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Hvorfor velger gutter og jenter ulikt? 
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Hvordan formes valgene våre?



Hva ser vi rundt oss?
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Bechdel-testen

 En film må ha:

 To navngitte kvinnelige karakterer

 Som snakker med hverandre

 Om noe annet enn en mann





Slanke-

vertinne

?

Formann?



Til refleksjon

 Hva sier vi (samfunnet) til gutter at de skal være og hva 
de kan bli?

 Hva sier vi (samfunnet) til jenter at de skal være og hva 
de kan bli?

 Er det enklere å være gutt enn jente, eller omvendt? 



Hva hører vi?



Språk og yrker

 SSB yrkesklassifikasjon – nesten 7000 yrker. 

 228 med «mann» – altmuligmann, pumpemann, 
 1 med «kvinne» – Kameramann/kamerakvinne

 16 med «-inne» – herunder Spa-vertinne, lunsjvertinne
 9 med «-mor» – jordmor, internathusmor, husmorvikar



Men hva med dette?

 «Den kvinnelige sykepleier kom inn på rommet»

 «Den mannlige avdelingslederen kom og bad om mitt råd»







 Milliardærkone = Kvinne som er gift med en (mannlig) milliardær

 Milliardærmann = Milliardær som en kvinne er gift med

 Milliardær = mann

 Tilsvarende for f.eks. Direktørkone/direktørmann



Eksempler på kjønnsnøytrale yrkestitler som er implisitt kjønnet? 

 Sykepleier

 Renholder

 Sekretær

 Hva med lærer?

 Eller politiker? 

 Test: Høres det kunstig ut å sette 
«kvinnelig» foran, men naturlig ut å sette 
«mannlig» foran? 

 Direktør

 Offiser

 Snekker

 Rørlegger

 Politibetjent, brannkonstabel…

 Test: Høres det kunstig ut å sette 
«mannlig» foran, men naturlig ut å sette 
«kvinnelig» foran? 



Dette påvirker selvfølgelig både gutter og jenter

 Alt dette snevrer inn det potensiell mulighetsrommet for 
gutter og jenter

 Hva lærer gutter at de kan være?

 Hva lærer jenter at de kan være?



Vær bevisst!

 Skrot «formann» og lignende kjønnede titler 

 Vær bevisst på å kjønne motsatt i blant, og reflekter rundt hva det 
betyr: 

 Snakk om kvinner som politibetjenter og om menn som 
sykepleiere

 Vær bevisst på å bruke begge kjønn i blant, og reflekter rundt hva 
det betyr:

 Mannlige og kvinnelige kirurger, renholdere, sjåfører

 Bruk forbilder/rollemodeller



Hva er kjønn?

 Biologisk kjønn

 Sosialt kjønn 

 Mentalt kjønn 

 Juridisk kjønn



Normene i sentrum

- Normer er uskrevne regler som vi gjerne tar 
for gitt.

- Å jobbe med et normkritisk perspektiv krever 
at vi undersøker våre egne 
ryggmargsreflekser og «sannheter» vi har 
forholdt oss til hele livet.

Foto: Genusfotografen.se



Kommersialisering



1986 2018

Hva har skjedd med My Little Pony?





- Ungdom bruker flere timer på
skjerm hver dag…

…men vi har lite kunnskap om 
kjønnsperspektivet i det som møter 
dem der.



Gutter spiller og jenter er mest på skjermene

Kjønn har stor betydning for 
hva barn og unge gjør og lærer 
via digitale medier.

NOU 2019:19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom



Barn og unges seksuelle mediepraksiser 
har et tydelig kjønnsperspektiv

- Jenter oppgir i større grad enn gutter negative 
erfaringer.

- Gutter opplever at det nærmest er forventet at 
de skal være interessert i å se porno

NOU 2019:19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom



Jenter: et krevende landskap å navigere

 Sophie Elise, hun har to sider. Den rosa dukkejenta, den 
siden hvor alle tror at hun er dum og hun tar operasjoner 
fra hun var 16 år, og det er jo galskap. Men så har hun 
en del innlegg av og til som bare er kjempebra, hvor hun 
kjemper for feminisme og regnskog. Men så har du det 
stempelet man får når man tar restylane og silikon… 

Sitat fra informant i Tørrisplass 2017: 14
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Normene for maskulinitet er trange

 Gutter lærer tidlig at de skal være tøffe

 Forskning som har sett på
kjønnsrepresentasjoner på barne-TV viser at 
gutter og menn som ikke er maskuline nok, 
framstilles som morsomme eller komiske. 

NOU 2019:19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom



• Diskuter begrepene gutte-jente vs. jente-gut

• Er det forskjellig aksept for disse?

• I så fall hvorfor?

• Konsekvenser for yrkesvalg?

• For jenter og for gutter?



Hvorfor velger jenter og gutter ulikt?



Soner for akseptable valg

- det større sannsynlighet for at gutter 
forkaster et alternativ basert på kjønn, enn at 
jenter gjør det

Reisel, L. mf.fl. (2019). Kjønnsdelte 
utdannings- og yrkesvalg: En 
kunnskapsoppsummering. ISF



Hva sier forskningen?

Grunner til at ungdom velger kjønnsdelt kan 
oppsummeres i tre punkter

 Normer og holdninger

 Rasjonelle valg

 Muligheter og begrensninger

Reisel, L. mf.fl. (2019). Kjønnsdelte utdannings-
og yrkesvalg: En kunnskapsoppsummering. ISF



Likestillingsparadokset

«Jo mer fritt vi velger, jo mer 
kjønnstradisjonelt velger vi!»

 Altså: 

 I Norge velger vi fritt

 Utdanning og arbeid er relativt 
kjønnsdelt

 Altså har menn og kvinner ulike 
preferanser

 Men kan vi egentlig slutte fra yrkesvalg til 
en biologisk komponent? 



H



Mangel på kunnskap om yrker 
bidrar til kjønnsdelte valg

Nettsider som gir utdannings- og
karriereinformasjon til ungdom:

 utdanning.no

 vilbli.no

 ung.no/utdanning



Det handler også om hvilke rammer valgene foretas innenfor

https://www.youtube.com/watch?v=G3Aweo-74kY&t=23s



Men vi forskjellsbehandler jo ikke!

- hvordan bidrar vi til at gutter og jenter fortsetter å velge forskjellig?



Diskrimineringsforbudet

 Forbudt at noen blir stilt dårligere på grunn av kjønn. Med mindre det er saklig. (Likestillings-
og diskrimineringsloven §§ 6-9)

 Hva kan være saklig?

 Bluferdighet

 Kunst

 Indre forhold i trossamfunn

 Diskriminering handler ikke om hensikt men om effekt!



Fordommer

 «Fordom, en holdning basert på mangelfull kunnskap som disponerer en person til å 
uttrykke antipati overfor personer, grupper, ideer eller objekter. Begrepet brukes særlig om 
negativ holdning til personer basert på gruppetilhørighet.»

 Også «jenter er så empatiske» og «gutter er flinke til å reparere ting» er en fordom



 Fysisk styrke, navigasjon, empati, interesse for mekanikk… 

JenterGutter



 Gjennomsnittlige forskjeller, typiske trekk er ofte opphavet til fordommer





Hva skjer?

 Vi kategoriserer

 Den er naturlig og enkelt å holde på kategorier vi har lært oss

 Vi knytter ulike egenskaper til kategoriene



Implicit association test

 Vi er bedre og raskere til å kombinere

 svarte ansikter med ord som «ond» og «forferdelig» enn med ord som «glad» og «fred»

 kvinner med fagfelt humaniora enn med realfag

 Etc…

 https://implicit.harvard.edu/implicit/norway/

https://implicit.harvard.edu/implicit/norway/


Altså

 Diskriminering kan være ubevisst, men det er ikke noen unnskyldning

 Tendensen til forskjellsbehandling er nesten umulig å unngå

 Det eneste som kan hjelpe er bevissthet



Likestillings- og 
diskrimineringsloven §24

‘Offentlige myndigheter skal i all sin virksomhet 
arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å 
fremme likestilling og hindre diskriminering’

I klartekst: Skolen din skal ha et aktivt forhold 
f.eks. til kjønnsulikheter i utdanningsvalg og ha 
en strategi for å motvirke dem



Teaser del 3

 Hva kan vi gjøre for noe? 

 For å trygge utradisjonelle valg

 For å ta vare på de som velger utradisjonelt

 Mangfoldsledelse



Takk for i dag! 

Velkommen til webinar 3; 7.12. kl.9-11


