En ressurs fra prosjektet Utfordrer eller bekrefter?
Et likestillingsprosjekt utført av Reform på oppdrag av Nordisk Ministerråd

Kartleggingsskjema over yrker,
posisjoner og kjønn i bokhyllen
Kartlegging av yrker og kjønn i bildebøkene i barnehagen/bokhyllen
Hvilke yrker har kvinner og menn i barnehagens eller barnerommets bokhylle? Hvilke yrker og
posisjoner er det barna ser at kvinner og menn har? Er det de samme yrkene og de samme
posisjonene, eller er det forskjeller? Og hva betyr det? Til denne oppgaven kan det være en fordel å
være flere som arbeider sammen, særlig dersom det er mange bildebøker i bokhyllen.
1. Tell antall bildebøker.
2. Gå igjennom alle bildebøkene og legg bildebøker uten yrker og posisjoner i en egen bunke.
3. Bla igjennom alle bildebøkene og let etter bilder av alle yrker (lege, lærer, butikkmedarbeider) og
posisjoner (konge, tyv, sjørøver), også dersom yrkene er besatt av bipersoner.
4. Putt inn post-it-lapper dersom en bok har bilder av flere yrker eller posisjoner.
5. Sett strek for hver bildebok med yrke og posisjon i vedlagt skjema. Har du for eksempel en bok
med bilde av en kvinnelig lege og en mannlig lærer, sett en strek på hver. Ikke sett mer enn en
strek selv om det for eksempel er flere kvinnelige lærere i en bok. Bruk de åpne feltene til de
yrkene som ikke er nevnt.
6. Bruk fargeblyanter i ulike farger og marker i skjemaet:
a. de yrkene/posisjonene som både har menn og kvinner,
b. de yrkene/posisjonene som kun kvinner har og
c. de yrkene/posisjonene som kun menn har.
7. Gå tilbake til gulvet/bordet med de oppslåtte bildene av yrker. Grupper bøker som viser liknende
typer yrker i grupper/posisjoner og ta bilde. (serviceyrker, sjørøvere/tyver, undervisningsyrker
osv.)
8. Vurder og diskuterer resultatet av kartleggingen.
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Antall bildebøker:
bøker uten yrker og posisjoner:
bøker med yrker:

Yrke eller posisjon
brannbetjent
politi
postbetjent
gartner/bonde
banditt/tyv
regent (dronning eller konge)
sjørøver
sykepleier
lege
barnehagelærer
lærer
bensinstasjonsbetjent
fabrikkarbeider
servitør (restaurant)
danser
sirkusartist
forfatter

Kvinner

Menn
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(fyll inn flere yrker etter behov)
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