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Realfag (marine fag) –
hvor ble ungdommen av? 

Camilla Schreiner, Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo
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I would like 
to become 
a scientist
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I would like to 
get a job in 
technology

Working with 
something 
I find 
important and 
meaningful
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k tt i iktrekrutteringssvikt,
kjønnsubalanse

• fysikk, matematikk, 
teknologi

medisin, miljø, 
veterinærmedisin, 
biofag
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Er jeg 
interessert i 

faget? Er jeg 

Kommer 
jeg til å få 

jobb?

Hvordan er 
lønningene

?

Hva mener 
vennene 
mine om 
dette?

Hva er det 
egentlig utøverne 
av yrket gjør og er 

opptatt av på 
jobb?

Passer det

Kommer 
yrket til å 
kle meg?

faget? j g
god nok? ?

Kommer jeg til 
å synes det er 
meningsfullt?

Hva med 
f

Passer det 
for jenter 

eller gutter?

Hvor stor er 
risikoen, og 
hva må jegmor og fars 

jobber?

hva må jeg 
ofre?

evner/
mestring
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interesser

yrkeskunnskaper
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muligheter, risiko, kostnader

sosiologiske perspektiver på 
moderne tidsånd & ungdomskultur

• kulturell frisetting
• identitetskonstruksjon
• jente- og guttekulturerjente- og guttekulturer
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identitetssymboleridentitetssymboler 
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fortell meg om ditt yrkesvalg, 
og jeg skal si deg hvem du er!
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«hva vil du jobbe med når du blir stor?»
«hvem vil du være når du blir stor?»

ungdoms-sub-kulturer 
• jente• jente-

kulturer

• gutte-
kulturer
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How the 
atom bomb 
functions
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Why we 
dreamdream 
while we 
are 
sleeping, 
and what 
the dreams 
may mean

How 
computers 
work
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• gutter har 
guttete smak

• jenter har 
jentete smak

• gutter vil være 
guttete

• jenter vil være 
jentete
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Jobbe med dyr
Arbeide innen miljøvern
Arbeide med og hjelpe mennesker
Jobbe med teknologi
Studere og arbeide innen naturfagStudere og arbeide innen naturfag
Tjene mye penger
Nå status og anseelse
Bruke hender og verktøy
Jobbe med noe lett og enkelt
Realisere og utvikle seg selvRealisere og utvikle seg selv
Arbeide kreativt
Jobbe der det skjer noe nytt og 
spennende

Ikke Veldig
viktig viktig



15

idealistisk profil

• jenter
• realisere og utvikle seg selv
• omsorg (mennesker, dyr, 

miljø)
• ikke opptatt av prestisje og 

penger
• utdanning og yrkeg g y

– utviklingsstudier, miljø, 
medisin, veterinær, 
samfunnsøkonomi

– ikke jobbe innen NT

kreativ profil

• jenterj
• realisere og utvikle seg selv
• jobbe kreativt der det skjer 

noe nytt og spennende
• penger, status og anseelse
• jobbe med mennesker (ikke 

dyr  miljø)dyr, miljø)
• utdanning og yrke:

– arkitekt, media, design, reklame, 
journalistikk, teater, ide-historie 

– ikke jobbe innen NT
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www.statoilhydro.no

www.nu.nowww.e24.no
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hva kan vi gjøre?

d tid å d ?• endre tidsånden…?
• få ungdom til å prioritere 

annerledes…?
• endre måten faget 

framstilles!framstilles!

realfag som

– spennende & kultspennende & kult
– viktig & bærekraftig
– feminint

• "hvit labfrakk, beskyttel-
sesbriller – og drepende
høye hæler"y

• "flørter med vitenskap"
• "en skjønnhet med hjerne"


