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Bakgrunn for studien____________________
• «Holdninger til natur og miljøvern ville forsvinne til fordel for en selvopptatt, 

uansvarlig gjennomkommersialisert selvdigging i jakten på identitet og 
personlig utvikling» (Bischoff & Odden, 2002, s. 6).

• «Leken og karstykket»: 69% menn - 31% kvinner. (Bischoff & Odden, 2002)

• I Sogndal: 43% (n: 209) kvinner. (Hallandvik, Andresen & Aadland, 2017)

• Turistforeningen 150 år: kvinnene i flertall for første gang (SSB, 2018)

• #Sogndal mellom #LivetErBestUte & #Prestasjonsangst

• Synliggjøre jenters erfaringer i (tidligere?) mannsdominert miljø

• Hvordan konstitueres en bratt/moderne friluftskultur for, og av jenter?



Diskursteori og metode
- Språket i og om: hva har det å si?: 
Skape og forandre forståelser av verden og sosiale relasjoner
________________________________________________________________

• Intervjuer av 6 jenter med ulik erfaring
- Felles: skikjøring og stisykling eller klatring  

- Analysere språket etter mønstre: «det selvfølgelige»
Hva er «riktige/naturlige» begreper, væremåter, handlinger?

• Hvem/hva tilhører, konstruerer og avgrenser diskursen
- Hvem/hva muliggjør, opprettholder eller endrer diskursen?

• Hva tilbyr diskursen til meningsskaping?
- Muligheter, profittering, subjektivering, begrensning

• Avgrense i tid og sted for at utsagnene skal gi mening
- Grenseløs samtid: frihet og «refleksiv identitetskonstruksjon»

I Sogndal spør man ikke: 

Hvordan går det, men: Hvor 

har du vært på tur? Eller, hvor 

var du på ski i helgen? Ikke 

har du det bra.



Laussnø(pudder)hovedstaden Sogndal
__________________________________________________

• Det er to typer mennesker i Sogndal:
1) De som sier: “Hurra masse snø. Nå kan vi endelig stå på ski!” 
2) De som ikke tør å si noe. (Anonym, Jodel, 2019)

• Jostedalsbreens orografiske effekt → «En pudderforkynnelse»
Pudderekspressen, toppturparkeringa, «pudderlår»-trening

• Aksjeselskapet Bratt moro – «Tøffare, brattare, friare»: 
ønske om «å skape lokal entusiasme og utvikling» (Bratt Moro, 2008)

• Fjellsportfestivalen og Fjell & Fjordmoro:
Fjedle kadla og eg lyte gao!

• Naturleg vis: Framtidsretta utdanningar og campusar som gir 

gode naturopplevingar. Bli ein av oss! (HVL, 2019)

• NRK: I Sogndal er det greitt å lukta bål på forelesing (Dalakar, 2018).

“Så kom jeg hit og oppdaget at det 

fantes jo en verden der folk bare 

holder på med sånne ting. En 

konsentrert boble der alt bare handler 

om ja... aktiviteter i friluftsliv”.



Hvordan konstituerer jenter «bratt friluftsliv»?
________________________________________

Identifiserte 5 temaer:

• En verden der alle holder på med sånne ting

• De er tøffe, de tør og de gønner. De er jenter

• Sykt gira, på å gjøre sykt mye

• Slapp av! Det handler om ferdighetene dine

• Jeg skjønner ikke hvem jeg skal være uten



De er tøffe, de tør og de gønner
– De er jenter

___________________________________

• Forbildene viser hva som er mulig - Subjektivering

- Adrenalinsøkere, gønner, har det gøy og pusher

• Jentestemning og «gønnerun»
- til inspirasjon og sammenligning, kan hun må jeg

• Guttejente! God for å være jente! Kjører som en mann!
… eller dra «jentekortet»? 

• Etterligne mannsdefinerte praksiser – «Ukvinnelige?»
… eller utvide handlingsrommet som kvinne?

Det bør jo være normalt for 

jenter å si at man har klart en 

klatrerute, eller du liker å kjøre

bratt. Altså det kan vel like 
gjerne jenter like liksom. Bare at 

vi ikke har hatt muligheten til å 

gjøre det tidligere. Og da ses 

det som maskulint.



Sykt gira, på å gjøre sykt mye
___________________________

• Retorikk; ovenpå – mer enn «bare gira» 
- sykt gira, veldig aktive, ekstremt ivrig og mye ute

• Bli sett og bekreftet av de andre
- Komme tidlig, dra hjem seint – gira på å prøve og øve

• Fri fra FRI-luftsliv - frihet, frivillig fritid? 
Spenningsfelt: motstridende indre og ytre forventninger

• Et jag: Må fordi man kan - redd for å gå glipp av noe
- Redd for «å gå glipp av seg selv?»

Er det sol, så drar man jo heller 

på ski, også drar man på skolen 
når det blir mørkt. Man vil jo ikke 

ta fri når det er noe som man 

liker så masse. Da tar man jo fri 

fra skolen for eksempel, for å 

klatre eller sykle.



• Tilhørighet, bekreftelse og Instagram
- Skaper en visuell identitet – et glansbilde

• Stil, språk, ferdigheter – «riktige alt» 
- Konformitet- Oss og de andre

• Å skape «seg selv» - Sosialiseringsprosesser 
- Gjør valgene til sine egne, overtar/legitimerer 
- Bekreftes av likesinnede i et intersubjektivt rom; 

• Løft blikket! 
- Rus, utsikt, soloppgang, naturopplevelsen

”Du bærer identiteten din. Du er 

så stolt av den, og jeg digger ski 

så hardt at jeg alltid vil like å bli 

identifisert med de tingene. Å 

være en skikjører selv om du ikke 

er på ski. Det er ikke bare et blaff, 

det er en del av oss”.

Å være en skikjører –
jeg vet ikke hvem jeg skal være uten

____________________________________



• Hvordan muliggjøres diskursen?

• Friluftsliv står for noe legitimt, godt, nyttig og viktig (Tordsson, 2003)
«den norske væremåten»: være god, yte før nyte, søndagstur

• Historisk: ski som et nasjonalt symbol (Goksøyr, 2013)

• Mange som profitterer på den

• Uten denne verdenen, har ikke jentene noe å bli, eller være «seg selv» 
gjennom (Søndergaard, 2005).

• Hva kan studien bidra med?

• Oppmerksom på hvordan språket muliggjør/begrenser forståelser av verden

• Hva tas for gitt, hvorfor ble det normalt?

• Hvordan kulturelt hegemoni skapes, legitimeres og videreføres 

• Hvordan diskurser endres – hvem har definisjonsmakt?

• Muligheter skaper også begrensninger

• Et innenfor skaper også et utenfor; Oss og de andre

Det er liksom ingenting som heter ”litt 
topptur”. Enten så driver man med det, 
eller så driver man ikke med det. I hvert 
fall i vårt miljø da. Men vi  har jo studert 
friluftsliv, vi er jo ”ekstreme”. Vi er jo ikke 

vanlige folk på en måte, vi er jo ikke det”



Takk for meg! 
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