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Uklar om det vanskelige Bjørn Høvik,
adjunkt og
forfatter

ELDREOMSORG

Den 25.6. angriper Noralv Peder-
sen helseminister Støre for uklar-
het om holdningen til pårørendes
omsorg for eldre slektninger. Et
større problem er Pedersens
uklarheter om hvordan pårø-
rendebasert omsorg skal virke. Vi
lever ikke lenger i et bondesam-
funn med familiens eldre boende i
kårhus på gården med yngre
slektninger som kan yte omsorg

når det trengs. I dagens virkelig-
het vil økt satsing på pårørendes
omsorg gi mer urettferdig eldre-
omsorg enn den vi har i dag. Her
er noen opplagte grunner: 

Svært mange pårørende bor
verken i samme by eller samme
landsdel som sine eldre slekt-
ninger. Det er mulig, men neppe
gjennomførbart å kreve at de
pårørende skal bosette seg nær

slektningene når disse trenger
omsorg.

De pårørendes omsorgsevne
er ulike av helsemessige og
andre årsaker. Noen har kanskje
slitsomme jobber, som gir mindre
overskudd til omsorg enn det
andre kan tilby. Det er heller ikke
utenkelig at tidas mange opp-
splittede familier kan skape større
fjernhet til og dermed mindre

omsorgslyst overfor stemødre og
stefedre. 

Av tidligere innlegg av Peder-

Hans Petter
Sjøli 

Hvorfor skal Kristin
Halvorsen bry seg om

skolene, lærerne og ut-
dannelse? Ref side 5 i
onsdagens VG. Hvilken
utdannelse har hun selv?

Sissel,
Stavanger

Turistene svikter Norge,
men hva gjør vel det, så

lenge vi har romfolket.
Frank,

Bergen

Hva er det europeiske
land tenker på når de

bryter diplomatireglementet
ved å avskjære president
Morales fly i forsøk på å
fange Snowden for USA?
Snowden har faktisk varslet
EU om at USA bedriver
grov spionasje inn i hjertet
av EU-parlamentet. At
EU-land deretter jakter
varsleren er stikk i strid med
hva de burde gjøre. 

Øyvind,
Borgenhaugen

Kjære Katrine Moholt,
ikke kall Allsang på

grensen for en festaften.
Programmet er rett og slett
kjedelig. Hvor er allsangen.
Gidder ikke å se på. Godt at
vi har Allsang på skansen. 

Inger,
Oslo

Gruer meg allerede til
OL-sendingene til TV2

hvis det skal være på mye
reklame som i Tour-sendin-
gene. Da får jeg finne en
annen kanal.

Bjørn,
Kongsberg

Høyblokka bør rives.
Tenk på dem som må

jobbe der med sine traumer.
Tore,

Larvik

Fikk jammen lyst å
stemme Sp. Borch sier

det som hele Norge tenker.
EØS-avtalen gjør Norge til
hele verdens trygdekontor.
Hvis ikke politikerne tar
grep, blir Norge snart et
fattig land. Ikke rart det aldri
er penger til helse og skoler. 

Inger,
Bergen

Per Hansen skriver i VG
onsdag: «Ingen vet hvor

Høyre hopper.» Mulig han
har rett. Men en ting vet jeg.
De rødgrønne har hoppet
feil i 8 år. 

Frank,
Rygge

Selv om Erna Solberg
ikke har avklart hvem

hun vil regjere med, er hun
favoritt til statsministerpos-
ten. I bakvendtland kan alt
gå an. 

Sigurd,
Haugesund

● Vi skal være glad for hver
gutt som velger førskolelæ-
rer-yrket.
● Men kvinnelige førskole-
lærerstudenter har gitt meg
bekymringsfulle tilbakemel-
dinger. 

Et tveegget 

Da likestillingsminister Inga Marte
Thorkildsen nylig la frem like-
stillingsmeldingen valgte hun å
holde pressekonferanse i en
barnehage som er kjent for å ha
rekruttert mange menn. Behovet
for mannlige rollemodeller som
viser at også menn kan arbeidet
innen omsorg- og undervisning av
barn, ble fremhevet av ministeren
som en nøkkel til å bryte ned det
kjønnsdelte arbeidslivet. Dersom
gutter tidlig ser menn utføre
arbeid på tvers av tradisjonelle
kjønnsroller øker det muligheten
for at de selv velger utradisjonelt. 

Slurv og tøys
Kunnskapsdepartementet har
utgitt et eget temahefte om like-
stilling i barnehagen. Der blir flere
menn i barnehagen fremhevet
som et av hovedvirkemidlene for
barnehagens arbeid med like-
stilling. Men som temaheftet også
påpeker, i et likestillingsperspektiv
er menn i barnehagen et tveegget
sverd. 

Vi skal være glad for hver gutt
som velger dette yrket og barne-
hager som systematisk arbeider
med å rekruttere dem, men
kvinnelige førskolelærerstudenter
har gitt meg bekymringsfulle
tilbakemeldinger som er verd å
stoppe opp ved. 

Mannlige studenter slipper
lettere unna med slurv i arbei-
det enn kvinnelige studenter.

De kan tillate seg mer utenom-
faglig tøys og tull i løpet av en
arbeidsdag og får allikevel høre
til stadighet hvor verdifulle de
er for barnehagene – i kraft at
de er menn. Det skapes et inn-
trykk av at kvinner må arbeide
mye hardere for den samme
annerkjennelsen som menn
også i denne bransjen – en
bransje bygget opp og båret av
kvinner alene gjennom 100 år. 

Dette er en vel dokumentert
mekanisme i arbeidslivet forøvrig.
Kvinner marginaliseres i manns-
dominerte bransjer. Menn får
heltestatus i kvinnedominerte
bransjer. Menn sluses dessuten
lettere videre inn i lederfunksjoner
enn kvinner. Derfor er andelen
menn blant styrere i barnehagen

langt høyere enn blant pedagogis-
ke ledere ute på avdelingene. 

Sementerer roller
Det stopper ikke der. Forskning
på området finner tendenser til at
kvinnelige kollegaer forventer at
mennene går inn i tradisjonelle
mannlige roller i barnehagen.
Flere menn har i studier rapportert
at de føler seg maskulinisert av
kvinnene i barnehagene. Det
forventes at de skal kunne re-
parere og mekke, at de skal være
fortrolig med klatring og rappel-
lering og at de skal elske fotball.
Dette er ting som barnehagene
etter sigende har manglet, noe

Dag Øystein
Nome,
Universitets-
lektor i
pedagogikk,
Universiteter
i Agder

UTILSIKTET: – Å ha flere menn i barnehagen kan sementere tradi-
sjonelle kjønnsroller i vel så stor grad som å bryte de ned, skriver
kronikkforfatteren. Foto: NTB scanpix

BARNEHAGER

som påstås å ha gitt institusjonen
et feminint preg. 

Derfor er menn overrepresen-
tert i friluftsavdelingene hvor
utforsking av naturen og mye
fysisk aktivitet står i sentrum. Er
inne-avdelingene hvor kvinnene
råder grunnen, preget av stille
bordaktiviteter og huslige sys-
ler? En barnehage jeg var i
kontakt med kunne i tillegg vise
til at ute-gruppene tiltrakk seg
et flertall gutter og, når det
gjaldt foreldresamarbeid, langt
flere aktive fedre enn tilfellet
var for inne-gruppene. 

Å ha flere menn i barnehagen
kan derfor se ut til å kunne se-
mentere tradisjonelle kjønnsroller i
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