
Boligblokka
Jeg vil bli
I denne filmen møter vi Gunnhild, hennes foreldre og storebror en dag Gunnhild skal ut å treffe sin nye kjæreste. 
Filmen handler om kjønnsroller og likestilling i familien og hvilke forventninger og holdninger som er knyttet til 
barnas utdanningsvalg, kjærester og forpliktelser når det gjelder husarbeid. 

Oppgaver 
1. Jenter og gutter kan i noen tilfeller bli forskjellsbehandlet av foreldrene.

a. På hvilken måte blir Gunnhild og Henrik behandlet forskjellig av foreldrene?
b. Hvorfor tror du at moren er mer opptatt av å møte Gunnhild sin kjæreste enn hun har vært 

av å møte Henrik sine kjærester?
c. Hva er dine erfaringer når det gjelder foreldre sin forskjellsbehandling av sønner og døtre 

når det gjelder kjærester, arbeidsoppgaver hjemme, valg av utdannelse og hvor lenge de får 
være ute om kvelden?

2. På hvilken måte spiller ungdommer ulike roller hjemme hos familien sin og ute blant venner/på skolen? 

3. I ungdomsårene er valg av yrke en sentral problemstilling. 
a. Hva kan grunnene være til at foreldrene ikke liker at Gunnhild vil bli frisør? 
b. Hvordan synes du at foreldre skal gi råd til barna sine når det gjelder yrkesvalg?

4. Mange av de  utfordringene man kan oppleve som homofil eller bifil handler i mange tilfeller om 
omkringliggende faktorer, som hvordan familie og venner vil reagere, hvordan det vil være å ha en 
kjæreste, og hvordan man skal stå fram.
a. Lag et rollespill og spill scenen videre: “Gunnhild presenterer kjæresten sin for foreldrene.”
b. Hva synes du om måten Gunnhild lar familien få vite om at hun har en jentekjæreste?
c. Har du en kjæreste av samme kjønn så tenker de fleste at du er homofil eller lesbisk. Men Gunnhild 

kan også være bifil eller hun kan være i en fase hvor hun ikke helt vet hva hun er. Hvordan kan 
Gunnhild formidle sine tanker rundt dette til foreldrene sine?

d. Tenk deg at en gutt i klassen din  er redd for å fortelle foreldrene sine at han er 
homofil. Hvilke råd ville du gitt til denne gutten? 

e. Det påstås at det kan være vanskelig å stå fram som homofil innenfor enkelte idretter, og i noen religiøse 
miljøer. Hva kan eventuelt være årsaken til dette?

Kilder/utdypende stoff
Kjønnsroller ndla.no/nb/node/5126
Homofil www.ung.no/homofil 
Ungdomsorganisasjon for lesbisk, homofil, bifil, transpersoner og andre skeive www.skeivungdom.no

LHBT-senteret www.lhbt.no 
Homofil eller lesbisk? www.ungdom.psykisk.no/ungdom/sliter-du_/homofil-eller-lesbisk_ 
Yrkesvalg www.ung.no/yrkesvalg 
 

http://ndla.no/nb/node/5126
http://www.ung.no/homofil
http://www.skeivungdom.no
http://www.lhbt.no
http://www.ungdom.psykisk.no/ungdom/sliter-du_/homofil-eller-lesbisk_
http://www.ung.no/yrkesvalg


Boligblokka
Ola og Kari tester yrker
I denne ”reality-filmen” følger vi to ungdommer som skal teste ulike yrker. Kari skal teste ut de mannsdominerte 
yrkene sivilingeniør og tømrer, mens Ola skal teste ut de kvinnedominerte yrkene veterinær og helsefagarbeider. 
Stemte forventningene til Ola og Kari, og forandret de holdning til yrkene underveis?

Oppgaver 
1. Gi eksempler på typiske kjennetegn ved følgende yrker: helsefagarbeider, tømrer, veterinær og 

sivilingeniør. 

2. Arbeidsmarkedet i Norge er kjønnsdelt. 
a. Hva vil det si at arbeidsmarkedet er kjønnsdelt?
b. Hvorfor tror du det er så mange kvinner blant helsefagarbeiderne?
c. Hvilke argumenter vil du bruke for at flere gutter bør bli helsefagarbeidere?
d. Hvorfor tror du at det er så mange menn blant sivilingeniørene?
e. Hvilke argumenter vil du bruke for at flere jenter bør bli sivilingeniører?

3. Jenter og gutter legger ofte vekt på forskjellige verdier når de skal velge yrke. 
a. Ranger følgende ord etter hva som betyr mest og hva som betyr minst for deg når du skal velge 

utdannelse/yrke: lønn, utfordrende arbeidsoppgaver, samfunnsnyttige arbeidsoppgaver, godt 
arbeidsmiljø, kjønnsfordeling.

b. Sammenlign rangeringen din med en annen, og forklar hvorfor dere har valgt som dere har gjort.

4. Hvordan tror du det vil være å jobbe på en arbeidsplass med nesten bare kvinner og en arbeidsplass 
med nesten bare menn?

5. Finn ut hvilke jobber som passer bra for deg ved å ta en eller flere av disse testene: 
interessetesten til vilbli.no og interessetesten til nav.no.
a. Hvilke resultat fikk du? 
b. Synes du resultatet stemmer? Begrunn svaret ditt.

6. Velg deg et yrke som du synes er interessant. Skrive ned tre grunner til at dette yrket passer for deg og 
tre grunner til at det ikke passer så godt.

Kilder/utdypende stoff
Vilblino www.vilbli.no 
Utdanning.no www.utdanning.no 
Jobbkompasset www.utdanning.no/jobbkompasset 
Yrkesvalg www.ung.no/yrkesvalg 
Likestilling i arbeidslivet www.ndla.no/nb/node/125497  
Et kjønnsdelt arbeidsmarked? www.ndla.no/nb/node/125512
Flere menn til omsorgsyrker www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Flere-menn-til-omsorgsyrker-7219817.html 
Kvinner velger bort høy lønn www.forskning.no/artikler/2013/juni/360649 

 

http://www.vilbli.no
http://utdanning.no
http://utdanning.no/jobbkompasset
http://www.ung.no/yrkesvalg
http://ndla.no/nb/node/125497
http://ndla.no/nb/node/125512
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Flere-menn-til-omsorgsyrker-7219817.html
http://www.forskning.no/artikler/2013/juni/360649


Boligblokka
Pappa 
Kjønnsrollene i Norge har forandret seg mye i løpet av de siste tiårene. En av de store endringene er at menn 
er blitt mer aktive foreldre og tilbringer mer tid sammen med barna sine. I denne filmen møter vi en familie 
der pappa er hjemmeværende, og vi opplever pappaen gjennom sønnen Marius sine øyne.  

Oppgaver 

1. Marius sin holdning til faren forandrer seg under filmen.
a. Hvorfor er Marius skuffet over faren i starten av filmen?
b. Hva er det Marius ser i fantasibildene sine? 
c. Hvor kommer disse fantasibildene fra?
d. Hvorfor tror du Marius forandrer holdning til faren utover i filmen?

2. ”Tidsklemma” er et vanlig begrep som brukes for å skildre det moderne familielivet. 
Hva betyr dette begrepet?

3. Det er ulike årsaker til at foreldre velger å være hjemmeværende eller jobbe deltid 
for å ta seg av hus og barn.
a. Hva tror du er årsakene til at faren til Marius har valgt å være hjemmeværende? 
b. Hvorfor tror du det er flest kvinner som er hjemmeværende eller jobber deltid? 

4. Drøft om Marius sin familie er en «normal» familie.

5. Mener du at faren til Marius er maskulin? Begrunn svaret ditt.

6. Det er ulike holdninger og forventninger i samfunnet knyttet til hjemmeværende 
og deltidsarbeidende foreldre.
a. Drøft om det er sosialt akseptert å være hjemmeværende for menn og kvinner i dag.
b. Hva slags holdning har du til hjemmeværende kvinner og menn?
c. Hva mener du det vil si å være en god forelder? 

Kilder/utdypende stoff
Kjønnsroller www.ndla.no/nb/node/5126
Hvem er hjemmearbeidende i dag? www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/hvem-er-
hjemmearbeidende-i-dag 
Er norske menn feminister? www.aftenposten.no/nyheter/Er-norske-menn-feminisert-7209649.html#.Uhjwz1PtlKA

http://ndla.no/nb/node/5126
http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/hvem-er-hjemmearbeidende-i-dag
http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/hvem-er-hjemmearbeidende-i-dag


Boligblokka
Kjønn og makt
Filmen handler om likestilling, makt og kjønnsfordeling i arbeidslivet. Den består av intervju med ungdommer og 
fageksperter med kompetanse på området.

Oppgaver til filmen
1. Flere kvinner enn menn jobber deltid eller er hjemmeværende.

a. Hva tror du er grunnene til dette?
b. Hva er ulempene med å jobbe deltid både på kort og lang sikt?
c. Hva er fordelene med å jobbe deltid?

2. Det er flere kvinner som tar høyere utdannelse enn menn, mens menn har i gjennomsnitt høyere lønn. 
Hva kan være grunnene til at menn i gjennomsnitt har høyere lønn enn kvinner?

3. Det er flest menn som har lederstillinger. 
a. Hva mener du er gode lederegenskaper? 
b. Tror du menn passer bedre til å være ledere enn kvinner? Begrunn svaret ditt.
c. Hva tror du er grunnene til at det er flere menn som er ledere enn kvinner?
d. Hva er fordelene med å ha styreverv?

4. Det er tydelige forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder hvem som arbeider deltid, hvem 
som har lederstillinger og hva vi tjener. Hva bør vi gjøre for å endre dette?

Kilder/utdypende stoff
Likestilling i arbeidslivet www.ndla.no/nb/node/125497
Et kjønnsdelt arbeidsmarked? www.ndla.no/nb/node/125512

http://ndla.no/nb/node/125497
http://ndla.no/nb/node/125512



