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In this study, I found that you can work for several different methods and theories of interaction in the 

preschool and that they can complement each other. But mainly it is important that all employees have 

to work with the same reason. 
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1 Innledning

1.1 Introduksjon
I løpet av studietiden, og spesielt de gangene jeg har vært ute i praksis, har jeg observert tydelige 

forskjeller på gutter og jenter. Ulike av kjønn, men hvorfor så ulike i atferd? Min interesse for 

kjønnsroller ble fort vekket. Hva slags faktorer er det som spiller en vesentlig rolle? Ytre, indre eller 

begge deler? Hvordan skal barn være? Tanken om hvordan personalet jobber i en førskole på 

grunnlaget at man skal se på barn som kompetente og hvilken rolle man skal ta som voksen. 

Hvordan bemøter man et barn?

 I en debattartikkel i Svenska Dagbladet (SVD) publisert 2008-12-19 skriver Tanja Bergkvist at 

genusvitenskapen har gått for langt; at denne teorien er vanvittig og gjør barn mer forvirret og at det 

er en skam for alle sunne feminister. (Eriksson 2008)

Allikevel er det på høy tid at det blir snakket mer om hvordan pedagoger skal møte barn. Hvordan 

er det barna agerer sitt kjønn? Er det sånn at barn gjør som foreldrene eller andre i deres omgivelse? 

Vi kan starte med å lese hva et anerkjent leksikon (Store norske leksikon) skriver om begrepet 

kjønnsrolle:

Kjønnsrolle, vanlig betegnelse for sosial atferd som innen en kultur i særlig grad er typisk 

for et bestemt kjønn. F.eks. vil norske jenter selv i våre dager i større grad enn gutter leke 

fredelige leker, lese eller leke med dukker. Gutter vil i større grad enn jenter leke leker som 

innebærer aggresjon (f.eks. krigsleker) og kontaktsport (f.eks. boksing, slåssing). Kvinner 

har i større grad enn menn hovedansvaret for den daglige husholdning. Menn vil i større 

grad enn kvinner kjøre bilen når hele familien er med. Kvinner velger oftere omsorgsyrker 

enn menn, mens menn oftere velger tekniske yrker. (Store norske leksikon 2009)

Det er mye snakk om likestilling og hvilken plass de forskjellige kjønnene har i det sosiale 

samspillet i dag, men oftest på en tradisjonell måte. Det dannes et inntrykk av at kjønnsrollene er 

fordelt slik leksikonet beskriver ovenfor. Dette stereotype bildet av hvordan en mann og en kvinne 

er, utgjør mitt bakteppe eller utgangspunkt for eksamensoppgaven. Tilnærmingen jeg har valgt er å 

beskrive hvordan interaksjonen foregår i førskolen. Deretter går jeg dypere inn for å se hva det 

finnes av ulike kjønnsroller og kjønnsrollemønster. Hvordan ser førskolen ut i et genusperspektiv?

4



1.2 Bakgrunn
Jeg har valgt å gjøre en studie på en førskole i Norge. Det vesentlige for meg har ikke vært å påvise 

forskjeller mellom førskolen i Sverige og Norge, men heller ta utgangspunkt i hva som står skrevet i 

den svenske Lpöf98 i Sverige og den tilsvarende norske Rammeplanen. I denne studien kommer jeg 

derfor til å behandle førskole og barnehage som samme begrep, førskolen, tross det faktum at 

førskolestadiet blir betegnet forskjellig i de to landene.

1.2.1 Norge
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskapning og 

bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold)

Ifølge Rammeplanen for barnhager i Norge skal man ta vare på den sosiale kompetansen som 

handler om hvordan vi som mennesker utvikler oss til å samarbeide positivt med andre i forskjellige 

situasjoner. Den sosiale kompetansen skapes av samspillet med barn seg imellom og mellom barn 

og voksne. Dette samspillet vinkles inn på hvordan barns evne til å ta eget initiativ og bevare 

vennskap. For at barn skal ha en forståelse for hvordan de sosiale forholdene fungerer er erfaring en 

viktig medvirkende omstendighet for hvordan man deltar i fellesskapet. Det er gjennom mange 

ulike situasjoner, med handlinger og opplevelse, at den sosiale kompetansen stadig blir utviklet. 

Disse opplevelsene og handlingene må være varierte og fylt med glede og humor, empati og 

sympati. For i omsorg, lek og læring viser barn den sosiale kompetansen ved at de får uttrykke seg i 

ulike følelsesmessige situasjoner. I disse situasjonene får barna utrykk seg i kroppslige og språklige 

handlinger. Rammeplanen sier at barnehagen stadig skal jobbe for å gi barnet støtte og fremme 

deres sosiale ferdigheter. Gjennom personalet oppdager barn rollemodeller som skal påvirke dem og 

medvirke til hvordan man skal være et godt medmenneske. Om man som personal mester dette 

skaper det et varmt og inkluderende sosialt miljø. Det å ha anerkjennende og støttende relasjoner er 

en god start for barns utvikling av den sosiale kompetansen. (Rammeplanen 2006:27f)

Med tanke på den sosiale kompetansen er språket en viktig del, og den språklige kompetansen 

begynner fra småbarnsalderen og denne alderen er den viktigste delen for barns utvikling av 

språket. I den sosiale kompetansen så er det gjennom det kroppslige språket og leken med lyder 

som er den største delen av hvordan barnet kommer nær andre mennesker. Derfor er det viktig at 

voksne gir respons tilbake og bekrefter barnets lyder, dette er viktig for en videre utvikling av det 

muntlige språket. Språket er noe som er sitt eget og skaper identitet og er knyttet til følelser.
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I den norske barnehagen er det gjennom Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold lovfestet at 

omsorg, oppdragelse og læring er en viktig aspekt for hvordan man skal fremme den menneskelige 

likeverden, likestilling, åndefrihet, toleranse, helse og forståelse for den bærekraftige utviklingen. 

Det er gjennom denne loven en av de fremste faktorene for denne studien, likestilling, kommer til 

ordet. I Rammeplanen skal likestilling mellom kjønnene gjenspeiles i barnehagens pedagogikk, og 

barn i barnehagen skal bli oppdratt til at de skal møte og danne et samfunn som er likestilt. 

Barnehagen som virksomhet skal formidle hva grunnregelen om likestilling står for mellom to 

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. Personalet må reflektere over sine egne 

holdninger til og samfunnets forventninger til gutter og jenter. (Rammeplanen 

2006:43)

1.2.2 Sverige
En oppgave som er viktig for den svenske førskolen er ifølge Lpfö98 å gi en grunnleggende og 

forankret holdning om hva samfunnet er bygd på. Det skal bygges på menneskers frihet og 

integritet til å være som man er, likestilling mellom kjønnene og vise medmenneskelighet for de 

som er svake i samfunnet. Dette er noe som førskolen skal jobbe sammen med barna om. Alle som 

jobber i førskolen skal ta hensyn til dette og ta avstand fra det som strider mot disse verdiene. 

Voksnes sin måte å møte jenter og gutter, og de krav og forventninger som stilles til dem, 

bidrar til å forme jenter og gutters oppfattelse om hva som er kvinnelig og mannlig. 

Førskolen skal motvirke tradisjonelle kjønnsmønster og kjønnsroller. Jenter og gutter skal på 

førskolen ha samme muligheter å prøve å utvikle evne og interesser uten begrensninger fra 

stereotype kjønnsroller.(Lpfö98:4)

 Lpfö98 vil at barn skal ha muligheter til å utvikle sine evner til å observere og reflektere. Med dette 

skal førskolen være en førskole som er levende, sosial og ha et kulturelt miljø som skal utvikle 

barns sosiale og kommunikative kompetanse.

Barna skal være en betydningsfull og virksom del i utviklingen og læringen i førskolen. Sammen 

med barna skal de voksne i førskolen gi veiledning for å gi barna stimulans, for at de med sin egen 

aktivitet skal øke kompetansen sin og utvikle nye kunnskaper og innsikter. (Lpfö 98:6) 

Videre tar Lpfö98 opp hva arbeidsteamet i førskolen skal ha som grunnlag, bl.a. skal teamet jobbe 

for at jenter og gutter skal ha like stor innflytelse og medvirkning. (Lpfö 98:11)
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1.3 Mål 
Målet med undersøkelsen min er å se på hvordan interaksjonen kan se ut i en norsk førskole, med 

interaksjonen i fokus. Om hvordan interaksjonen er mellom barn og voksne, barn og barn. 

Utgangspunktet er hva som er skrevet om interaksjon tidligere og knyte det sammen med 

observasjonen. 

1.3 Problemstilling
Hvordan ser interaksjonen mellom barn og voksne, barn og barn ut i førskolen?

• Hvilke kjønnsroller finnes?

• Hvordan blir språket brukt?

• Hva er en sosial kompetanse?

• Hva er interkulturell pedagogikk?

• Hva innebærer det kompetente barnet?
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2 Tidligere forskning
I denne delen vil jeg forholde meg til hva som er skrevet om sosialkompetanse, interaksjon etc. i 

Rammeplanen (Norge) og Lpfö98 (Sverige), men også behandle det som er blitt forsket på tidligere 

om interaksjon og genuspedagogikk i førskolen.

2.1 Interaksjon
Ifølge Anikka Månsson er det en viss forskjell mellom gutter og jenter når det gjelder avstand eller 

nærhet til personalet i førskolen. Jenter er oftere mer i nærheten av personalet enn gutter, som 

gjerne holder større avstand og deltar mer i uteleker. Denne relasjonen kan forveksles av personalet 

som uselvstendighet, og ikke en kompetanse for relasjonsbygging. Personalet kan få en viss 

ambivalens til denne nærheten, Istedenfor å fremme relasjonen så den kan styrkes og stimuleres 

som noe positivt, blir jentene sett på som klengete. Men ifølge Anikka Månssons studie så kan 

oppmuntring til relasjonsbygging øke jentenes selvstendighet. (Månsson 2000:29)  

Det finnes mange ulike situasjoner i en førskole, som har forskjellige muligheter for barna. Anikka 

Månsson henviser til en undersøkelse av Odelfors som har delt inn situasjoner i tre forskjellige 

”områder” på førskolen med utgangspunkt for hvilke tilbud som finnes.

1. Området som er ”styrt” handlingsplass kalles samlingen.

2. Mellomområdet der aktiviteter blir bestemt av voksne.

3. Det ”frie” området, det vil si lek uten voksne.

Videre mener Odelfors at i aktivitetene som har mest voksenstyring, som i denne sammenhengen er 

samlingen, så er det guttene som har den dominerende rollen. I mellomaktivitetene som er gitt av 

voksne, men hvor barna hadde en større handlingsplass var det mer variasjon mellom kjønnene. 

Interaksjonen med de voksne er større her enn i de «styrte» områdene. Det kan se ut som det er den 

måten barn blir behandlet av voksne og andre barn, som er den vesentlige faktoren på hvordan barn 

deltar i områdene.

Det blir mest betont at når kjønnene blir fordelt har det en vekt på hvilken plass jenter tar og når de 

skaper sine intensjoner. Når jentene er i majoritet på en samling og samlingen har mer innformelt 

innehold kommer jentene mer fram i gruppen.

 I de frie områdene er det de ytre kontekstuelle vilkårene som for eksempel størrelse på gruppen, 

voksne som er tilstede blant barna og lekeplassen, mens de indre vilkårene som interaksjonelle 

vilkår som skapes utover hvordan samspillet mellom barnet er.
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Det mest tydelige vilkåret er de voksnes tilstedeværelse eller fravær. I den situasjonen der de voksne 

er fraværende, blir de eldre barna mer dominante mot andre barn. Både gutter og jenter viser makt 

ut fra hvilken posisjon de har i den aktuelle situasjonen og hvordan situasjonen er skapt.

Anikka Månson tar også opp teorien om interaksjonen mellom voksne og barn med utgangspunkt i 

Sterns teorier om utvikling. Han ser på barnet som kompetent og på den sentrale betydningen til de 

interpersonelle relasjonene og fokuset på den preverbale periodens for menneskers psykiske 

utvikling. Sterns teori innebærer en sammenslåing av psykodynamisk og kognitiv disiplin, og dette 

er en modell for følelses- og tankelivets utvikling. I det følelsemessig møtet mellom pedagoger og 

barn, lærer barn seg ting om seg selv, og om hvordan det er i førskolens verden og i verden utenfor 

førskolen. (Månsson 2005:60f)

Anikka Månssons grunnsyn er at interaksjonen mellom barn og voksne er både ideologisk og 

kulturelt farget, så Sterns teorier blir en komplettering for hennes syn. Det indre og det ytre har et 

samspill og det kan ikke separeres. Det er et holdepunkt på hvordan voksne og barn integrerer, og 

denne interaksjonen har forskjellig grad av engasjement og følelsemessig dyp. 

Stern har i sin teori en term om interpersonelle relasjoner som innebærer en høyere grad av 

følelsemessig engasjement i interaksjonen og relasjonen har en gjensidig nærkontakt. 

2.2 Forskning om førskolen i et genusperspektiv
Som med alt annet pedagogisk arbeid handler genuspedagogikken mindre om hva det er vi 

gjør, men mer om hvordan vi gjør det og hvorfor (Nordberg, 2005:196)

Genuspedagogikk som fag handler om verdier og likeverd mellom kjønnene. Faget skal fremme 

refleksjon om hvordan vi kan forholde oss til hverandre som mann og kvinne, gutt og jente. Alder, 

kjønn, etnisitet og sosial status skiller oss mennesker. Kan ideen om likestilling og likeverd, tross 

alle ulikheter, føre oss sammen?

I Nordbergs Manlighet i förskolan beskriver Kajsa Svaleryd genuspedagogikken som et viktig 

redskap for en forandring i førskolen. For å kunne føre en reflektert genuspedagogikk er det viktig 

for pedagogen å ha et behov for forandring for barnas skyld, være nysgjerrig og se mulighetene for 

nytenkning og utvikling. Pedagogen må forstå at man er med i en stadig pågående prosess av 

identitetsdannelse blant barn. Som pedagog har man makt og muligheter for å påvirke og omforme 

barns identiteter i den daglige virksomheten i førskolen. Om man skal få fram et godt og 

fremgangsrikt arbeid om likestilling er det ikke bare å gjøre det, men pedagogen må ha viljen til å 

forandre og sette seg og sitt yrke inn i et nytt perspektiv. Det man trenger er kunnskap om genus, 

maktsystemer og struktur så at man sammen kan finne et felles ståsted. Dette ståstedet er der man 

skal skille på strukturelle vurderinger på et samfunnsnivå, personlige meninger og vurderinger på et 

9



individnivå. Om det er arbeidet med likestilling i skolen som gir resultat, kan man ikke gi et eksakt 

svar på. Barna er ikke bare på førskolen eller skolen, de utvikles også utenfor skolesfæren der andre 

faktorer spiller en rolle. Kajsa Svaleryd fremhever at det har skjedd en minskning av foreksempel 

mobbing når pedagoger har jobbet med genuspedagogikk. Det vises at det er en bedre og mer åpen 

stemning blant elever, og et bredere spekter av samarbeid over kjønnsgrensene. (Nordberg 

2005:195f)
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3 Teoretisk utgangspunkt
I denne delen av studien vil jeg ta utgangspunkt i de begrepene jeg har valgt som nøkkelbegrep, 

kjønnsroller, interkulturell pedagogikk, sosial kompetanse, språk og genusperspektiv.

Hver og et av begrepene presenteres som teori fra litteratur som er relevant for min studie. Disse 

begrepene er valgt for at det skal bli tydelig for å forstå helheten med interaksjonen i førskolen. Det 

kommer en refleksjon etter hvert avsnitt for å heve relevansen og for å gi et tydelig bilde av 

begrepene.

3.1 Kjønnsrolle
Biologisk kjønn blir ofte sett som biologiske kriterier, men om man ser på kjønnet i et sosialt 

perspektiv blir det skapt med en interaksjon mellom individene og omverden. Det sosiale kjønnet 

blir i denne sammenhengen kalt for genus, altså et sosialt kjønn som de egenskapene man gir det 

biologiske kjønnet. Genus er en konstruksjon i et sosialt samspill, som blir skapt i menneskers 

sosiale samspill. (Odelfors 1999:12) Ifølge Kajsa Wahlstrøm så finnes det en tydelig 

kjønnsfordeling mellom gutter og jenter; at det biologiske kjønnet er delt. (Wahlström 2004:33)

I kjønnsrollene har det biologiske kjønnet ofte en posisjon i helheten, om det som er akseptert av 

mangfoldet. Birgitta Odelfors skriver i sin bok Barnehagen i et kjønnsperspektiv om forskeren 

Walkerdine som fokuserer sin teori om at denne posisjonen ofte relateres til makt og et dominant 

regelsystem, som mener at jenters maktposisjon tildeles dem i en maktstruktur. At jenter ikke skal 

jage etter makt som gutter gjør. Denne diskusjonen i sin helhet handler om en type progressiv 

pedagogikk, hvor et aktivt barn skal bli fulgt opp av den voksne hvor barnet impliserer å være en 

gutt pga sin maktposisjon. Walkerdine vil med dette vise hvordan ulikhetene hos barn blir når de i 

det ene øyeblikket har makt og mister makten sin i det neste. Og denne typen av makt har ingenting 

med de materielle eller de institusjonelle posisjonene å gjøre, men at de blir skapt i relasjoner som 

er i stadig endring.

Det er til tider ambivalens og tvil om hvordan man oppfatter måten man behandler og forholder seg 

til jenter og gutter. Dette gjelder tanker om både likheter og ulikheter på den måten man behandler 

jenter og gutter, avhengig av hvilket kjønn man har. (Månsson 2000:190) 

Tradisjonell mannlighet defineres i mange fall om forhold til kvinnelighet, faktisk ofte som 

motsatser. Barn opplever det som en selvklarhet at man bare er gutt eller jente og ikke litt av 

begge. På denne måten gjør mange av de egenskapene som kjennetegner en hel menneske 

utilgjengelig for gutter/menn og jenter/kvinner, noe som alle taper på (Nordberg 2005:193)
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Ole Bredesen mener at det finnes hinder og forventninger hos jenter og gutter som er vanskeligere å 

ta bort enn andre. Et av disse hindrene er tendensen til at jenter leker med jenter og at gutter leker 

med gutter. Denne tendensen ser man mer når barn er i skolen enn i barnehagen ifølge Bredesen.

I de fleste kulturer ser man at barn i alderen åtte-elleve leker mest med sitt eget kjønn og det finnes 

en redsel for «smitte» fra det andre kjønn, som gutte- og jentelus. Dette er en typisk tendens for 

denne aldersgruppen. Denne redsel er en faktor som har fått oss til å tro at det finnes fundamentale 

forskjeller i deres væremåte. (Bredesen 2004:55)

Kjønns oppdeling i barnas lek henger sammen med miljøfaktorer og i mange situasjoner er det mer 

kjønns oppdeling i leken på skolen enn i nærmiljøet. Undersøkelser viser at jenter og gutter aktivt 

jobber for å skille seg og sine fra det andre kjønnet. Dette kalles ifølge Bredesen for grensearbeid.

(Bredesen 2004:56) 

Det er når barn leker adskilt som vi får det tydeligste bildet om hvordan forholdene mellom 

kjønnene er i leken. Jenter og gutters lek er kontekstbundet, det vil si at både gutteleker og 

jenteleker kan se forskjellige ut fra det miljøet de befinner seg i. Det stemmer ikke at ulik lek 

gjenspeiler motsetninger mellom kjønn, om det i så fall var tilfellet ville en guttelek vært aktiv og 

en jentelek passiv. Eller at jentelek er omsorgsfull og guttelek er ødeleggende. Forfatteren mener at 

tankegangen om motpoler fyller mer enn noe annet at de voksnes behov for motpoler, at det er de 

som skaper motpolene og vil vise til de mest «ekstreme» forskjellene.

Kjønnsforskeren Harriet Bjerrum Nielsen som Birgitta Odelfors tar opp i sin bok, observerte en 

skoleklasse i første og andre skoleår. Der så hun at det var en stor del med kjønnsdeling, men 

grensedelingen var ikke noe hun så ofte. Det var en gang hun kunne se dette tydelig, det var når 

klassen hun observerte hadde en vikar. Klassen skulle ha en konkurranse og de ble delt opp i en 

jentegruppe og en guttegruppe. Gruppene ble satt opp mot hverandre og det ble en fiendtlig 

stemning blant elevene. Dette avhenger ikke nødvendigvis på den manglende kontakten mellom 

jenter og gutter eller at de ikke ønsket kontakt med det motsatte kjønn, men heller at de finner det 

samme kjønn mer interessante kun når de ble oppdelt i kjønnshomogene grupper.

Et annet interessant perspektiv som Bjerrum Nielsen tar opp var at å gråte eller bli kysset av moren 

sin ikke var en type grensearbeid, for dette var ikke en typisk jenteting. Gutter som jenter hadde 

disse myke verdiene. Det som ses som typisk for jenter var også like vanlig blant guttene, det var en 

hverdagslig gest at de hadde koseprat, gav hverandre ros og viste hverandre omsorg og sympati når 

andre hadde det vondt. (Odelfors 1999:57)

Refleksjon

Grensearbeid kan ses som noe som ligger naturlig for kjønnet. Så det er ikke riktig å sette kjønnene 

som motsetninger. Voksnes holdninger har stor betydning for hvordan grensearbeid kommer til 
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utrykk. Derfor er dette avsnittet om kjønnsroller, hvordan helheten i arbeidsmåten man som 

personale har i en førskole og hva som ligger i grunnen til barns væremåte. Viktigheten med å se 

ikke se på barnet som gutt eller jente, men barnet som barn.

3.2 Interkulturell pedagogikk
Interkulturell pedagogikk (Lahdenperä) er et overgripende begrep som omfatter hvordan man lærer, 

kommuniserer og utfører undervisning i et interkulturelt perspektiv. Det er viktig at det finnes en 

retning i denne pedagogikken som studerer alle handlinger med interkulturelle aspekter som 

etnisitet, genus og klasse i disse kulturformerende kontekster hvor mening blir skapt og gitt. Om 

man ser på dette ut ifra kjønnsroller er det viktig å se på:

1. At man ser på hvordan sinnsstemning og følelse mestring er rett og galt i forskjellige 

sammenheng.

2. Relasjoner og måter man kommuniserer på og hvordan man relaterer til sin omgivelse og 

relasjoner man har til slekt, familie og ulike kjønn.

3. Hvordan man former seg selv, at man har en personlig holdning og en oppfattelse av 

hvordan man selv er.

Interkulturelt kan være en term på en prosess der man med en grenseoverskridende interaksjon og 

på en gjensidig måte setter de kvalitative og verdimessige vinklene inn på et kulturmøte. Gjensidig 

respekt, toleranse, likestilling og den sosiale rettferdigheten er blant de viktigste etiske verdiene i 

interkulturell pedagogikk. Disse kommer man stadig tilbake til når man ser på arbeidsmåten og 

synet på hvordan det skal være i oppdragelse og utdannelse ut i fra et interkulturelt perspektiv.

De samme verdiene er normative og moralske aspekter som gjør at man i et flerkulturelt samfunn 

kan leve i et mangfold sett med demokratiske verdier. Med det vil si likestilling og respekt for andre 

menneskers bakgrunn og de behovene man har som en minoritet for å opprettholde sine livsverdier. 

For å kunne ha dette som et syn, må man lære seg å forstå hvordan stereotyper, fordommer, rasisme, 

diskriminering og sosiale forskjeller påvirker vår kommunikasjon og sosiale relasjoner. 

(Lahdenperä 2005:13f)

Forskjellen på interkulturell pedagogikk mot pedagogikk som et akademisk emne, er at 

interkulturell pedagogikk legger vekt på hvordan man forholder seg når de kulturelle aspektene står 

i fokus. I en førskole kan man se på hvordan relasjonen er mellom personalet og barnet, eller 

generelt sett mellom voksne og barn. En voksen viser veien for at barnet skal kunne internalisere 

kunnskapene sine gjennom en aktiv handling, det er den voksne som da konstruerer kunnskapen sin 

i en dynamisk prosess med barnet. I denne prosessen blir språket brukt som den medierende 
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handlingen. Språket blir fanget i interaksjonen med omgivelsen og spiller en viktig og avgjørende 

rolle i barnets sosialiseringsprosess og i utviklingen av den sosiokulturelle identiteten. (Lahdenperä 

2005:35)

 I mange situasjoner kan det være vanskelig å forstå hverandre. Vi har forskjellige erfaringer og vi 

bruker ikke alltid de samme språklige, sosiale eller kulturelle koder. Dessuten har vi forskjellig 

ulike ståsteder og ser situasjoner ut i fra vår egen erfaring. (Lahdenperä 2005:46)

Refleksjon

Relevansen for interkulturell pedagogikk er å se på interaksjonen på en unik måte. At vi mennesker 

ser på hverandre og respekterer hverandre som vi er. Det kan være en viktig faktor for barns 

utvikling i en sosialiseringsprosess. Barn må lære å granske seg selv og sin egen kultur.

3.3 Sosial kompetanse og språket 
For å definere sosial kompetanse skriver Leif Strandberg om at det er mange meninger om hva en 

sosialkompetanse er. Mange mener at sosialkompetansen handler om hvordan vi oppfører oss, som 

foreksempel at noen voksne mener at barn må ha en god oppførsel og oppdragelse. For andre 

mennesker den sosiale kompetansen om hva som er viktig når man søker jobb og den tredje 

holdningen er at vi skal oppføre oss etter den gylne regel – Det du vil at andre skal gjøre mot deg. 

Skal du gjøre mot dem. (Strandberg 2006:47)

Lev Vygotskij regnes som grunnleggeren av kulturhistorisk psykologi. (Store norske leksikon 2009)

Om man ser på Vygotskijs teori om sosialkompetansen, er denne kompetansen et fundament i 

menneskers utvikling av alle former for sosialt samspill. Og dette legger grunnen for utvikling. 

Vygotskij mente at absolutt alle barns kunnskaper – intellektuelle, emosjonelle, sosiale og 

eksistensielle har sine røtter i sosiale relasjoner. De aller fleste barn er fra dette første møtet et 

sosialt kompetent menneske. (Strandberg 2006:47)

Ann-Elisabeth Knudsen skriver om i Snille jenter og slemme gutter om den sosiale kompetansen 

som blir relatert til hvordan språket er og språket er med å forme hvordan vi er. I de sosiale 

relasjoner som skapes mellom mennesker og den måten vi oppfører oss på når vi prater er 

forskjellig. Når man ser det i forhold til barns lek er det ikke sjeldent at jenters lek har et stort 

ordforråd og de prater ofte mer om følelser. Jenter skaper en tilhørighet med hverandre ved at de 

snakker sammen og da oppnår de en følelsemessig kontakt. En stor del av dette språket er 

bekreftende lyder, som er lyder for at man er enig. Det blir en gjensidig samtale om følelser.

Når man tar gutters språk i betraktning og en overdreven tone, har de lyder som er mer aggressive. 

Det de snakker om sammen handler oftere om funksjoner og handlinger, ikke som jentene sin 
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intime samtale. Et karakteristisk trekk med gutters samtale er at de ofte ikke skaper samhørighet, så 

som jenter, men demonstrerer status, kunnskaper og ferdigheter. (Knudsen 2005:122)

Refleksjon

Sosialkompetanse er noe man har fra man blir født ifølge Lev Vygotskij og denne 

sosialkompetansen blir skapt med språket og hvordan man agerer med andre mennesker. Det er i 

sosiale relasjoner man bruker språket mest og der blir sosialkompetansen skapt. Oppfattelsen av 

hvordan barn oppfører seg er ulik og avhengig av hvilket øyet som ser, men om man tenker at det er 

barn som leker sammen og ikke bare se på barna utfra hvilket kjønn de har. Se på gutter og jenter 

som barn, ikke alltid som to forskjellige kjønn.
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4 Metode og materiale
I dette avsnittet legger jeg fram hvordan jeg har tenkt å komme fram i min studie. Hvem som er 

med i studien, hvilken metode jeg har brukt og tar opp de etiske prinsippene om hvordan man 

forsker.

4.1 Utvalg
I denne kvaliative studien har jeg valgt å utføre mine undersøkelser i en barnehage som ligger 

sentralt i Oslo Kommune, men vil holde fokus på en base i denne barnehagen med barn i alderen 3-

6 år.

Jeg tok kontakt med lederen for barnehagen og avtalte et møte. Vi ble enige om, etter mitt ønske, at 

jeg skulle være på en base og forholde meg til de personer som er på denne, både barn og voksne, 

og at denne studien skal være anonym. Uten navn på barn, voksne og hvor barnehagen ligger, dette 

også etter mitt ønske for at det ikke har en videre betydning å studien om i hvilket område den 

ligger og jeg ville begrense meg i mine observasjoner siden jeg skal se på interaksjonen i en 

barnehage med fokus på et genusperspektiv.

4.2 Metode
Målet med min studie er å se på interaksjonen i barnehagen og se på dette gjennom observasjoner. 

Observasjonene er blitt utført inne og ute, i frie og bestemmte aktiviteter og denne studien er en 

fallstudie, som utgår fra en kvaliativ metode med et mål om at man skal få en forståelse av hvordan 

det jeg obseverer ser ut sammen med teorien som finnes. Annika Möller tar opp i Metod helt enkelt 

at meningen med kvaliative metoder er få et helhetsintrykk om hvordan unike fenomener fungerer 

og få en bedre forståelse om det fenomenet. (Möller 2009:23) 

Denne metoden er et redskap til at jeg kan få et bredere bildet og forståelse om hvordan 

interaksjonen er i en barnehage. Jeg har valg å kun observere og ikke ha intervjuer, dette er fordi 

ifølge min tanke på denne studien at det er mer relevant med det jeg ser. I intervjuer så kommer 

deres mening kanskje få et større bildet enn hva jeg ser som observatør. Jeg vil analysere fra en som 

kommer ”utenfra” sin side.

4.2.1 Observasjon
Observasjonen er den eneste metoden for resultatet i min studie, det er i en observasjon etter min 

mening man ser helheten. Observasjonenene er av de som oppholder seg i barnhagen, på den basen 

som jeg har valgt siden det er de som jeg kommer til å holde fokus på og det er de jeg beskriver i 
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analysen. Det er i alle rom, inne som ute, som min observasjoner blir gjort.

Oberservsjoner handler ofte om iaktagelser som er systematiske. Det er noe den som undersøker har 

sett og det som blir skrevet, både i og etter oberservasjonen. Observasjonen er en situasjon som er 

viktig og relevant for det som skal undersøkes. Det som blir registrert er sinnstemninger og denne 

formen for metode er kvalitativ. (Larsen 2009:90)

Larsen beskriver hvordan man utfører ulike observasjoner og i denne undersøkelsen er det blitt gjort 

en deltagende oberservasjon. Under observasjonen er jeg oberservatør, sammen med barna og 

pedagogene, men situasjonen i barnehagen blir ikke påvirket av mitt nærvær i en stor grad annet 

enn at jeg er tilstedet. Denne type kalles passiv deltagende observasjon og den som undersøker skal 

konsentrere seg om det som skjer.

Tanken med denne observasjonen er at jeg skal se etter interaksjonen og hvordan denne skapes i det 

daglige samspillet.

4.3 Forskningsetiske betrakninger
Når man forsker på et emne skal man følge de fire allmenne kravene innenfor 

forskningsvitenskapen. 

1. Informasjonskravet – Det er viktig at man som forsker informerer de som skal bli undersøkt/

observert og hvilken rolle de for i forskningen. Man skal opplyse at det er frivillig å delta. 

Informasjonen skal inneholde alle innslag som kan påvirke deres mening i å være med på 

undersøkelsen .(Vetenskaprådet 2002:7).

2. Samtykkekravet – Som forsker skal man alltid ha med samtykke fra de som er med i 

undersøkelsen og eventuelle samtykker fra foreldre/foresatte om det er barn under 15 år og 

om undersøkelsen er i en etisk følsom karakter. (2002:9)

3. Konfidensialitets kravet -  Det er strenge krav om hvordan man skal oppholde sådanne 

opplysninger om de som blir berørt. Disse opplysningene som blir notert skal bli lagret på et 

sted som ikke utenforstående kan komme til, spesielt om det er av etisk følsom karakter. 

(Vetenskapsrådet 2002:12)

4. Brukskravet – Opplysninger om individuellt, innsamlet informasjon som er kun for 

forskning, skal ikke brukes for kommersiellt bruk eller for andre emner enn for 

vitenskaplige mål. (Vetenskapsrådet 2002:14)

Når man er forsker er dette fire viktige krav å ha med, først og fremst for å beskytte de og 

det man undersøker.
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Det første jeg gjorde før jeg startet denne studien så hadde jeg et møte med lederen for 

barnehagen om hvilket mål jeg hadde og hva jeg skulle undersøke. Siden dette er en 

anonym studie basert på observasjoner, var det ikke nødvendig å sende brev til foreldre 

og foresatte også med tanke på at denne studien inneholder fiktive navn.

18



5 Analyse
Etter å ha observert og sett hvordan det ser ut i denne barnehagen, om hvordan interaksjonen 

mellom individene fungerer, er det viktig å sette dette sammen med teorien. Det har kommet mange 

praktiske eksempler som er viktig å ta frem i analysen og for å få et helhetsinntrykk av 

interaksjonen i barnehagen. Ikke bare interaksjon mellom pedagogene og barn, men også hvordan 

samspillet er mellom barna i barnehagen. 

5.1 Hindringer og forventninger
Det er de voksne i førskolen som må tenke over hvordan man møter jenter og gutter, og de kravene 

som stilles og forventes iforhold til oppfattelsen av hva som er kvinnelig og mannlig. Det er viktig å 

jobbe for en forandring på de tradisjonelle kjønnsrollene. Jenter og gutter skal ha samme muligheter 

til å utvikle seg uten de stereotype kjønnsrollene.(Lpfö98:4)

Kajsa Wahlstrøm mener at det finnes en tydelig kjønnfordeling mellom gutter og jenter, og med at 

det mener forfatteren at det er det biologiske kjønnet som er delt. (Wahlström:33) 

Det er to gutter og en jente som leker i noe som kan se ut som en slags hule, hulen er formet 

som et egg. Med utganger i begge ender. En og en løper de å henter lego som de skal 

gjemme inne i hulen sin. Ved det bordet de henter legoen sin fra, sitter det en annen gutt og 

leker for seg selv. Stefan sitter veldig konsentrert, men ser nesten redd og skremt ut da han 

ser at  Hans skal hente lego. Hans henter lego og dytter Stefan sånn at han faller. Stefan 

reiser seg opp og henter en traktor. Han går derifra og leker med traktoren sin på den andre 

siden av rommet. Stefan går flere runder rundt bordet og snakker for seg selv. De tre andre 

som leker sammen er samspilte og oppfører seg som et ”lag”. Anette leker med Hans og Ali, 

og Anette hopper ned fra ”egget” og løper for å hente mer lego. De lagrer lego i egget og de 

henter ikke lego sammen, men hver for seg. Det ser ut som at de har en konkurranse om 

hvem som samler mest. Men allikevel som et samarbeid, for de venter inn den neste som 

kommer med lego.

Når man ser hvordan  Anette, Hans og Ali leker sammen og ser på leken med det tradisjonelle 

kjønnsrollesynet skulle man trodd at Anette som jente var passiv, mens Hans og Ali som er gutter, er 

de aktive. Men i denne leken ser jeg ikke noen kjønnsfordeling, bare to kjønn som leker sammen.

 Ifølge Knudsen og hennes teori i Snille jenter og dumme gutter så er det våre forventninger om 

hvordan jenter og gutter skal være som skaper mange hindre, og noen av disse er vanskeligere å ta 

bort enn andre. Et hinder kan være tendensen til at jenter leker med jenter og gutter leker med 
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gutter. Det er ikke uvanlig at jenter har et større ordforråd enn gutter og at jenter snakker mer om 

følelser. Når jenter skaper en tilhørlighet med hverandre, er i den situasjonen som de prater og det er 

da de oppnår en kontakt med hverandre på et følelsemessig plan. (Knudsen 2005:122)

Om man skal se fra Knudsens teori og se på denne observasjonen så stemmer ikke dette. 

Observasjonen viser at de leker sammen som barn, uten at noen av barna er mer eller mindre gutt og 

jente. Det er helt tydelig at det finnes jenter som leker mest med jenter, men det betyr ikke at det er 

det som er normalen hele tiden. Det finnes et tydelig eksempel på hvordan jentene bruker 

posisjonen sin som redskap, for å vise hva de vil og komme dit de vil. Man ser at jentene i denne 

situasjonen er «tøffere» når de er flere sammen enn når de er hver for seg.

Bak selve barnehagen er det et inngjerdet område, som en hage med husker og en sandkasse, 

der er det tre jenter som holder på leke og gjør forskjellige ”akrobat” lignende ting. Det 

kommer en jente, med et helt upåvirket utrykk i ansiktet og sier at hun skal ha den ene 

husken. Men de vil ikke gi den fra seg fordi de var midt i en lek. Hun står der uten å si 

noenting og bare ser på dem. Og vil ikke flytte seg. De andre jentene går til en sandkasse 

som er i samme ”hage”, og graver med spader og sier at de lager et svømmebasseng. De 

samarbeider med hvernandre.

Etterhvert kommer det enda en jentegruppe til sandkassen, de overtar hele leken og tar 

spadene til de som allerede holdt på. De fyller de hullene de har gravd med sand, og har sin 

egen lek der de andre holder på. Plutselig sier Anna til de andre at de skal gå, de tar 

hvernandre i hendene og går derifra.

Det var Anna som først ville ha husken og fikk med seg sine venninner og fortsatte med å ville være 

med i andres lek uten at hun var med. På de andre jentene virket det som at de ikke ville ha henne 

med fordi hun bare leker med de når hun ikke har ”de andre”, og mener at hun kom til dem bare for 

ødelegge. 

 Som observatør kunne det se ut som at denne jenta som først kom alene til de andre jentene hadde 

et "markeringsbehov" av å vise at hun ikke er alene, men har med seg de andre. Og når Anna får 

med seg jentene bort når de andre har flyttet seg fra huskene til sandkassen, er det nesten som at 

Anna gjorde det kun for å vise hvor hun står og ingenting annet. Det var ikke lenge de oppholdt seg 

ved sandkassen før de gikk videre. Knudsen mener at når jenter snakker sammen så skaper de en 

tilhørighet med hverandre og at de har en mer intim samtale, men det ser ikke sånn ut i denne 

situasjonen. Det ser mer ut som at disse jentene er som Knudsen beskriver gutters væremåte, for 

denne jenta fikk med seg de andre og demonstrerte sin status. (Knudsen 2005:122)

Flere ganger ser man at det ikke alltid er like populært blant barna at man blir satt sammen med en 
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de selv ikke vil skal være med i leken. I det neste eksemplet er det pedagogen som velger hvem som 

skal være sammen. Guttene blir veldig glade for det, men for jentene er det motsatt. Det er kanskje 

ikke det at guttene er sammen og jentene må være sammen, men at de ikke fikk velge selv som 

utløste protesten fra jentene.

Erik og Pål er sammen og Cecilie og Inger er sammen. Jentene virker ikke så fornøyde, men 

guttene virker glade for at de får være sammen. Cecilie begynner å sette i hårspennen som 

hun har mistet og får beskjed om at hun ikke skal pynte håret. Inger vil ikke være med på 

leken og pedagogen sier at det er greit, samtidig som Inger drar opp buksen som nesten hele 

tiden faller ned. Erik og Pål skal være de som viser hvordan leken fungerer. De skal sitte 

med rompa på gulvet og ens rygg mot den andres mage. Og den som sitter foran skal ha 

armene til den som sitter bak. Så skal pedagogen ”intervjue” den som sitter foran og den 

som sitter bak bruker armene sine sånn at det ser ut som det er den foran. De holder ikke på 

så lenge, og tar en danselek. Pedagogen spiller gitar. De hopper og danser rundt og stopper 

opp når musikken slutter, musikk igjen, de danser og musikken stopper. Sånn fortsetter det. 

De danser etter musikkens takt, fra sakte til rask dans. Da kommer et av de minste barna inn 

og ser på dansen og vil være med.

Det finnes mange situasjoner der det er vanskelig å forstå hverandre, fordi man ofte ser en situasjon 

ut fra seg selv og sine egne erfaringer. Det er ikke alltid at vi har de samme språklig, sosiale og 

kulturelle kodene. (Lahdenperä 2005:46) I denne situasjonen er det Cecilie som får tilsnakk av 

pedagogen om at hun ikke skulle holde på med håret sitt. Men hva gjør det forskjell på om hun 

ordner med hårspennen som hun mistet, enn om hun drar opp buksen som den andre jenta? Det 

kunne se ut som at pedagogen ble irritert over at hun fikset med håret sitt, men fra en annen side 

hadde det ikke vært noe bedre for henne om hun skulle ha latt håret henge i ansiktet. Det skulle 

«forstyrre» mer og ta mer tid enn den tiden hun brukte på å sette hårspennen i håret. Det ble heller 

ingen fokus på hun som dro opp buksene sine. Men om man ser det fra barnas side var det sikkert 

like plagsomt med hår i øyne. 

Denne situasjonen har et aspekt til om respekten en voksen skal ha overfor et barn som ikke vil. 

Inger hadde ikke lyst til å være med på leken og dette var greit for pedagogen. Ifølge den 

interkulturelle pedagogikken så skal man vise en gjensidig respekt, ha toleranse, se på likestilling og 

den sosiale rettferdigheten som de viktigste etiske verdiene. (Lahdenperä 2005:13)

5.2 Individuelle forskjeller
I den norske Rammeplanen står det at man som personale i barnehagen skal jobbe for å gi barn 
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støtte og styrke barnas sosiale egenskaper. De voksne skal medvirke og påvirke barnas syn på 

hvordan man er et godt medmenneske.

Et annet sted i rommet er det en annen jente som faller og slår seg og får trøst av en voksen. 

Det kommer en gutt bort til jenta og spør hvorfor hun gråter. Pedagogen sier at hun heller 

kan komme til han senere og at han skal gå. Han går derfra. De andre barna fortsetter å leke 

og danse.

Det kommer en annen voksen som sitter med henne, trøster henne og hun sitter med en 

tommel i munnen. Plutselig begynner to gutter å kaste leker rundt omkring i rommet, men 

ganske diskre. En pedagog reagerer og sier at de skal slutte og rydde opp etter seg.

Gutten ville spørre om hvordan det gikk med henne, men ble avvist av pedagogen på vegne av 

jenta. Det var tydelig at gutten ville henne godt, og ville vise sympati siden hun hadde slått seg. 

Ifølge Rammeplanen så er det viktig at barnet får vise omsorg. Istedenfor å stoppe handlingen, 

kunne gutten få være med jenta og vist sin sympati. For dette er en del av den sosial kompetansen 

som barn stadig utvikler, men om barna blir stoppet kommer de til å tro at de kun kan få trøst hos 

den voksne og at barn ikke kan trøste hverandre. I denne situasjonen snakker pedagogen for jenta, 

istedenfor å la henne være selvstendig nok til å kunne prate selv. Pedagogen tok hennes ord før hun 

selv fikk sjansen.

En av aktivitetene er at barna skal lage stjerner, stjerne er allerede ferdig utklipt og de skal 

krølle krepppapir og lime det på stjernen. Det er en gutt som ser veldig usikker ut og synes 

at det er ekkelt å få lim på fingene og kommer med lyder om at en voksen kan ta det bort fra 

fingrene hans. Men pedagogen vil at han skal gjøre det selv, fordi at han skal lære seg å 

gjøre ting selv uten hjelp av en voksen hele tiden.

Lahdenperä skriver om hvordan relasjonen mellom pedagogen og barnet, at man som voksen skal 

vise veien for at barnet skal kunne internalisere kunnskapene sine gjennom en aktiv handling. I en 

aktiv handling skal den voksne vise fram kunnskapen sin i en dynamisk prosess med barnet. 

(Lahdenperä 2005:35) I denne aktiviteten hadde gutten et tydelig problem med at limet satt seg fast 

på fingrene og at papiret limte seg fast i fingertuppen. Han fikk ikke til å lime papiret på den 

utklipte stjernen, men istedenfor å ta det bort med den andre hånda spurte han om en voksen kunne 

ta det bort. Men for at han skulle gjøre dette selv, forklarte pedagogen at han måtte klare det selv og 

at det ikke var noe farlig eller ekkelt. For å vise det tok pedagogen lim på sin egen finger og satt fast 

en papirbit. De var nå i samme situasjon og viste at man skulle ta den bort med den andre hånda. 
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Dette ble gjort etter at det ble forsøkt å forklare, istedenfor å vise. Det er her i den dynamsike 

prosessen at språket blir brukt som den medierende handlingen. Språket blir brukt som interaksjon i 

den situasjonen de befinner seg i og pedagogen viser gutten hvordan det skal gjøres uten at det er 

ekkelt. Interaksjonen er en viktig del av sosialiseringen og utviklingen av den sosiokulturelle 

identiteten. Det blir flere situasjoner der en voksen må vise hvordan ting skal bli utført.

Det er to jenter, to gutter og en pedagog som har drama idag. Pedagogen forklarer til barna 

på en enkel måte at han skal gjøre bevegelser og de skal gjøre det samme som han. De 

tramper med føttene i gulvet, slår med hendene og gjør det med repitisjoner om hverandre. 

En ny øvelse skal starte og pedagogen skal forklare, men vil ha alles oppmerksomhet når 

han forklarer. De skal gjøre en bevegelse som handler om stor-større-størst. Han begynner 

med en liten bevegelse, så skal bevegelsen bli større. Terese er litt beskjeden og tørr ikke 

helt, men den Ola er helt med og Nadja vil ikke være med på leken og holder på med noe 

annet.

Det er en del likheter med denne situasjonen og den med gutten med limet. Pedagogen forklarer til 

barna hva leken går ut på, som da en annen pedagog måtte vise at det ikke var ekkelt med lim på 

fingrene. I Interkulturell pedagogik i teori och praktik er det skrevet at i interkulturell pedagogikk er 

det mange situasjoner man kommer opp i hvor det er viktig å tenke på hvorfor situasjonen er som 

den er. Det er ikke alltid at barn har lyst eller tørr å være med på en aktivitet, men om en 

interkulturell term er et utgangspunkt på interaksjonen og at man viser respekt og toleranse til 

barnet om hvorfor barnet ikke vil og ser de etiske verdiene. Viktigheten i denne termen er at 

gjensidig respekt, toleranse, likestilling og den sosiale rettferden er med i interaksjonen når det 

kommer til oppdragelse og utdannelse. (Lahdenperä 2005:13) Disse situasjonene kommer man 

stadig tilbake til, og jeg mener det er viktig å løfte fram i interaksjonen mellom voksne og barn.

De andre leker ivrig i hulen, og det er fortsatt barn som kommer til førskolen og foreldre 

som er med inn for å levere barna og sette maten deres i kjøleskapet.

En jente gråter da moren hennes skal gå, men får trøst av en pedagog. Samtidig kommer det 

en annen jente med moren sin, men virker ikke påvirket over at moren hennes går sin vei. 

Hun går til en annen jente. En gutt kommer med faren sin og skal vise faren hvor 

kjøleskapet er.

Barn takler ting forskjellig. Om et barn er trygt og selvstendig eller ei, kan man godt se når det blir 

levert til barnehagen, at det ikke påvirkes i særlig grad når foreldrene forlater barnet. Tryggheten 
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som utstråles i denne situasjonen hos selvstendige barn viser seg også i andre sammenhenger. Det 

utrygge eller engstelige barnet som reagerer på å bli forlatt, må selvsagt bli møtt på en annen måte. 

Her er utfordringen: se og dekke de forskjellige behovene som oppstår for trøst, stimulans og 

utfordringer i barns hverdag.

5.3 Interkulturell pedagogikk
Om man skal jobbe etter genuspedagogikk er det viktig med forståelsen av at man er med i en 

stadig pågående prosess av identitetskapelse hos barn, som Kajsa Svaleryd tar opp i Nordbergs 

Manlighet i förskolan. Identitetsskapelsen er essensiell for det som skaper det unike individet. 

(Nordberg 2005:195f) I den neste situasjonen ser man at barn skal lære av hverandre, i en lek som 

er bestemt av en voksen. 

En ny lek. De skal herme etter hverandre på tur, men skal ikke forklare noe i leken med ord, 

men man skal gjøre de samme bevegelsene. Nå skal Ibrahim gjøre en bevegelse, som de 

andre skal herme etter. Ibrahim gjør bevegelser med mye rytme og hopp, og for de andre ser 

det ut som at det er vanskelig å henge med. Ibrahim bryr seg veldig om at de andre ikke gjør 

nøykatig som han. Athine skal gjøre en bevegelse som hun har funnet på, men forstår ikke 

helt poenget med at man skal gjøre det uten ord. Hun begynner med en rolig bevegelse, som 

blir mer og mer rørlig. Athine forklarer hele tiden med ord hva de andre skal gjøre og 

pedagogen forklarer til henne at hun skal gjøre det kun med bevegelser og ikke med ord. 

Plutselig stopper Athine opp og begynner å ordne med håret sitt og får beskjed om at hun 

skal fortsette med leken enn å pille med håret.

Nå skal de hvile og slappe av, pedagogen setter på klassisk musikk. De ligger rolig som de 

får beskjed om, men begynner å bevege seg ganske fort. Pedagogen sier til Ibrahim at han 

trenger å slappe av mest. De ligger rolige, men ingen er helt stille. Musikken blir slått av og 

de setter seg i en ring. De skal leke en ny lek.

I denne situasjonen var det en dramaaktivitet som ble bestemt av personalet. Den handlet om at alle 

barna skal gjøre samme bevegelser. Men midt under aktiviteten stopper pedagogen opp leken fordi 

en jente vil fikse håret sitt. Håret hennes kan være noe personlig og en viktig del av henne. Så 

istedenfor å stoppe henne, kunne man overse det og heller se på «pilling» med håret som en naturlig 

gest for å føle se bekvem. Det er dette Ladenpherä skriver om; at man skal streve etter likestilling 

og respekt for andre menneskers bakgrunn og erfaringer. Når man tilstreber dette synet, så lærer 

man å forstå hvordan stereotyper, fordommer, rasisme, diskriminering og sosiale forskjeller 

påvirker vår kommunikasjon og sosiale relasjoner. (Lahdenperä 2005:13f) 
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Trygghet er en faktor som er en del av det å være i barnehagen. Man skal kunne være seg selv og ha 

sine personlige trekk uten at det skal tas opp eller påvirke aktiviteter. Om man ser på hva 

Rammeplanen sier om likestilling, så skal likestillingen mellom kjønnene få gjenspeile seg i 

barnehagens pedagogikk. En av de viktigste oppgavene som barnehagen har, er å oppdra barn til å 

møte og være med på å skape et samfunn som er likestilt. Barn skal forstå grunnregelen om 

likestillingen mellom kjønnene. I aktivitetene som blir gjort i barnehagen er det også en viktig 

grunnregel at gutter og jenter skal bli sett og hørt og bli oppmuntret til å delta i fellesskapet. Men i 

denne situasjonen var det som om pedagogen ikke så at barna forsøkte, selv om de gjorde det på sin 

egen måte. Derfor er det viktig at personalet ser over sine egne holdninger og forventinger om at 

barnet ikke alltid gjør det på samme måte som en selv gjør.

5.4 Interaksjon og den sosiale kompetansen
Forskjellen på hvordan interaksjonen forholder seg mellom voksne og barn i inne- og uteaktiviteter 

er stor. I inneaktiviteter er det tydelig at personalet har en mer autoritær rolle enn i uteaktivitetene. 

Det er mer regler knyttet til aktiviteter inne enn ute. Uteaktivitetene ser ut som et ”friområde” for 

barna, men ikke på lik linje som Månsson er  ute etter. (Månsson 2005:60f)

På denne førskolen er de voksne hele tiden tilstedet uten at de er ”delaktige” i leken ute. Med en 

gang det er en beskjed som personalet vil gi, så stopper leken og de hører på den beskjeden de får.

Alle barna får beskjed om at de skal vaske seg på hendene før de skal spise matpakken sin 

ute. Det er fortsatt kaldt ute og det synes tydelig at barna fryser når de ikke er i aktivitet. De 

fleste av barna sitter rundt de to bordene, men det er ikke plass til alle, så noen må sitte på 

bakken inntil veggen på huset.

Det er ikke alltid dette bare skjer i de frie uteaktivitetene, men også når det er fri lek inne. Det er 

tydelig at barna ser tryggere ut når de leker fri lek enn når de får instrukser. I det følelsemessige 

møtet mellom pedagoger og barn, så lærer barn seg ting om seg selv, hvordan det er i førskolens 

verden og i verden utenfor førskolen. (Månsson 2000:60f) 

Det er tidlig på morgenen og det er fortsatt få barn som er kommet til førskolen. I det store 

oppholdsrommet som er avdelt i forskjellig i grupper. Her inne var det bare en pedagog og et 

barn, men de gikk videre inn til dramarommet. Inne på dramarommet er det tre voksne og 

fem barn og de sitter å hører på musikk. En av pedagogene spør om hva slags musikk barna 

vil høre på, og en Anders svarer at han vil høre på dansemusikk og pedagogen setter på 

musikk og Anders begynner å danse for fullt. Danser rundt og gjør forskjellige bevegelser på 
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gulvet, som en som danser breakdance. Anders får mye oppmerksomher og pedagogene 

aplauderer og ler. Den ene jenta som er i rommet begynner også å danse og gjør de samme 

bevegelsene som han.

Blant barna og de voksne er det en god steming. Det er mye aktivitet blant barna og de får være seg 

selv fordi at de får være med på å bestemme. At Anders velger å danse etter musikken og viser hva 

slags dans han liker å danse, kan gjenspeile hva Anders er vant med utenfor førskolen. 

Nå er det roligere stemning i rommet, det er mer ”behagelig” musikk, noen som synger på 

fransk. Barna danser ikke som de gjorde og den ene pedagogen sier høyt at det var rar 

musikk som de hørte på og spør barna om ikke de synes at musikken var rar. Og han bytter 

musikk. Nå har de to jentene som satt seg ned, satt seg mer sentralt i rommet, nå som de 

andre har gått. Det kommer en ny gutt inn i rommet og dytter hun ene bort, men hun reiser 

seg igjen uten å si noenting. Det er blitt satt på ny musikk og de to jentene danser sammen. 

En gutt ramler og slår seg. Han vil ikke vise at han vondt og går forsiktig ut sammen en 

voksen. De andre barna fortsetter å danse.

Da den mer ”behaglige” musikken ble spilt var det tydelig at barna ble mer avslappet og danset ikke 

på den måten som når musikken hadde mer rytme. Når pedagogen sa med sine egne ord at det var 

”rar” musikk, var det som det resulterte i at barna syntes det samme. Allikvel ble det til at flere barn 

ville danse når det ble satt på ny musikk. 

To jenter leker ute med en jente som er yngre. Nora og Renate er i fem års alderen og Nasim 

er to år. De holder Nasim i hver sin hånd. Nora sier at at Nasim er veldig glad i henne, fordi 

hun passer på Nasim hele tiden. Mest for at når Nasim gråter hver gang Nora går fra henne 

og når hun ikke er der for Nasim. 

Alle barn har ulike behov, måter de utrykker seg på og muligens tar etter, gestalter, utifra det de ser 

hos voksne. En av de kanskje største medvirkende omstendighetene om hvordan barn skaper 

forståelsen av sitt eget kjønns muligheter, begrensninger og utrykk på den måten man 

kommuniserer sammen. Voksne og barn. Men da ser man også det som barn gestalter voksnes 

omsorg. Her ser man at Nora tar vare på Nasim, for når Nasim er alene tar Nora vare på henne.

To barn, Michael og Sofie har stoppet syklene, det ser ut som at de har kræsjet, men det 

viser seg at Michael  ville ha Sofies  sykkel så han sperrer veien for henne. Michael mener at 
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han trenger den syklen som er stor og at Sofie kan ha den lille sykkelen. De diskuterer fram 

og tilbake. Sofie blir lei seg. Alexander står og ser på og en voksen kommer å deler de. Sånn 

at Sofie kan sykle videre. Michael forsøker fortsatt å sperre veien for Sofie. Ser på henne og 

lar henne sykle videre. Michael går av sin egen sykkel, og sparker på den. Alexander som så 

på, tar syklen, men da sier Michael at det var hans sykkel.

Micahel viser sin aggresjon ved å sparke til syklen fordi han ikke fikk som han ville. Og det er det 

Vygotskij sier i sin teori om den sosiale kompetansen er at det finnes et punkt for menneskers 

utvikling, i det sosiale sampillet og det er grunnen for all utvikling. Teorien hans går ut på at de 

intellektuelle, emosjonelle, sosiale og eksistensielle kunnskapene barn har skapes i sosiale 

relasjoner. (Strandberg 2006:47)  I denne situasjonen kunne ikke Micahel få det som han ville, men 

om han hadde spurt, så kanskje han hadde fått den. Om den voksne hadde vist en måte som Michael 

og Sofie kunne løst «konflikten» med så hadde kanskje situasjonen blitt annerledes. Svaleryd mener 

at man som pedagogen må forstå at man er med i en stadig pågående prosess av identitetsdannelse 

blant barn. Som pedagog har man makt og muligheter for å påvirke og omforme barns identiteter i 

den daglige virksomheten i førskolen. For å frem et godt og fremgangsrikt arbeid om likestilling er 

det ikke bare å gjøre det, men pedagogen må ha viljen til å forandre og sette seg og sitt yrke inn i et 

nytt perspektiv. Det man trenger er kunnskap om genus, maktsystemer og struktur så at man 

sammen kan finne et felles ståsted. Dette ståstedet er der man skal skille på strukturelle vurderinger 

på et samfunnsnivå, personlige meninger og vurderinger på et individnivå. (Nordberg 2005:195f)

Ved et av lekeapparatene er det fullt med liv, alle barna leker sammen. Jenter som gutter, de 

små barna og de store barna. Det er dumpe som de leker med. En del krangling og kjefting 

på hverandre om hvem som skal sitte hvor. Dumpa er bygd som en båt og tre plasser i hver 

ende. Barna hjelper tilslutt hverandre, men det er jentene på den ene siden og guttene på den 

andre. Det er de minste barna som sitter i midten, og de eldste barna som sitter på sidene.

Ifølge Vygotskji har forholdet barn har med seg selv og resten av verden har de fra aller første møte 

med verden. De aller fleste barn er fra dette første møtet et sosialt kompetent menneske. Denne 

leken var et samspill mellom barna og det var en lek som var skapt av dem. (Strandberg 2006:47) 

Leken ble skapt av barna seg i mellom, men det var tydelig at de minste barna skulle sitte i midten 

og de eldste skulle styre «skuta». Dette kan sammenlignes med  Annika Månsson oppdeling av de 

forskjellige aktivitetene i førskolen. Leken er en ikke-voksenstyrt lek, altså en fri lek ifølge Annika 

Månsson. Det mest tydelige vilkåret er de voksnes tilstedeværelse eller fravær. I den situasjonen der 

de voksne er fraværende, blir de eldre barna mer dominante mot andre barn. Både gutter og jenter 
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viser makt ut fra hvilken posisjon de har i den aktuelle situasjonen og hvordan situasjonen er skapt. 

(Månsson 2005:60f) 

Rundt omkring sykles det fortsatt for fullt og det er en veldig fri lek som barna har. Det 

finnes barn som er voldsomme, og det er noen barn som leker for seg selv. Juan som har 

syklet rundt for seg selv nesten hele dagen, uten at noen andre leker med han eller at Juan er 

med på en felles lek.

At et barn ikke har noen å leke med til en hver tid betyr vel at barnet er ensomt, men om man ser et 

barn alltid er alene og holder seg for seg selv kan man forsøke å gjøre noe med «ensomheten». Han 

sykler mest rundt omkring for seg selv, men det er ikke bare ute han er for seg selv men inne også. I 

Nordbergs Manlighet i förskolan mener Kajsa Svaleryd at å jobbe med genuspedagogikk er som et 

viktig redskap for en forandring i førskolen. For å kunne føre en reflektert genuspedagogikk er det 

viktig for pedagogen å ha et behov for forandring for barnas skyld, være nysgjerrig og se 

mulighetene for nytenkning og utvikling. (Nordberg 2005:195f) 

En forandring og stimulanse i Juans ritualer må gi mer variasjon og det kunne man se når en av 

pedagogene lot Juan tegne ute og inkluderte han.

En pedagog har tatt med seg tegnesaker ut, så det sitter flere barn ute og tegner. Det er trangt 

rundt bordet. Det er Siri som ikke finner et sted å sitte, så hun bare står å ser på. En voksen 

hjelper sånn at det blir plass for alle, da setter Siri seg ned og tegner med en gang. Hun 

tegner bevisst, begynner med en grønn gresslette og en blå himmel.

Alle barna rundt bordet tegner veldig ulikt, men Juan skiller seg ut. Han snakker ikke 

språket, bare sitt eget morsmål. Juan setter en traktor foran seg, og tegner av den. Han 

snakker hele tiden mens han tegner, men de andre forstår ikke hva Juan sier. Juan avbilder 

traktoren og får med seg flere detaljer.

Om man tenker etter at man skal jobbe med likestilling som et fag, skal man fremme ettertanke om 

hvordan vi er mot hverandre som kjønn. Vi har alle forskjellig bakgrunn og erfaringer, og det 

påvirker hvordan vi oppfører oss. Å jobbe i etter interkulturell pedagogikk er likeverden grunnen til 

å forstå. Det er ikke alltid at barn trives i andres selskap, men holder seg utenfor. Dette må man også 

respektere som voksen, men det er viktig å ha dette under oppsyn.
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6 Oppsummering
Denne studien har i store drag handlet om hvordan interaksjonen er mellom de som oppholder seg i 

den daglige virksomheten i en barnhage. Det er de som oppholder seg på den basen jeg har 

observert, som er blitt skrevet om.

I teorien er det konkrete eksempler om hvordan forfatterne mener det bør se ut i praktikken og 

hvordan personalet skal bemøte barn. Bemøtelsen av barn i barnehagen er ekstremt viktig fordi 

dette er en arena for utvikling av intelektuelle, sosiale og språklige ferdigheter. Barn utvikler seg 

best i samspill med andre barn og gode voksne rollemodeller som veiledere. Barn må bli møtt og 

sett av de voksne på en positiv måte. Om man som personale ikke evner eller makter dette, vil barns 

utvikling dessverre  bli skadelidende.

Under observasjonens gang kunne jeg se ulike holdninger og væremåter hos personalet. Hvordan de 

var mot barn kunne ofte leses ut fra hvordan barna oppførte seg som følge av dette. Observasjonen 

er positiv i den forstand at barn lett lar seg påvirke og veilede av omsorgsfulle voksne, men den slår 

svært negativt ut i de tilfeller personalet svikter og oppfører seg dårlig i møte med barna.

Gjennom tidene har en pedagog, eller en voksen som jobber med barn, blitt sett på som en leder. 

Den som jobber med barn, er på mange måter en lagleder. Det viktige for denne lederen er å skape 

varige verdier i form av gode og sunne holdninger hos barn. Når et barn kommer i en presset 

situasjon, er det viktig å vise barnet at det ikke behøver å bli slemt. Men vise at det finnes en 

middelvei, det skal ikke være feil at et barn viser både neagtive og positive følelser.

Det er opplagte og store forskjeller mellom voksene og barn når det gjelder påvirkelighet. Barn blir 

lett påvirket av voksne og barn påvirker også hverandre sterkt. Holdningsskapende arbeid bør være 

en viktig oppgave; holdninger skaper handlinger på godt og vondt! Som voksen må man være seg 

bevisst at barn leser og oppfatter deres holdninger. Om det finnes dårlige holdninger blant barn, er 

det de voksne sin oppgave å sette i gang en postiv endringprosess. I kraft av å være en god 

rollemodell og leder kan en voksen endre barns holdninger til det bedre på mange måter.

Tanken om likestilling og likeverd er ekstra viktig i en verden hvor vi mennesker er så ulike. Vi 

lever i et flerkulturelt samfunn, men har likefullt så mye å ivareta som er særpreget og personlig. 

Mennesker kommer fra forskjellige land og kulturer, som igjen er delt opp i subkulturer med sitt 

særpreg.  Hvordan skal vi kunne praktiserer likestilling og likeverd i en slik verden?  Hvordan skal 

vi som voksne lære barn å balansere det individuelle mot det kollektive til eget og felleskapets 
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beste? Solidaritet og medmenneskelighet er nøkkelverdier som må ligge i bunnen i dette arbeidet.  

Begge planene for førskolen i både Norge og Sverige har konkrete eksempler på hvordan arbeid 

med likestilling skal se ut. Ledelsen og ansatte på førskolene rundt om skaper og registrerer en 

felles tolkning og forståelse av disse planene. Politiske krav og handlingsplaner skal settes ut i live 

av personalet. 

Om genuspedagogikk og interkulturell pedagogikk skal fungere, må alle som jobber innenfor 

utdanningsfeltet praktisere det. Man kan tolke disse pedagogikkene på sin måte, men 

helhetsforståelsen må ikke gå tapt. Selve kjernen, slik jeg ser det, er at alle må jobbe sammen og 

utveksle erfaringer. Om vi er ulike, så går det likevel an å løfte bildet vi har av hverandre. Sammen 

kan vi gjøre hverandre gode! Innenfor de ulike pedagogikkene bør man innbefatte 

likestillingsperspektivet i alt arbeid i førskolen. I lek, planlegging og veiledning må dette 

perspektivet inn og danne en helheten. 
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