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MENN OG HUSARBEID

Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert (anonymt) og blir
brukt av forskere i dag og i fremtiden. Den som svarer kan til enhver tid be om å få
svaret i retur eller makulert.

Forskningslitteratur og statistikk viser at det i løpet av 1900-tallet har skjedd store
forandringer når det gjelder menn og husarbeid. NEG har tidligere sendt ut flere lister
som handler om arbeidsdeling og arbeid i hjemmet. Denne gangen har vi laget en liste
som retter seg spesielt mot hva menn gjør. Spørsmålene i listen er ordnet slik at du kan
fortelle om hvordan det var i din barndom, i ditt eget voksne liv og hvordan unge menn
du kjenner tar del i husarbeide i dag. I denne listen tar vi med husstell, barnestell og matstell. Mange regner reparasjoner i hjemmet som husarbeid, men dette vil vi komme tilbake til i en egen liste. Vi har laget tre stikkordslister. Ta de stikkordene du trenger til
hjelp når du svarer på spørsmålene og fortell ut fra egne erfaringer. Det er viktig at både
menn og kvinner sender inn svar. Les gjennom hele listen før du begynner å skrive.
Lykke til!

Husstell
Rydding
Oppvask
Vinduspuss
Støvsuging
Gulvvask
Støvtørring
Vask av bad og do

Puss av sølv, messing, kobber
Klesvask
Stryking og pressing av klær
Tømming av søppel
Tømming av aske
Arbeid med ved og ovner

Barnestell
Bleieskift
Bading og vasking
Legging
Mating
Valg av klær og påkledning
Skaffe og kjøpe klær

Lek
Turer
Kjøring og henting
Oppdragelse og refs
Engasjere seg i hobbyer
Engasjere seg i foreldremøter

Matstell
Handle mat
Lage hverdagsmat
Lage festmat

Baking
Smøre matpakker

Barndom
Mange av dere har i forrige liste beskrevet barndomshjemmet. Denne gangen trenger vi at
du bare kort nevner: fars og mors yrker, antall brødre og søstre, om du vokste opp i by
eller bygd og barndommens bolig.
Ta utgangspunkt i de tre stikkordlistene og fortell hva voksne menn i familien gjorde i
huset i din barndom.
Var dette det ”vanlige”? Kan du huske noen situasjoner da det vanlige mønsteret ble
brutt? Kan du fortelle om familier hvor arbeidsdelingen var annerledes enn i din familie?
Var det noe mannfolk absolutt ikke gjorde? Hvorfor?
Hadde gutter ”plikter” i huset, og hvilke? Var det forskjell på gutter og jenter i
søskenflokken?

Voksent liv, eget hjem
Skriv kort om egen og evt. ektefelles/samboers arbeid utenfor hjemmet, antall sønner og
døtre, om du bor i by eller bygd og hva slags bolig.
Ta utgangspunkt i de tre stikkordslistene og fortell hva voksne menn i familien gjør i
huset i dag.
Er det noe mannen/menn absolutt ikke gjør? Hvorfor?
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Gjennom livsløpet endrer familien seg: fortell om menns del av husarbeidet for eksempel
i småbarnstiden, når en eller begge har arbeid utenfor hjemmet eller når ingen har det.
Har mannens arbeidsoppgaver endret seg? Hvordan?
Har du eksempler på hvordan menn har organisert husarbeid etc. når livssituasjonen har
endret seg fra par til enslig?
Har du eksempler på hvordan menn har organisert husarbeid etc.
i tilfeller der han har vært alene og så får samboer/ektefelle i relativt voksen alder?
På hvilken måte har synet på menn og husarbeid endret seg i din egen familie? Kjenner
du familier med andre oppfatninger? Er dette et tema som har vært diskutert i
vennekretsen?
Har familiens sønner hatt plikter i huset? Hvilke? Fra hvilken alder?
Har guttene hatt andre plikter enn jentene?
Hvem tar ansvaret for administrasjonen av hva som skal gjøres i huset, hvordan og når?
Har det vært diskusjon om noe av dette? Fortell.
Fortell om eventuelle forskjeller i hva menn tar seg av når det gjelder hverdager og
helger, arbeidsuker og ferie, hjemme og på hytta eller i båten?

Den oppvoksende slekt
Hvilke tanker gjør du deg i dag når du ser på hvordan unge menn i egen familie og ellers
deltar i husarbeidet? Hva mener du er de største forandringene? Har du noen eksempler,
kommentarer eller gode råd?

Anne Moestue

Ann Helene Bolstad Skjelbred
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