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østlig nettilgang
• under 1 prosent av verdens nettbrukere
er i araberland
• bare seks prosent av disse er kvinner
• verst i Kuwait, Egypt, Irak og Sudan
• «uanstendig» å chatte
kilde: Deborah Wheeler

Dronning Rania al-Yassin av Jordan
Hatt egen blogg i 2 år
Per i dag:

18,698 abonnenter
754,456 treff
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de andre
Edward Said: Orientalismen (1978)
• det finnes ingen verdinøytral forskning
• dobbel imperialisme
• Orienten er noe ullent, mystisk,
sensuelt, fremmed og farlig.
• Vesten er rasjonell, kontrollert og
begripelig

journalistens utfordringer
•
•
•
•
•
•

journalistene kjenner ikke systemene
leserne kjenner ikke systemene
språkproblemer
som hvit forveksles du med andre rike
avhengig av andre vestlige
vanskeligere adgang til kildene
Kilde: Elisabeth Eide
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kvinner i media

hvite kvinner er kvinner
svarte kvinner er svarte kvinner

Unyanserte bilder
• Medias «innvandrerbilder» er sosiale
konstruksjoner
• 85 prosent av danske befolkning henter sin
kunnskap om innvandrere gjennom media
• 15 prosent hadde kontakter som justerte
dette bildet
(Tall fra 2000, Kilde: Figenschou Ustad)
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Innvandrerkvinner i media
Fakhra Salimi, MIRA-senteret:
• pressen bekrefter stereotypier
og opprettholder negative bilder
• rasistiske, patriarkalske og
kjønnsdiskriminerende
forestillinger
• Innvandrer(kvinner) reduseres
til objekter som må analyseres

Representasjon
• 70-tallet: fokus på arbeidsinnvandring
• 80-tallet: fokus på ghettoer
• 1995: 75-80 artikler/reportasjer som
omhandlet minoritetskvinner
• 2000: 219 artikler/reportasjer der
innvandrerkvinner var omtalt eller sitert
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Opprørsroller
•
•
•
•

Passivt, anonymisert offer
Offerheltinnen
Opprøreren
Felles for dem: alltid i kamp
mot «den andre» verden
• Skal reagere på de «gode
hjelperne» (vesten/oss) og
«skurkene» (den muslimske,
seksualiserte mannen)

Poststrukturalisme
• Foucault, Lacan, Barthes, Derrida, Kristeva
m.fl.
• enhver tilgang til verden går gjennom språket
• virkeligheten bekreftes og endres gjennom de
språklige representasjoner vi gir den
• språk får betydning gjennom praksis framfor
en objektivt gitt virkelighet
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Judith Butler
• amerikansk sosiolog, filosof og
kjønnsforsker - professor ved Berkeley
• Gender Trouble: Feminism and the
Subversion of Identity (1990)
• kjønn er noe du gjør
• poststrukturalistisk oppfatning av kjønn:
kjønnsroller er konstituert - og
konstitueres - av språket

Queer theory - skeiv teori
• Queer teori er en samling strategier for
fortolkning - empiristyrt
• ’Queer’ har flere betydninger, men i
hovedsak viser det en avvisning av
konvensjonelle kjønns- og
seksualitetskategorier
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Heteronormativitet
• For at «hetero» skal oppleves som normalt er
det avhengig av «homo»
• sosiale konstruksjoner
• queer teori fokuserer snarere på den
heteroseksuelle norm, enn homo som avvik
• Heteronormen det forventende, hegemoniske
i et dikotomiserende hierarki

Kjønn og diskurs
• Kjønn i språket
• Produksjon av kjønn som kulturell
diskurs
• Sosialt kjønn - fysiologisk kjønn
• Diskurs som institusjonelt forankrede
tenke-, tale-, handlings- og væremåter
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Performativitet
• Fysiologisk kjønn er allerede sosialt
skapt
• Opphever skillet mellom natur og kultur
• Kjønn blir til gjennom handlinger: det
performative kjønn
• Presses av dominerende
heteroseksualitet

analyse
• Mühleisen: Kjønn og sex på TV: norske
medier i postfeminismens tid: både grundig
gjennomgang av teori, og gode eksempler på
konkrete analyser
• Mer om skeiv teori på pensum: Tiina
Rosenberg: Kap 2: Queerteori og hos David
Gauntlett: Media, gender and identity
• Mer bakgrunn og metode: van Zoonens bok
og Byerly/Ross’ artikkel
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kjønn i ulike medier
• Digitale medier: Stuedahl, van Zoonen,
Cooper m.fl., Prøitz
• Film: Chaudhuri, Mulvey, Edwards, van
Zoonen
• TV: Mühleisen,Gorton
• Dataspill: Stasia
• Presse/tidsskrift: Salimi, Allan, Eide/von der
Lippe, Gill, Gauntlett, Beynon og Figenschou
• Pornografi: Barron/Kimmel, Kolnar, Mühleisen

sentrale tema
• Seksualisering
• Maskulinitet og femininitet:
konstruksjoner av identitet
• Polarisering/orientalisme
• Representasjon
• Konkrete analyser av medierte uttrykk i
et kjønnsperspektiv
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