uttelling 
for menn.  
 
Jentetiltaket ReaLise ved Renatesenteret under Nasjonalt senter for realfagsrekruttering er også et 
godt eksempel på hvor man fikk skapt entusiasme rundt realfagskunnskap ved å utvikle ulike 
verktøy for skolene. Prosjektet stilte spørsmålstegn ved om undervisningen spesielt i matematikk 
kunne være med på å øke kjønnsforskjellene når det gjelder holdninger til matematikk og 
prestasjoner i faget. Som hjelp til å variere undervisningen ble det derfor utviklet bl.a et idehefte for 



 

 

matematikk og kunst- og håndverk i grunnskolen for de som liker å jobbe mer praktisk og også 
kortstokken Et ess i ermet med 60 aktiviteter for matematikkundervisningen. 
 
Eksempler fra næringslivet 
Prosjekter som «Jenter og realfag» (NHO Agder) og «Jenter i Bil & Elektro» (LO, NHO, Norsk 
Teknologi, El & IT-forbundet, Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund) er eksempler som viser 
at målrettede tiltak virker. 
 
 
Kjønn som en komponent blant flere 
FUB og FUG mener dette viser hvilket potensial som kan utløses om en også er villig til å jobbe 
systematisk med utdanning av personale og rekruttering av flere menn i barnehage og skole. Det 
må også utvikles verktøy/tiltak som skaper en kreativitet som får fagene ut av de tradisjonelle 
rammene. Utdanningen skal gi grunnlag for å løse morgendagens utfordringer, ikke reprodusere 
gårsdagen. Derfor er FUB og FUG av den oppfatning at en må tenke i bredere skala enn kun kjønn, 
for å sikre en mer kjønnsbalansert rekruttering til de ulike yrkene. Kjønn må inngå som en 
komponent blant flere som for eksempel ferdigheter og interesser. 

 
FUBs og FUGs forslag til tiltak: 

 
• Gjennomgå førskole- og lærerutdanningene med spesielt fokus på etikk og 

mangfoldsforståelse og kommunikasjon med ulike barn, elever og foreldre.  

• Rekrutteringen av flere spesialpedagoger, andre yrkesgrupper og minoritetsspråklige inn i 
barnehager og skoler må intensiveres.  

• Sørge for at sammensetningen av personalet i barnehage og skole gjenspeiler det til enhver 
tid gjeldende mangfoldet.  

• Etablere og implementere en felles etisk standard for alle ansatte i barnehage og skole. 

• Barnehager og skoler må tilrettelegges for alle barn både i forhold til aktiviteter og opplegg, 
dette gjelder også det fysiske miljøet ute og inne. 

• Det må stille kvalitetskrav til at aktiviteter og undervisningsopplegg med tanke på 
inkluderingsperspektivet.  

• Krav til interiør som kan tilpasses både de minste og de største og rom for fysisk aktivitet 
både i barnehage- og skolehverdagen.  

• Kommunalt ansatte veiledere med forsknings- og utviklingskompetanse som kan bistå 
personalet i barnehager og skoler. 

• Plukke ut demonstrasjonsbarnehager og -skoler med en økonomisk ramme som gjør dem i 
stand til å spre erfaringer med andre barnehager og skoler.  

• Forvente at læreinstitusjonene dokumenterer hvordan de jobber med inkludering av barn og 
elever med ulike bakgrunner, forutsetninger og kjønnsrelaterte egenskaper.  

• Utfordre de nasjonale sentrene til å utvikle verktøy som ivaretar ulike læringsstrategier og 
intelligenser.  

• Styrke rådgivertjenestene, slik at alle barn og unge får den nødvendige hjelp til å mestre sin 
skolehverdag.  



 

 

• Sørge for flere rekrutteringstiltak til studier og arbeidsplasser for både kvinner og menn.  

 

  # ”Thus the child, the subject of education, has for the educator a double aspect: he is new in a 
world that is strange to him and he is in the process of becoming, he is a new human being and he 
is a becoming human being” (Arendt, H., 1961 s.185).  
”And education too is whether we decide where we love our children enough not to expel them from 
our world and leave them to their own devices, nor to strike from their hands their chance of 
undertaking something new, something unforeseen by us, but to prepare them in advance for the 
task of renewing a common world” (Arendt, H., 1961 s. 196) 
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Foreningen lykkelige barn: http://lykkeligebarn.no/om.html  
Jenter og realfag: http://www.naturfag.no/artikkel/vis.html?tid=1629559&within_tid=1514707 

Jenter i Bil og Elektro: http://www.jentefag.no/ 
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