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Hvem som er klasserommets tapere og vinnere har vært og er et
stridsspørsmål både innen forskningen og i den offentlige debatten
om gutter og jenter i skolen. Klasseromsobervasjoner fra 1970- og
1980-årene konkluderte med at det måtte gjøres noe for jentene
fordi de støyende  guttene fikk all oppmerksomhet. Jentene ble i
denne framstillingen til taperne, mens guttene ble til vinnerne. Så
kom en motreaksjon; nå ble guttene ansett som taperne fordi både
lærere, verdier og normer i skolen var blitt ”feminisert”.

”Frykten” for denne ”feminine innflytelsen” fikk nylig en av Danmarks
mest anerkjente kapasiteter innen utdanning, Lars-Henrik Schmidt, til
å sammenligne nåtidens danske skoler med prøverommene i motebu-
tikker, der jentene fnisende prøver klær. Jan Kampmann som er en av
Danmarks fremste barneforskere, uttrykker bekymring overfor en slik
holdning der gutter framstilles som gisler i institusjonenes feminiserte
verden hvor de ikke får lov til å være ”rigtige drenge”. I Intervjuet her
i NIKK magasin advarer han mot en løsning der det rekrutteres menn
til skolen bare på bakgrunn av at de er menn, noe som lett vil føre til
en forenkling av maskulinitetsbegrepet, der ”Tarzan menn” som lærere
blir en løsning.

Vold i skolen er et annet tema som har vært diskutert og utforsket de
siste årene, men sjelden i et kjønnsperspektiv. Forhold utenfor skolen,
som problemer i hjemmet, har vært ansett som hovedårsaker til vold-
elig aktivitet i skolen. Men hvordan skolesituasjonen i seg selv kan

framkalle og opprettholde voldelig oppførsel, er lite fokusert. En forskn-
ingsrapport presentert i dette nummeret, tyder på at voldelig aktivitet blant
gutter anvendes til å reprodusere hegemonisk makt i klasserommet og for
å demonstrere maskulin kompetanse og popularitet.

Idealene for en feministisk pedagogikk er også gjenstand for kritisk
diskusjon i dette temanummeret. I en artikkel påpekes det at sosiale og
emosjonelle relasjoner, som kvinnelige lærere ofte anses som eksperter
på, ikke er anerkjent som en del av lærerens profesjonalitet. I en annen
artikkel hevdes det at en idealistisk modell av en feministisk lærer lett
kan komme for nær terapeut- eller mentorrollen. Her reises også
spørsmålet om hvorfor makt og maktutøvelse er problematisk når det
gjelder kvinner og om det finnes noen undervisning uten intellektuell
autoritet.

Forfatterne av artiklene i dette temanummeret av NIKK magasin om
kjønn i skolen tar på forskjellig måter et oppgjør med en polarisering
mellom kjønnene og også tokjønnhetens oppdeling i jenter/gutter.Kjønn
blir i stedet karakterisert som mangfoldig, flertydig og komplekst. Nye
kjønn trer fram i skolen, vi får guttejenter og jentegutter. Samtidig er det
viktig å ikke underslå at det finnes reelle kjønnskonflikter i skolen, og at
et kjønnsnøytralt syn både kan gjøre kjønn usynlig og produsere rigide
kjønnstereotypier.

Vi håper dette temanummeret kan være et bidrag til den aktuelle debat-
ten om kjønn i skolen som pågår i alle de nordiske landene.

Foto:Bernt Eide/Sam
foto

Kjønnskonkurranse i skolen  
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KØNSPARADOKSER I SKOLEN
For skoleforskningen kan blik for kønsparadokser åbne for 
observationer af flere køn som drengepigen og pigedrengen.

Kønsforskellene forsvinder ikke. De bliver blot mere 
mangfoldige,i følge NIKKs seniorforsker SusanneV. Knudsen.

Inspireret af queerteori og poststrukturalistisk tenkning har hun
fulgt en dansk 5.klasse hvor elevernes gruppearbejde viser en

tokønnet arbejdsdeling.

SIDE 5

DEN VÅLDSAMMA SKOLKULTUREN
Våldsbetonade aktiviteter bland pojkar användas för att 

reproducera makthegemonin i klassrummet och för att 
demonstrera maskulin kompetens, visar ett finskt 

forskningsprojekt som undersöker det skolrelaterade våldet ur en
könsspecifik synvinkel.

SIDE 17

TRÆNGER DE STAKKELS 
DRENGE EN ”TARZAN LÆRER”?

En af Danmarks førende barndomsforskere, pædagogen og 
sociologen Jan Kampmann går i Interviewet mod den 

fremherskende holdning om at de kvindelige pædagoger er synd
for drengene, og at det er behov for Tarzan-lignende mænd, som

klatrer i træer og spiller fodbold. Samtidig deler han ikke 
bekymringen for, at pigerne lider under de voldsomme og 

larmende drenge i klasselokalet.  

SIDE 39

Nye jenter og gamle kjønn
Både for jenter og gutter  har de ”gamle”
kjønnsrollene blitt mindre tydelige.
Hvordan møtes de nye aktive jentene av
lærere og jevnaldrende? SIDE 9

Hvem er klasserommets 
sanne ofre?  
Hvordan er det mulig å  forstå det som
foregår i klasserommet uten å ende opp i
en konkurranse om hvem som er de
sanne ofrene - guttene eller jentene?
SIDE 13

Myten om 
“kärleksfullt intresse”
Sexuella trakasserier mot flickor i den
svenska skolan omtolkas till vad lärare
kallar för “kärleksfullt intresse”.  SIDE 21

Homoseksualitet i skolen
Hva gjør skolen for å møte og motvirke
barn og unges homofobi og homoforakt?
Hva undervises det om homoseksualitet
i den norske grunnskolen? SIDE 25

Nya synsvinklar 
på feministisk pedagogik
Inom feministisk pedagogik har man å
ena sidan ansett att kvinnors brist på
makt är ett problem. Å andra sidan har
man moraliserat maktutövningen och
velat minimera den.  SIDE 29

Den socioemotionella 
dimensionen  
Arbetet med sociala och emotionella
relationer ses inte som en del av lärarens
professionalitet – även om det är en
betydande del av lärararbetet. SIDE 33

Könsneutral läroplan
Den nya läroplanen i Island, ett land där
jämställdhet mellan könen är lagstadgad,
beskriver eleverna som könsneutrala sub-
jekt.  SIDE 36
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Under et emnearbejde i dansk-
undervisningen viser elever-
nes gruppearbejde i 5.klasse

en tokønnet arbejdsdeling. Pigerne og
drengene har fordelt sig i grupper, hvor
de udelukkende arbejder sammen med
elever af eget køn. Pigerne arbejder med
familien og det nære samfund, mens
drengene beskæftiger sig med begiven-
heder ude i verden. I pigegrupperne
indgår alle i et arbejdsfællesskab, hvor
de løser opgaverne sammen, mens
drengegrupperne har fordelt arbejdsop-

kser i skolen
Skoleforskernes kønsop-
mærksomhed fastholder
tokønnethedsforskelle,
og forskningen udgår fra
og konkluderer, at der 
er forskel på piger og
drenge. For skoleforsk-
ningen kan inspiration
fra queerteori og post-
strukturalistisk forskning
give et blik for kønspara-
dokser og åbne for
observationer af flere
køn som “drengepigen”
og “pigedrengen”.
Kønsforskellene forsvin-
der ikke. De bliver blot 
mere mangfoldige.

Af SUSANNE V. KNUDSEN
Seniorforsker ved NIKK
susanne.knudsen@nikk.uio.no
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gaverne, så hver dreng sidder alene med
sit delarbejde.

Eleverne i denne klasse udtaler i
interview, at der er forskel på piger og
drenge i klassen. En pige mener, at
“drenge de er mere vilde end piger”, og
en dreng udtaler, at piger er til “rolige
lege; men drenge de vil gerne gå til
taekwondo, og jeg ved ikke hvad, fod-
bold og badminton, altså der er utrolig
mange ting at gå til.” Observationer og
interview er foretaget i 1997 og 2000,
og de kan vidne om, at der ikke er sket
stort med kønnethed i folkeskolen i de
sidste 30-40 år på trods af klasserums-
forskning i 1970’erne og 80’erne med
fokus på elevernes køn. Observationer
og interview synes blot at bekræfte, at
piger er jo pigede, og drenge er jo dreng-
ede. Men kan den historiske udvikling
ses så kønsforenklende?

Kønsopmærksomhed
I danske og nordiske klasserumsobserva-
tioner fra 1970’erne og 80’erne munde-
de kvindeforskeres undersøgelser af ele-
verne ud i, at der skulle gøres noget for
pigerne. Observationerne blev blandt
andet foretaget ud fra spørgsmål som:
Hvem henvender lærerne sig til? Hvem
har størst indflydelse på undervisning-
en? Svaret kunne være:

“Det typiske forløb i undervisnin-
gen ser sådan ud: læreren stiller et
spørgsmål, en pige markerer og svarer,
ofte så kort som muligt. Dernæst bryder
en dreng ind – enten ved at føre ordet
fordi han markerer eller ved at tage det
- og kommenterer emnet. Hvis bemærk-
ningen er interessant/relevant afbryder
læreren kontakten med pigen og går ind
i en diskussion med drengen.” (Larsen
og Bjerrum Nielsen 1981, 2). 

Generelt viser sådanne undersø-
gelser, at drenge dominerer i klassen.
Drengene fremtræder som støjende og
ukoncentrerede, mens pigerne karakte-
riseres som stille og flittige. 

Pigerne bliver i en sådan fremstilling
ofrene i skolen, mens drengene bliver
herskerne. Det er synd for pigerne, og
det skyldes drengene, viser forskningen.
Overfor denne polaritetsforskning rea-
gerede mandsforskere fra slutningen af
1980´erne med at sætte fokus på de

udfarende og vilde drenge, som bliver
stillet overfor en skole, der bygger på
kvindelige værdier som pænhed og stil-
lesidning (Kryger 1988, Reinsholm
1991). Sat på spidsen skriver danskeren
Bertel Nordahl i en debatbog:

“At mange drenge ikke føler sig
mødt, set og accepteret, fordi de færdes
i et univers, som har andre værdier end
dem, de opdrages til. Prøv f.eks. at iagt-
tage en kvindelig lærers ansigt, når en
flok drenge fra en 5.klasse kommer sve-
dende og snottende ind med tøjet i uor-
den fra et frikvarter, hvor de har spillet
fodbold. Der er ingen tvivl om, at det
ikke er hendes kop the at skulle være
sammen med drenge, som hørmer og
stinker af alt det, som hun selv har svært
ved: At svede, at lugte, at snotte, at have
tøjet i uorden… Det mærker drengene,
ingen tvivl om det.” (Nordahl 1994, 50).

I en sådan fremstilling bliver dren-
gene ofrene i skolen, mens – om ikke
pigerne, så de kvindelige lærere er her-

skerne. Det er synd for drengene, og det
skyldes pigerne eller de kvindelige lære-
re. Pigerne bliver fremhævet som domi-
nerende, intrigante og magtudøvere i
klasserummet. De kvindelige lærere
feminiserer rummet med krav om lugt-
frie rum, stillesiddende og flittige elever.
Og så videre kan kønsforskningen fort-
sætte med tokønnethedens polarisering. 

Paradokset bliver, at forskernes
kønsopmærksomhed fastholder tokøn-
nethedsforskelle. Forskningen udgår fra
og konkluderer, at der er forskel på piger
og drenge. Pigerne er stille, og det skyl-
des, at drengene larmer. Drengene har
behov for at være vilde, og det kan de
ikke få lov til, fordi læreren er en kvinde,
der foretrækker de stille piger. Uanset
hvad piger og drenge gør opstilles i en
sådan forskning en hetero-orden, hvor
der skal være forskel på pige og dreng,
kvinde og mand. Ydermere udmønter
denne opmærksomhed på tokønnethed
sig i en syndebuksmentalitet, hvor det
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ene køns adfærd værdsættes positivt på
bekostning af det andet køns negative
adfærd. Pigernes resurser i form af flid
og faglighed bliver set i lyset af drenge-
nes manglende læse- og skriveevner.
Drengenes resurser i form af kropslig-
hed og udadvendthed stilles overfor
pigernes flid, som både er lidt kedelig og
reproducerende. 

Hinsides tokønnethed
Nyere poststrukturalistiske kønsforsk-
ningsteorier kan inspirere til at fremstil-
le køn som kønnethed, hvor flere køn
gradvist kommer til syne og får et sprog.
For det første er disse teorier med til at
rokke ved det fikserede fokus på tokøn-
nethedens opdeling i pige/dreng. Køn
bliver i stedet for karakteriseret som
mangfoldigt, flertydigt og komplekst
(Lather 1991, Halberstam 1998).
Harriet Bjerrum Nielsen skriver i dette
nummer af NIKK magasin om nye køn
i skolen.

For det andet viser poststrukturalis-
tisk forskning en opmærksomhed på
det, der bliver tilbage, når der er skabt
generaliseringer og syntesedannelser
(Davies 1989/2000). Hvis køns-
forskningen når frem til, at pigerne i
klasserummet står for flittighed og fag-
lighed, og de i øvrigt får de bedste
karakterer, så overser forskeren Else og
Sofie, som hellere tegner end skriver.
Eller hvis drengene generelt bliver frem-
stillet som vilde og uboglige, der må
sættes i specialundervisning, så bliver
forskeren blind overfor Peter og Emil,
som hellere lege-skriver end de stille-
læser. 

Opmærksomhed på det anderledes,
og det som bryder med gængse opfat-
telser af piger og drenge kan for det
tredje vise en inspiration fra poststruk-
turalistisk forskning, hvor queer teorier
inddrages. Queer teori eller teori om
skævhed udfordrer til at undersøge,
hvordan den heteroseksuelle orden pro-
ducerer tokønnethed (Rosenberg 2003,
16). Inden for pædagogisk forskning er
inspirationen fra queer teori stadig ung
og inspireret af en poststrukturalistisk
forskning, der tager fat i det anderledes
i analyser af blinde pletter i den tidlige-
re (køns)forskning og sætter fokus på
eleven, der skiller sig ud som undta-
gelsen (Røthing 2002, Staunæs 2003). 

I min forskning optræder eksempel-
vis, hvad jeg vil kalde for drengepigen
og pigedrengen som køn. Drengepigen
møder jeg i den omtalte 5.klasse som en
elev, der i måden at klæde sig på gør det
umuligt med en kategorisering som
dreng eller pige. Men måden eleven
bevæger sig på med lange skridt og mere
løbende end gående peger på en dreng.
I udskriften af interviewet har udskrive-
ren givet denne elev et drengenavn.
Udsagnene i interviewet om, hvor kede-
ligt det er læse eventyr og at lave skrift-
lige opgaver peger på en dreng. Men ele-
ven tiltales i klassen med et pigenavn, og
hun hygger sig med en veninde ved klas-
sebordet i et homosocialt fællesskab. 
I 9. klasse klæder eleven sig som en
kvinde, der fremhæver bryster og går
med bar mave. Tøjet er moderigtigt.
Håret er flerfarvet. Men gangarten er
ligeså slæbende, som den der kan iagtta-

ges hos andre drenge i klassen. Eleven
skifter mellem at melde sig helt ud af
undervisningen i gennemgangen af
eventyr og at deltage ivrigt i klassens
debatter om genteknologi og abort.
Eleven forekommer stadig at agere som
en drengepige, og hun foretrækker nu at
indgå i et heterosocialt samvær med
drengene, for de sørger for, at det går
“vildt for sig”.

Pigedrengen ytrer sig ikke med
mange ord i klasseundervisningen.
Eleven lytter opmærksomt til, hvad
læreren og de andre elever siger om
dagens eventyr i såvel 5. som 9. klasse. 
I danskundervisningens emnearbejde
yder eleven en stor indsats for, at arbej-
det skal blive spændende og færdigt.
Eleven er klædt som en dreng. Kroppen
skifter mellem at fylde meget og at for-
svinde til ingenting, når pigedrengen
sætter sig i et hjørne af klasserummet. I
interviewet fortæller eleven om et
homosocialt fællesskab med drenge i fri-
kvartererne; men observationer i fri-
kvarterene viser, at pigedrengen bliver
inde i klasserummet og ikke deltager i
drengenes aktiviteter. Eleven går ind i sit
eget monosociale rum med forberedelse
til næste times undervisning, for pige-
drengen har sjældent lavet sine lektier. 

Kønsneutralitet
At blive opmærksom på køn og kønnet-
hed i tokønnetheds- eller mangfoldig-
hedsformer er (selvfølgelig) oplagt for
kønsforskere, men ikke for alle elever og
lærere. På mit spørgsmål, om der er for-
skel på piger og drenge i klassen, svarer
en elev: “Nej, det er der ikke.” Moders-
målslæreren i klassen udtaler, at han
ikke finder, at der er forskel på piger og
drenge klassen. Hans begrundelse er, at
“der er gode drenge, og der er dårlige
piger. Dårlige, der er ikke nogen, der er
dårlige. Der er nogen, som har nogle
helt konkrete problemer, men altså hvis
man fx læser teksten for dem, så er de
fint ud i stand til at gå ind og arbejde
med teksten. Det er nogle rent tekniske
problemer, de har.” Om læreren finder
“gode drenge” eller “dårlige piger” hen-
viser til boglig egnethed og uegnethed.
For at undgå en traditionel kønsopde-
ling vender han om på, hvad der tradi-

Foto:Leif G
abrielsen
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tionelt forbindes med drenge og piger i
skolen. Han giver en modfortælling om
bogligt gode drenge og bogligt svage
piger. Men også denne opdeling bliver
for kønnet for ham, så han fortsætter
med, at man kan ikke dele klassen op,
for alle elever har resurser; de er blot for-
kellige, og de har ikke noget med køn at
gøre. De har noget med “tekniske pro-
blemer” så som problemer med at læse
lange ord og stave korrekt dansk at gøre. 

Sådanne udsagn om kønsneutralitet
i klassen har som paradoks en stor syn-
lighed af traditionel pigethed og dreng-
ethed i klassen, sådan som emnearbejdet
i indledningen til denne artikel viser.
Også lærernes kønnethed spiller ind,
sådan som artikler af Eva Grannerud og
Päivi Naskali i dette nummer af NIKK
magasin viser. Men opmærksomheden
på kønnede mønstre på den ene side 
og kønsneutralitet på den anden side
viser nødvendigheden af at bevæge sig
længere ind i analysen af observations-
materialet.

Ind i gruppeprocesser
I pigegrupperne samarbejder pigerne
om alle opgaverne. Jeg sætter mig ved en
af disse grupper og følger pigerne i en
arbejdsproces: Pigerne sidder samlet om
bordet og diskuterer, hvad de skal skrive
på en planche. Alle diskuterer stikord,
og Pia noterer dem ned. Mens Pia skri-
ver et ord, vender og drejer de andre
piger legende under latter og med høje
røster ordet for mulige betydninger. Pia
lægger blyanten og udbryder: “Jeg er
omgivet af idioter. Helt ærligt, lad os
tage os sammen.” Da legediskursen fort-
sætter, går hun ud af rummet. Sara over-
tager papir og blyant. Pia kommer tilba-
ge til bordet og deltager i legediskursen. 

Da jeg sætter mig ved en drenge-
gruppe, er en dreng i gang med at sætte
tekst til nogle glansbilleder, og han ind-
drager mig straks i arbejdet som korrek-
turlæser. Han har forsøgt sig med at
skrive “glansbel” og fornemmer, at der
mangler noget i ordet, før det kan blive
til “glansbilleder”. En anden dreng
beder mig om at gå med hen til en væg,
hvor han har hængt slægtstavler op, og
han præsenterer sine personlige slægts-
forhold for mig. Imens læser en tredje

dreng i en ældre roman. Drengene
arbejder hver for sig; af og til tager de sig
pauser med afslapning, hvor de går ind i
en legediskurs med løb på skolegangene.
I en sådan pause bliver Dennis fanget i
armen af en lærer, som skubber ham ind
i klasseværelset, idet hun siger: “Nu har
du feset rundt på gangene i de sidste ti
minutter.”

Negative og positive 
fortællinger
I en negativ fortælling vil pigernes lege-
diskurs med latter og høje røster blive
udlagt som irriterende tøsefnidder.
Hvad får de overhovedet lavet? Har
arbejdet relevans for emnearbejdet?
Pigerne sidder der bare og kommer ikke
videre. De kan ikke se ud over deres
egne interesser, og de forekommer tem-
melig overfladiske. Pia forlader ganske
vist rummet; men hun går nok stille
rundt på gangene – alt for stille går hun.
I hvert fald kommer hun ikke tilbage
med en lærer, som skubber hende ind i
klasserummet. Positivt fortalt får piger-
ne fremstillet plancher med fotografier,
stikord og illustrationer, der kan indgå i
klassens fælles udstilling. De gør det i en
legediskurs, hvor lege- og støjniveauet
kan konkurrere med drengenes løb på
gangene. 

Drengenes individuelle arbejde vil i
en negativ fortælling blive fremlagt som
mangel på evne til at samarbejde.
Resultaterne bliver spredte, og der må
en lærer til for at samle resultaterne, så
de kan fremstå som en gruppes præsta-
tioner. Hver især ødelægger gruppear-
bejdet; men især Dennis saboterer arbej-
det med sit støjende løb på gangene.
Positivt fortalt får drengene fremstillet
plancher med glansbilleder, slægtstavler
og titler på bøger, der kan indgå i klas-
sens fælles udstilling. De gør det i en
individuel diskurs, der minder om
pigernes skiftende funktioner som leder,
skribent og praktisk klippe-/klisterarbej-
der. 

Kønsparadokser
I emnearbejdet deler piger og drenge sig
op og arbejder sammen med eget køn. I
interviewene umiddelbart efter dette
emnearbejde spørger jeg til køn, og ele-

verne fortæller, at der er forskel på piger
og drenge i klassen. Paradokset bliver, at
en sådan kønsopmærksomhed både
åbner blikket for, at der er køn på spil i
klasssen. Men opmærksomheden bety-
der også, at det pigede og drengede bli-
ver udsat for negative vurderinger. 

Som modvægt til denne kønsop-
mærksomhed kan udtalelser om køns-
neutralitet siges at opstå. Men kønsneu-
tralitet frembringer et andet paradoks.
Kønsneutralitet gør både køn usynligt
ved at benægte kønsforskelle og produ-
cerer yderst stereotype måder at fungere
som pige og dreng på. Paradoks benyt-
tes inden for poststrukturalistisk (køns-
og queer) forskning til at undersøge,
hvordan det fornuftsstridige og selv-
modsigende ikke behøver at blive en
bremseklods, men kan føre til viden
gennem ikke at vide (bl.a. Davies
1989/2000, Lather 2002). For skole-
forskningen kan blik for kønspara-
dokser åbne for observationer af flere
køn som drengepigen og pigedrengen
Kønsforskellene forsvinder ikke. De
bliver blot mere mangfoldige.

Artiklen bygger på eget forsknings-
projekt med observationer i tre klasser på
forskellige danske skoler samt interview
med elever og lærere i årene 1995-2001.
Projektet sætter fokus på køn i moders-
målsundervisningen.
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Nye jenter og gamle kjønn
Av HARRIET BJERRUM NIELSEN 
Professor og faglig leder, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
h.b.nielsen@skk.uio.no

Både for jenter og gutter har de “gamle” kjønnsrollene blitt mindre tydelige.
De nye aktive jentene kan både snakke høyt og hevde seg selv, og står i kontrast
til de stille, beskjedne og prektige jentene som klasseromsforskningen beskrev 
på 1970- og 80-tallet. Forestillingene om de gamle kjønnsrollene lever imidlertid 
i beste velgående, helt uberørt av at virkelighetens barn i stort omfang har 
forlatt dem. Hvordan møtes de nye aktive jentene av lærere og jevnaldrende,
og hvordan finner de ut hvem de er i de kryssende diskurser om sterke 
jenter og attraktive babes?

Foto:Jonas Berggren/M
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Jenter har blitt synlige i skolen. 
De stille, beskjedne og prektige
jenter som klasseromsforskningen

beskrev på 1970- og 80-tallet finnes
ennå, men de utgjør i dag bare én grup-
pe blant jentene, en gruppe som av både
lærere og elever gjerne omtales som “de
stille (underforstått: kjedelige) jentene”
som står i kontrast til de nye aktive jen-
tene som både kan snakke høyt og
hevde seg selv, ofte på en mer faglig og
sosial kompetent måte enn høytsnak-
kende og selvhevdende gutter. Både for
jenter og gutter gjelder det at de “gamle”
kjønnsrollene, – enten det er stille, prek-
tige jenter eller bråkete, aggressive gutter
– har blitt mindre tydelige (Under-
søkelser fra 1970- og 80-tallet: Se f.eks
Bjerrum Nielsen og Larsen, 1985, Bjer-
rum Nielsen og Rudberg, 1989,
Bjerrum Nielsen 1998). 

Forestillingene om disse gamle
kjønnsrollene lever imidlertid i beste
velgående, helt uberørt av at virkelighe-
tens barn i stort omfang har forlatt dem.
Dette paradoks kunne man f.eks. obser-
vere i Norge våren 2003 hvor to offent-
lige rapporter over karakternivået i
grunnskole og videregående skole viste
at jentene nå gjør det bedre enn guttene
i alle fag, bortsett fra gym. Pedagogiske
forskere som uttalte seg til avisene om
denne nasjonale katastrofe, mente at
problemet hang sammen med  at skolen
legger vekt på feil egenskaper og premi-
erer jentenes konformitet og prektighet,
mens guttenes kreative, initiativrike og
selvstendige stil straffes (Dagbladet
1.4.2003). I tilegg viste den årlige PISA-
undersøkelse fra OECD (se http://
www.pisa.oecd.org) at norske gutter
leser usedvanlig dårlig. Reaksjonen lot
heller ikke her vente på seg. Utdan-
ningsministeren ga en straks-bevilling
på 20 millioner norske kroner for å
gjøre noe med saken. Hun uttalte at
problemet kan henge sammen med at
skolens læringsstrategier har mer appell
til jenter enn til gutter. 

Det forutsettes åpenbart at jenter
fortsatt er flinke, prektige og ’jentete’ og
at dette nå har blitt det nye idealet i sko-
len ettersom det er overvekt av kvinneli-
ge lærere. Ingen av delene stemmer.

Nye kjønn i skolen
At jentene har blitt flinkere enn guttene
og fremstår som en mer aktiv elevgrup-
pe er imidlertid ikke det samme som at
kjønn har mistet betydning eller at jen-
tene nå lever problemløse skoleliv. Jeg
skal illustrere dette ved å beskrive noen
situasjoner hvor tre slike aktive og selv-
bevisste jenter konfronteres med kjøn-
net i løpet av sin skoletid. Jeg fulgte
klassen disse tre jentene gikk i fra de
startet i første klasse i 1992 på en Oslo-
skole og til de gikk ut etter 10. klasse i
2001. 

Jeg hadde helt bevisst valgt en klasse
hvor elevene kom fra moderne familier
med velutdannede og yrkesaktive
mødre. Nesten tre fjerdedeler av elevene
var jenter, og klassen hadde en erfaren
og likestillingsinteressert kvinnelig klas-
seforstander. Jeg var kort sagt ute etter å
studere de nye aktive jenter. Dette slo da
heller ikke feil. Fra første til siste obser-
vasjonsdag var det gjennomgående bil-
det aktive, høyttalende og selvsikre jen-
ter. Selv ikke de mer stillferdige jentene,
som det fortsatt var et par stykker av,
opptrådte som sjenerte eller fnisende
når de fikk ordet eller hadde presenta-
sjoner for klassen. Alle jentene stilte
spørsmål, tok ordet uoppfordret og
kommenterte løpende lærerens opplegg.
Dette kunne forme seg som aktive råd
eller som evaluerende kommentarer:
“Det ville være mye bedre å gjøre det
sånn i stedet”, “Jeg skjønner ikke hvor-
for det er nødvendig å skrive dette”,
“Disse instruksjonene er jo helt sprø!”,
“Fikk vi egentlig svar på spørsmålet?”,
“Dette var ganske gøy” (anerkjennende
til læreren).

Klassens fem gutter var mer passive i
undervisningen og måtte ofte kalles
frem av lærerne før de kom med sine
bidrag. Det var stort sett stille og rolige
gutter som søkte sammen så ofte de fikk
anledning til det. De så ut til å trives bra
i klassen og hadde vennlige relasjoner til
lærerne og også til jentene når de måtte
jobbe sammen med dem. En enkelt gutt
som vi kan kalle Ola hadde en litt mer
tradisjonell selvhevdende guttestil med
en del uro og bråk rundt seg. Gjennom
alle ni år holdt jentene sin ledende posi-
sjon i klassesamtalen. Da jeg intervjuet

elevene nest siste året av ungdomsskolen
og bad dem beskrive forskjeller på jenter
og gutter, svarte så godt som alle at ’jen-
ter er jo bedre på skolen da, de jobber
mer seriøst og er mye flinkere til å dis-
kutere’.

Barnetrinnet: Individualistiske
jenter
Mens de fleste jentene i klassen kombi-
nerte en aktiv og selvsikker elevrolle
med tidligere beskrevne jentetrekk som
opptatthet av relasjoner og en imøte-
kommende holdning til lærerens person
og regler, var det tre jenter som skilte seg
ut med en mer individualistisk atferd.
De tok ordet uoppfordret, var spontane,
fortalte vitser, ropte høyt når læreren
ikke hørte dem første gangen, holdt på
med det de selv ville og var uvillige til å
akseptere  kollektive beskjeder fra lære-
ren. De var samtidig flinke, sosiale og



11NR. 2 - 2003                                                                                                                                        NIKK magasin      

ressurssterke jenter som hadde mye fag-
lig å bidra med i undervisningen.
Hadde de vært gutter hadde de sann-
synligvis blitt oppfattet som personlig-
heter og sjarmerende fargeklatter – slik
Ola faktisk ble det. 

Kari, Mari og Mette, som vi kan
kalle dem, ble ikke oppfattet helt slik.
Allerede få uker etter skolestart omtales
de av flere lærere som et problem:  I
storefri kommer en av faglærene (som
ved andre anledninger har fortalt meg
hvor viktig hun synes det er med like-
stilling i skolen) bort til klasselæreren og
meg mens vi spiser våre matpakker.
Hun spør klasselæreren hva hun synes
om Kari. Faglæreren er nemlig begynt å
irritere seg nokså mye over “dama” og
det har hun hørt at andre gjør også.
“Kari er sjefete og kan ikke innordne
seg.” (observasjonsnotat, 1. klasse,
1.10.92)  

Klasselæreren har også notert seg
noen problemer: Kari må lære å se seg
selv som en del av en gruppe, Mari er
distré, korrigerer de andre elever og
snakker for høyt, Mette er liten og umo-
den. Men læreren mener at dette vil gå
seg til etter hvert, og hun prøver gene-
relt å kompensere jentedominansen ved
å spørre jente og gutt annenhver gang,
hvilket innebærer at de fem gutter fak-
tisk får mye mer oppmerksomhet enn
de 13 jenter. Andre lærere, som f.eks
faglæreren ovenfor, føler seg mer provo-
sert av jentenes individualistiske oppfør-
sel. Når jeg forteller om prosjektet mitt
sier de f.eks: “Å, du er i den klassen med
de stakkars undertrykte guttene!”, eller
de identifiserer klassen som “Den med
Kari, Mari og Mette?”. Interessant nok
skjer det omvendte ikke når vi snakker
om parallellklassen som på mange måter
er et speilbilde av min observasjonsklas-

se: Her dominerer guttene både i antall
og aktivitetsnivå, og den mannlige klas-
seforstanderen forholder seg stort sett
bare til dem, mens den lille gruppen av
jenter sitter og hvisker sammen på side-
linjen.

I følge mine observasjoner slås det
hardt ned på Kari, Mari og Mette når
det er det minste tilløp til uro i klassen,
og irettesettelsene har ofte en mer irri-
tert og moralistisk tone enn når Ola kal-
les til orden.  En faglærer forteller meg
at disse jentene er kritiske til alt man
foreslår, og det er en holdning hun ikke
liker. Allerede ved observasjonen i 2.
klasse fremstår Kari, Mari og Mette som
mer skeptiske og kritiske overfor skolen
og spesielt faglærene enn de gjorde da de
startet i 1. klasse. Kari slutter med sine
åpenlyse protester, men bevarer en kri-
tisk distanse til hva som foregår i klasse,
f.eks i form av skarpe observasjoner av
lærernes selvmotsigelser og inkonse-
kvenser. Mari finner seg en rolle som
urokråke: hun blåser med jevne
mellomrom ut all sin frustrasjon over
lærere og medelever, konstant proteste-
rende og kjempende. I 4. klasse har hun
blitt verdensmester i å drive lærere til
vanvidd. Mette er den som har vanske-
ligst for å finne en mestringsstrategi.
Hun blir gradvis mer sur og sarkastisk
overfor det meste som foregår. I 5. klas-
se nekter en vikar å ha klassen mer på
grunn av Mari og Mette.

Mens de tre jentenes individualistis-
ke oppførsel støter sammen med lære-
rens kjønnsforventninger på barnesko-
len, ser den ikke ut til å gi dem proble-
mer i forhold til medelever. Alle tre jen-
ter er godt integrert i elevgruppen, og
inntar ledende posisjoner på litt ulike
måter. Kari er veldig flink til å organi-
sere leker og felles aktiviteter. Mari og
Mette leder an i  “steinalderflørten” i 3.
og 4. klasse og erter og slåss med gut-
tene.

Ungdomstrinnet:
Likestillingspedagogikk
På ungdomsskolen endrer bildet seg.
Klassen har nå blitt slått sammen med
parallellklassen og delt opp igjen, slik at
vi får to klasser med både aktive og stil-
le jenter, og aktive og stille gutter.

Foto:Leif G
abrielsen
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Lærerne på ungdomstrinnet inntar en
annen holdning til de individualistiske
jentene enn lærene på barnetrinnet. De
skryter til meg på lærerværelset over
disse to klasser med “sterke jenter og
flotte gutter”. Referanserammen er nå
den moderne likestillingspedagogikken
og den virker så sterkt inn på lærerens
persepsjon at de knapt bemerker den
stille jentegruppen som nå også finnes
tilstede i klassen. Lærerne er heller ikke
så bekymret over de stille guttene leng-
er, kanskje fordi tilstedeværelsen av akti-
ve gutter demper deres bekymringer om
jentedominans? Kari beskrives nå som
en superelev, og også Mari og Mette
oppfattes som sterke personligheter med
egne meninger. Men samtidig med at
lærerne sitter på lærerrommet og strøm-
mer over av begeistring over de moder-
ne kjønn, møter jentene nå for alvor det
gamle kjønnet – denne gangen formid-
let gjennom jevnaldergruppen. Selv om
jentene holder koken når det gjelder
både karakterer og aktiv deltakelse i
undervisningen, har kropp og utseende
fått en betydning som de på ulikt vis
strir med å integrere i sitt selvbilde. De
er aktive deltakere i prosessen: Kjønnets
betydning forhandles frem mellom
gruppene av aktive jenter og aktive gut-
ter, mens de stille elever av begge kjønn
ser på, og knapt oppfattes som kjønnede
vesener på klasserommets arena.  

Mari rammes først og hardt av kjøn-
net. Hennes bråkete og ertende stil
identifiseres av guttene som maskulin
og hun blir ertet for å ’være en mann’ –
samtidig som guttene begynner å ta
nedsettende seksuelle karakteristikker i
bruk overfor henne. Etter en kort perio-
de med fortvilelse og sinne reiser hun
seg imidlertid som fugl fønix. Hun kas-
ter sportsklærne, blir klassens førende
motedronning og transformerer sin åre-
lange kamp med guttene til skikkelig
power-flørting. Mestringen av både gut-
tekoden og seksualitetskoden gjør at
hun på mange måter styrker sin posi-
sjon, samtidig som mye energi nå kana-
liseres ut mot å være først ute med det
siste. Kari fremstår som mer paralysert
av den nye situasjon. Å være klassens
flinkeste elev er vanskelig for henne å
kombinere med å være seksuelt attraktiv

selv om hun satser intenst på begge
deler. Hun blir mer sjenert og passiv i
undervisningen, selv om hun fortsatt
bare får toppkarakterer. Hun blir syl-
tynn, framstår mot slutten av ungdoms-
skolen som noe usikker og veldig tenå-
rings-mainstream i klesstil og utseende.
Fra alltid å ha vært en som har forfulgt
sine egne prosjekter med rolig selvsik-
kerhet sitter hun nå mest og smiler eng-
stelig til de tøffeste av guttene, i sine
trange bukser og med sin bare mage.
Mette holder guttene på avstand og
finner etter hvert en identitet i å være
anti-mainstream både i forhold til klik-
ker og klesstil. På vitnemålsoverrek-
kelsen etter 10. klasse hvor de fleste av
jentene møter opp i åletrange, utringede
og til og med stroppløse kjoler og små
høyhælte sandaler, skiller Mette seg ut i
Levis-bukse, designertopp, joggesko og
håret farget i to knallrøde nyanser. De
andre gir henne anerkjennelse for å ha
“sin egen stil”, men hennes hyppige
konflikter med andre og hennes humør-
svingninger kan tyde på at det ikke bare
er enkelt å velge sin egen vei i denne
alderen. 

Men også Kari og Mari gir i inter-
vjuene uttrykk for at det er vanskelig å
finne ut hvem de selv er i disse krys-
sende diskurser om sterke jenter og
attraktive babes, som de både tar
avstand fra og føler seg tiltrukket av. De
aktive guttene spiller en ledende rolle
når det gjelder babe-diskursen, men det
er neppe det alene som skaper proble-
mer for så sterke jenter som Kari, Mari
og Mette. I hvert fall Mari og Mette
greier dessuten også å ta igjen overfor
guttene på sårbare punkter, f.eks
gjennom vitser om penisstørrelser.
Jentene er selv opptatt av å iscenesette
seg som populære og heteroseksuelt vel-
lykkede med perfekte kropper. De mis-
unner hverandre både utseendet og de
høye karakterene, samtidig som de strir
med å leve opp til en diskurs om femi-
nistisk solidaritet som de også er bærere
av, oppdratt som de er i moderne, like-
stilte familier. Disse konflikterende dis-
kurser møtes midt i Kari, Mari og Mette
på en måte som er lite tematisert i
dagens likestillingspedagogikk:  på den
ene siden diskursen om sterke og flinke

jenter som tydelig har satt sitt preg på
sin subjektivitet, men som har fått en
noe blandet mottakelse i skolen. På den
andre siden diskursen om den perfekte
kropp, et nytt prestasjonsfelt for ambisi-
øse jenter som både truer selvstendighe-
ten og utvider feltet for subjektivering
og lyst. Både Mari og Mette drømmer
om å bli klesdesignere. Kanskje et forsøk
på å bygge bro mellom de kjønnsdiskur-
ser de prøver å finne seg selv i? 

Kjønn som tolkningsramme
Poenget er ikke at det er spesielt “synd
på” disse jentene. Kari, Mari og Mette
fikk masse oppmerksomhet fra lærere og
medelever, de fikk høye karakterer, og
de kommer helt sikkert til å finnes blant
morgendagens fremadstormende unge
karrierekvinner. Poenget er snarere at
diskurser om kjønn  ikke alltid endrer
seg i samme takt som individene eller
skoleresultatene. 

Kjønn i skolen oppstår i et komp-
lekst samspill mellom ulike typer av
kjønnet atferd og de ulike aktørers kjøn-
nede fortolkninger av denne atferden.
Dette gjelder for alle elever, og det er
godt mulig at en tilsvarende analyse av
guttenes kjønnede skoleliv vil kunne
forklare hvorfor noen av dem har valgt
bort lesing og taper i kampen om karak-
terene. Men når  “jenter” settes opp mot
“gutter” antas det at gruppene er nokså
homogene. Skolen vil da passe bedre
enten til det ene eller til det andre kjøn-
net. Gjennom de siste årtier har bekym-
ringen skiftet fra de stakkars oversette
jentene, sperret inn i et maskulinitets-
univers, til de stakkars umodne guttene,
sperret inne i et femininitetsunivers.
Den ene gruppen har det bare bra, den
andre er det synd på. En slik problem-
definisjon ser bort fra at jenter og gutter
kan møte ulike problemer i skolen, og at
ikke alle jenter og alle gutter nødvendig-
vis møter de samme problemene. 
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Klasserommets sanne ofre
– jenter eller gutter?    

Av KJERSTI ERICSSON
Professor, Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo

kjersti.ericsson@jus.uio.no

Er det mulig å forstå det som foregår i klasserommet på en slik måte 
at det rommer både kvinneforskningens innsikter om guttedominans 

i klasserommet og spesialpedagogikkens innsikter om avviksdefinering av 
gutter i skolen, uten å ende opp i en konkurranse om hvem som er de 

verdigste ofrene, men samtidig uten å underslå de reelle 
kjønnskonfliktene i skolen? 
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Hva betyr det å være jente og gutt i klas-
serommet?  I skoleforskningen finner en
to hovedposisjoner. Jeg lar Harriet
Bjerrum Nielsen og Monica Rudberg
representere den ene, som bygger på
1980-tallets pedagogiske kvinneforsk-
ning. De sier (1992, s. 121): “Som sosi-
al struktur ses kjønnet /.../også i klasse-
rommets guttedominans. Undervis-
ningen må legges til rette ut fra guttenes
behov, ellers bryter den sammen.”

Per Solvang (1997) kan representere
den andre hovedposisjonen. I følge
Solvang  premierer skolen atferdsmøn-
stre og holdninger som favoriserer femi-
nine væremåter. Han viser til at gutter er
i flertall blant dem som blir ansett for å
ha atferdsvansker og/eller lærevansker.
Guttenes overrepresentasjon i spesialpe-
dagogikken er et symptom på at vi har
en skole som systematisk avviksdefinerer
gutter i større utstrekning enn jenter.

Mens Bjerrum Nielsen og Rudberg
snakker om “klasserommets guttedomi-
nans”, hevder Solvang at skolen premie-
rer feminine atferdsmønstre og  avviks-
definerer gutter. Disse to tilsynelatende
motstridende oppfatningene kan begge
støtte seg på forskning, men innenfor
ulike sammenhenger: Den oppfatning-
en som Bjerrum Nielsen og Rudberg ga
uttrykk for i 1992, støtter seg i hovedsak
på studier av samspillet i klasserommet,
mens Solvangs oppfatning støtter seg på
studier av hvem som blir definert som
problematisk og/eller hjelptrengende og
henvist til hjelpetiltak. 

To parallelle problemer
At skolen avviksdefinerer flere gutter
enn jenter, betyr ikke nødvendigvis at
skolen premierer feminine væremåter.
For å ta et annet eksempel: Den mest
brutale formen for avviksdefinering i
dagens samfunn skjer antakelig gjen-
nom strafferettsapparatet. Blant de som
blir stemplet som kriminelle og utsatt
for strafferettslige sanksjoner, er menn i
overveldende flertall. Av det kan en
neppe slutte at samfunnet “premierer
feminine væremåter”.  Generell manns-
dominans ser ut til å være forenlig med
at det er flest menn som utsettes for de
mest hardhendte formene for formell
kontroll. Kanskje er det også sånn i sko-

len at guttene utsettes for de mest hard-
hendte formene for formell kontroll?
Da burde det være mulig å formulere
begge deler som problem - samtidig.
Det er et problem at kvinner undertryk-
kes i samfunnet - og jenter i klasserom-
met. Men det er også et problem at en
del menn, og oftest menn med en van-
skelig sosial bakgrunn, får livene sine
ødelagt av et strafferettssystem som
knapt har annet å by på enn fornedring,
stempling og sosial invalidisering. Det
er også et problem at en del gutter, og
oftest gutter fra arbeiderklassen, utsettes
for massiv negativ oppmerksomhet,
påføres et stigma og fratas evnen og vil-
jen til å lære noe i en skolesammenheng.
Lite tyder på at det å fornekte det første
problemet er måten å løse det andre på,
eller omvendt.

Sosialiseringseffekter og
barns prosjekter
Skolen er ikke bare et sted der barn blir

formet av voksne. Den er også arena der
barn er sosiale aktører, og forfølger sine
egne prosjekter. En må studere disse
prosjektene for å forstå de sosialiserings-
effektene som oppstår i klasserommet.

Bjerrum Nielsen (1984) setter gut-
ters og jenters oppførsel i klasserommet
i sammenheng med det sosiale livet
deres utenfor.  I klasserommet skal en
markere seg i ei stor gruppe, og en skal
markere seg offentlig. Dette ligger i for-
lengelsen av guttenes vennskapsstruktu-
rer. Jentenes veninneforhold er derimot
bygd opp omkring  det dyadiske, det
ikke-offentlige og hemmelige. For gut-
ter kan det gi status i guttegruppa å
markere seg i klasserommet, enten det
skjer ved å fortelle ei god historie eller
ved å være frekk mot læreren. For jenter
venter ingen slik gevinst.

At gutter bråker i skoletimene, kan
ses som en omkostning for skolen ved
gutters strev med å skape seg sjøl som
kjønn. Liv Mette Gulbrandsen (1998, s.



15NR. 2 - 2003                                                                                                                                        NIKK magasin      

212) beskriver hvordan guttene skaper
“guttethet” i klasserommet. Gjennom å
overtre regler, overse jenters/kvinners
protester og forsøk på å stoppe dem, blir
de “en av gutta”: «Regelbruddene er
mulige nettopp fordi det er vi gutta som
gjør det. Det er ikke enkeltpersoners til-
feldige avvik; det er et kollektivt avvik
som dermed også blir karakteriserende
for guttethet.»  

Guttenes bråk består også i å forstyr-
re jentene, eller forulempe dem fysisk
eller verbalt. Dessuten benytter lærerne
ofte jenter som buffere eller hjelpelærere
i klasserommet. En slik bruk av kjønn
som organiserende prinsipp har sjølsagt
noen omkostninger for jentene. De får
problemer med å forfølge egne mål,
både fordi guttene forstyrrer, og fordi
læreren bruker dem til å dempe eller
hjelpe guttene. Lærerne ber jentene
ignorere guttene når de forstyrrer, sier
Liv Mette Gulbrandsen. Det er en stra-
tegi som er lite effektiv. Men den fører

ihvertfall til det (for lærer) heldige resul-
tat at ikke jentene skaper ytterligere
bråk i klassen ved å ta igjen med dunder
og brak. Spørsmålet er hva jentene lærer
av dette. Liv Mette Gulbrandsen anty-
der at det som foregår, er en sosialisering
til femininitet. Kombinasjonen av gut-
tenes bruk av klasserommet for å skape
maskulinitet og lærernes strategier for å
holde ro og orden, bidrar også til å skape
femininitet i klasserommet. Denne
kombinasjonen kan være én av meka-
nismene bak det velkjente funnet at gut-
ter får mer oppmerksomhet i klasserom-
met enn jenter. 

I sin skildring av hvordan “guttet-
het” skapes som referanseramme, står
Liv Mette Gulbrandsen tilsynelatende i
motsetning til Backe-Hansen og
Ogden, (1996) som mener at jentene
blir normgivende for de forventningene
gutter møtes med når det gjelder sosial
kompetanse. Deres undersøkelse viser at
lærere vurderer jenters sosiale kompe-

tanse høyere enn gutters på områder
som evne til samarbeid og evne til å
bruke tida konstruktivt mens de venter
på hjelp, og evne til å ignorere forstyr-
relser fra medelever mens de arbeider.
Men betyr det nødvendigvis at lærerne
forventer at gutter skal nå opp til samme
nivå? Flere undersøkelser (Gulbrandsen
1998, Ericsson&Larsen 2000) kan tyde
på at lærerne tolererer “guttetheten”
(ihvertfall innenfor visse grenser), og
mobiliserer jentenes sosiale kompetanse
for at undervisningen skal la seg
gjennomføre. Slik lærer jenter å ta
ansvar for andre, mens gutter lærer at
noen andre tar ansvaret. 

Grenseoverskridelse
Det som er beskrevet ovenfor er det nor-
male bildet. Men det går ei grense et
sted. Sjuåringen Peder Martin har aller-
ede lært noe om dette når han i et inter-
vju (Ericsson og Larsen 2000) forteller
om sin egen oppførsel på skolen: Han
kan bråke så mye at læreren blir sint,
men ikke så mye at han blir sendt til
rektor. Han kan dytte og slå i ryggen,
men ikke slå i ansiktet eller sparke.
Kanskje bråker han såpass at han sikrer
seg en plass som “en av gutta” i klassen,
men ikke så mye at han blir avviksdefi-
nert?

For det kan hende at sanksjonene
faller med fryktelig tyngde på de gut-
tene som overskrider grensa for aksep-
tert guttethet. Da kan den negative opp-
merksomheten bli så massiv at den går
på sjølbilde og læringsevne løs. I verste
fall kan det ende med utstøting fra nor-
malskolen i en eller annen form. At gut-
ter som utsettes for dette ofte er fra
arbeiderklassen, kan også være et resul-
tat av samspill - mellom en skole som
gjør arbeiderklassebakgrunn til en slags
mangelsykdom på den ene sida, og
arbeiderklassegutters bruk av “strut-
tende maskulinitet” som motmakt på
den andre.  (Ericsson 1998). Å bråke og
neglisjere skolen blir et opprør, og  sam-
tidig en måte å skape maskulinitet på. 

Gutter er ikke bare i flertall blant
dem som avviksdefineres på grunn av
atferdsvansker. De er også i flertall blant
dem som mottar spesialundervisning.
Hvordan skal en tolke dette? Hjelpe-
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tiltak er tvetydige. På den ene sida er det
viktig å få hjelp hvis du har et lærings-
problem ut over det vanlige. På den
andre sida er hjelpetiltakene et tegn på
at det “er” noe med eleven - de kan skil-
le ut og stemple. Ser en tiltakene i
hovedsak som nødvendig hjelp, kan det
at guttene er i flertall blant dem som får
spesialundervisning, tolkes som nok et
uttrykk for at guttene får mest av sko-
lens ressurser og oppmerksomhet. Ser
en tiltakene i  hovedsak som utskilling
og stempling, blir guttenes overvekt
blant mottakerne av spesialundervisning
bare enda et eksempel på at skolen
avviksdefinerer gutter i større grad enn
jenter. Heller ikke her behøver det å
være enten – eller. Det kan være både –
og, på den måten at det er to prosesser
som virker samtidig. Kanskje blir jenters
problemer og hjelpebehov lettere over-
sett enn gutters, også i tilfeller der det
finnes relevante botemidler. Og kanskje
blir gutter raskere utsatt for stemplende
og belastende reaksjoner under dekke av
“hjelp” enn jenter. Jenter blir oversett,
gutter får mest oppmerksomhet. Men
det betyr også at gutter får mest av den
negative og nedbrytende oppmerksom-
heten, som er det stoffet onde sirkler
blir laget av. 

Problematiske gutter 
- et dobbelt signal
At gutter i større grad enn jenter blir
opplevd som problematiske i skolen,
kan tas som signal på to ting, som ikke
står i motstrid til hverandre. For det før-
ste: Det er noe problematisk ved vårt
samfunns maskulinitet, en maskulinitet
som også små og store skolegutter er på
full fart inn i og strever aktivt med å
skape. For det andre: Det er noe proble-
matisk ved vårt samfunns skole, og gut-
tene gir kanskje tydeligere varsler om
dette enn jentene.

Til det første først: Det er temmelig
utbredt i norsk skole at gutter forstyrrer
og plager jenter både i klasserommet og
i skolegården. Det er også temmelig
utbredt at lærere bagatelliserer dette,
f.eks. ved å definere det som “flirt” når
gutter fysisk trakasserer jenter. Eller de
ber jentene ignorere guttas forstyrrelser.
Og det er ikke uvanlig at lærere prøver å

forebygge bråk ved å gi mest oppmerk-
somhet til guttene. Hvis de fleste gutter
lærer at slik oppførsel (opp til en viss
grense) godtas, og til og med gir en del
gevinster, bidrar dette til å befeste trekk
ved maskuliniteten og sider ved forhol-
det mellom kjønnene som vi helst ville
vært foruten. Skal skolen sosialisere til
likestilling, er antakelig samspillet i klas-
serommet viktigere enn hva som står i
lærebøkene. Da gjenstår spørsmålet om
hvordan en skal møte problematiske
sider ved maskuliniteten når den utspil-
ler seg i klasserommet, uten å styrke det
en egentlig ønsker å bekjempe, og uten
å påføre små gutter store sår.

Så til det andre, nemlig skolens pro-
blematiske sider.  Kan det være at noe av
det lærerne opplever som sosial kompe-
tanse hos jentene, er evne til å tilpasse
seg ting de kanskje ikke burde tilpasse
seg?  Når mange gutter har vanskelig for
å sitte stille på pultene sine i skoletime
etter skoletime, kan det være grunn til å
spørre om ikke skoledagen burde vært
mer variert, med større sprang mellom
læringsformene, mer rom for fysisk akti-
vitet, mer individualiserte opplegg. Slike
endringer ville også jentene ha profitert
på. Og hva ligger bak lærernes vurdering
av jentene som mer kompetente enn
guttene når det gjelder å bruke tida kon-
struktivt mens de venter på hjelp? Er de
rett og slett “flinkere” til å resignere? I
Ericssons og Rudbergs lille klasseroms-
studie fra 1983 beskrives fenomenet “å
rekke opp handa til krampa tar deg”.
Der fant vi at guttene hadde en mer
pågående stil enn jentene når det gjaldt
å påkalle lærers oppmerksomhet. Gutter
akkompagnerte ofte sin håndsopprek-
ning  med rop, knips og en sjelden gang
med fysisk hindring av lærer. En lærer
som prøvde å drive individualisert
undervisning i en stor klasse, hadde
store problemer med å følge med i hvem
som ba om hjelp først. Elevene ble frus-
trerte, jentene sukket og guttene ropte
“fy faen”. I en slik situasjon vil elever
som knipser og roper ha størst mulighet
til å nå igjennom. Vi fant da også en
tydelig forskjell på gutter og jenter i
hvor ofte de fikk svar fra lærer på hen-
vendelsene sine. Gutter var klart mer
effektive enn jenter. Fra en sånn syns-

vinkel var det altså guttene som var mest
kompetente, siden de oftere enn jentene
klarte å skaffe seg hjelp. Jentenes tålmo-
dighet maskerer problemene med for
mange elever pr. lærer, guttenes mas
tydeliggjør dem. Men jentene ville pro-
fitert minst like mye som guttene på at
lærerne hadde bedre tid til hver enkelt
elev.

For å konkludere: Forståelsen av hva
det betyr å være jente og gutt i klasse-
rommet må ta opp i seg at generell gut-
tedominans og en brutal avvikdefine-
ring av noen gutter kan eksistere side
om side. Den aksepterte (for ikke å si
naturaliserte) “guttetheten” har ei gren-
se, og sanksjonene kan falle med frykte-
lig tyngde på den som overskrider denne
grensa. Forståelsen må også ta opp i seg
at samspillet mellom barnas kjønnspro-
sjekter og lærerens strategier i klasse-
rommet kan få virkninger som bygger
opp under svært tradisjonelle mønstre.
For å få til endring må en arbeide direk-
te med disse mønstrene, men også med
skolens generelle rammebetingelser.
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Våldsbetonad aktivitet bland pojkar används för att reproducera makthegemonin
lika väl i klassrummet som för att demonstrera maskulin kompetens och efter-
sträva popularitet.

I projektet “Könsbaserade maktrelatio-
ner och våld i skolorna och lärarutbild-
ningen” undersöks det skolrelaterade
våldet ur en könsspecifik synvinkel.
Forskningen är fokuserad på relationer-
na mellan flickor och pojkar, och på
relationerna inom dessa två grupper så
att man lägger särskild vikt på maktrela-
tionerna och representationen av kvinn-
lighet, manlighet och sexualitet, samt
köns- och sexualrelaterat våld i skolor-
na. I denna artikel berättar vi om poj-

karnas inbördes relationer och det däri
ingående våldet och upprätthållandet av
hierarkier med hjälp av temat populari-
tetssträvan. 

Våld eller mobbing?
Våldet i skolorna har diskuterats och
utforskats omfattande de senaste åren.
Huvudströmmen av den forskningen
har inriktat sig på mängden och former-
na av våld och har också försökt att
besvara frågan om varför en person är

våldsam. Denna forskning föreslår att
skolvåldet är vardagligt och att de mest
typiska orsakerna är socioekonomiska
och ofta relaterad till familjeproblem.
De sätt på vilka skolorna framkallar eller
upprätthåller - och kanhända även
utvecklar - ett våldsamt beteende har
endast undantagsvis inrymts i forsk-
ningen, och det samma karakteriserar
frågor som hör samman med kön. I
undersökningarna har det begagnade
begreppet våld varit snävt. I synnerhet
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i de nordiska skolvåldsundersökningar-
na har man knappast alls använt begrep-
pet våld utan begreppet mobbning, som
härstammar från 1970-talet. Svensken
Dan Olweus, som introducerat begrep-
pet, refererar med mobbning till att
någon person systematiskt blivit illa
behandlad. I dess område inbegrips såle-
des inte en sådan verksamhet där man
bygger upp en hotfull atmosfär emot
hela klassen eller mot någon grupp ele-
ver i klassen. 

I vårt projekt användar och definie-
rar vi termen våld liksom Petty Sen
(1998,8), Janet Holland et al. (1995,
262) och andra feministiska forskare,
såsom en aktivitet eller struktur som
nedvärderar en annan mänsklig varelse
och som ett brutalt sätt på vilket perso-
ner strävar efter kontroll över andra. På
grund av dess speciella kännetecken,
föreslår vi att maskulint våld mot kvin-
nor och mot underkuvade män manifes-
terar sig i hög grad som en gränsdra-
gande kontroll och disciplin, eller
genom att straffa de som utmanar den
manliga auktoriteten. På ett mer all-
mänt plan, ser vi maskulint våld mot
kvinnor och andra underkuvade män-
skor som sammanhörande med den
heteropatriarkal monokulturen och det
könsspecifika kulturinlemmandet.

Hierarkisk struktur
Könsbaserade undersökningar om skol-
våld har övervägande fokuserat på hög-
stadieskolor (t.ex. Mandel & Shakeshaft
2000, Duncan 1999). Shawn McGuf-
fley och Lindsay Rich är två av de få for-
skare som har studerat upprätthållandet
av könsrelaterad makthierarki och köns-
relaterat våld i en uppfostrande kontext
bland yngre barn. Under en nio veckors
period observerades barn i åldern 5-12
år då de skapade, definierade och växla-
de koder på ett sommarkoloniläger i
Storbritannien. Undersökningen visade
att pojkarna organiserade sig i en
bestämd hierarkisk struktur, där en
pojke med hög status bestämde vad som
var godtagbart och värdesatt, och vad
som  inte var det. Den hegemoniska for-
men för maskulinitet var karakteriserad
av emotionell uppdelning, tävling, och
det att man drog uppmärksamheten till

sig själv. Karakteristiskt för det var också
att värdera maskulinitet högre än femi-
nitet. (McGuffley & Rich 1999.)

Manlighet och popularitet
I undersökningen om pojkars strävan
efter popularitet samlade vi undersök-
ningsmaterial om strävandenas innehåll
och tillvägagångssätt i tre skolor. En av
skolorna var en relativt homogen, finsk
skola och eleverna gick i sjätte klassen.
De två andra skolorna var multikultu-
rella så tillvida att där, utöver finska barn,
fanns invandrarbarn. En av de mångkul-
turella skolornas klass var fjärde och den
andra var första klass.

Pojkarnas strävan efter popularitet
var i alla tre skolor starkt sammankopp-
lad med dess sociokulturella vardag, där
pojkarna försökte placera sig själva och
andra i en hierarkisk struktur: 

Intervjuaren (I): På vad månne en
sådan (mobbning, I) beror?

Mikael (en pojke = P): Nå, det har en
enkel förklaring, verkligt enkel. Man måste
vara hård för att hållas populär, att inte bli
retad. Popularitet ges av skolvitsorden,
saker och sådana fina grejer, som vi tycker
om att syssla med. De ger ... popularitet,
och om man är verkligt populär så blir
man inte retad. Om de andra anser att den
populäre börjar bli svagare, så att han blir
mjukare, så börjar de retas med honom ...
Det må vara vilken grej som helst, som ver-
kar lite knäpp, så genast kommer det, att
hä-hä-hä, vilken ...

Den som stod på den hierarkiska
toppen fastställde den maskulina hege-
moniska modellen (Connell 1999) för
vad som ansågs vara rätt eller fel samt
eftersträvansvärt och vad som inte var
det: 

Haytar (P, en invandare = E): Då Araz
jobbar tillsammans med Lauri säger Janne
till Lauri; Ids inte göra sånt där, gör det
här. Ibland får han inte komma med i spe-
let.

I: Araz? Janne?
Haytar: Ja. Vi får aldrig komma med i

spelet.
I: Tycker inte Janne om utlänningar?
I: Nja, en gång sa hans andra kompi-

sar att ni får vara med, men han sa att ni
inte får det. Det var hans boll. Han
bestämde.

Kännetecknen för denna modell i
alla de tre skolorna var bland annat atle-
tisk skicklighet och statusprylar. Man
kunde uppnå status också genom våghal-
siga konster och regelbrott, och kodenlig
klädsel. För att trygga sin plats i sin refe-
rensgrupp försökte pojkarna visa sin
duktighet och förmåga också med olika
“kompetensbevis”. Beroende på fallet var
denna verksamhet mer eller mindre våld-
sam eller sådan att det bröt mot officiellt
ställda normer:

Leevi-P: En gång körde jag in med käl-
ken där på gården. Det fick gänget att
häpna. Sen trodde de. Där slutade det
(retandet, I) och sen talas det alltid om att
jag kör med kälken och jag gör det ena och
det andra. Då dom vet att man inte får
göra det (en minderårig med motorkälke,
I). Sen behöver man inte längre vara en
hårding...

I: Är populariteten slutgiltig eller bara
för en kort tid?

Leevi: Nåja, å ena sidan glöms den
men å andra sidan har dom nog den i min-
net på nåt sätt.

I: Eller beror det också på personen?
Leevi: Det gör det. Om en person från

vår klass skulle komma med kälken till
biblioteket, så skulle man säkert börja skäl-
la på föräldrarna för att dom har låtit
honom komma. Man skulle tänka att han
inte kan köra med kälken och förbanna
det.

“Låtsasslagsmål”
Status eftersträvades också i dagligen
återkommande handlingar, som hos poj-
karna själva gick under namnet “låtsas-
slagsmål” och fribrottning:

I: ...Har ni sån här fribrottning?
Janne-P: Ja. Smack down?
I: Just det.
Janne: Det är alltid i vår klass så...att

man sätter i gång. Alldeles förskräckligt gör
man det.(...)

I: Mmm. Blir det någon gång riktigt
slagsmål? Tappar någon nerverna?

Janne: Absolut inte. Luften går alltid
ur mig, då Otto gör en ryggkrökning, tar
ett sidokast eller...luften går ur mig, men
jag börjar alltid skratta.

I: Mmm.
Janne: Men inte tar vi med sådana som

alltid börjar gråta liksom någon Eero. Och
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inte gör vi så att ja, jag hoppar på någon
med ett våldsamt hopp och ryggen klyvs
och...

I: Så att ni har ändå förnuftet kvar...
Janne: Seger genom att ge upp eller

hamna på rygg. (...) Vi känner till alla
dessa regler. Man får inte hos oss slita i
håret...Vi har den regeln. Sen får man inte
bita och så får man inte sparka i gre-
nen...heh... sparka och vad har vi annat
vidare...

Prov på djärvhet
I den hegemoniska smack-down-tävling-
en eller i låtsasslagsmålet deltog största
delen av pojkarna. I båda av dem hade
man klara regler, med vilka man strävade
efter att hindra aktiviteter som skadar
fysiskt. För att få delta i tvekampen
borde pojken ändå visa prov på något
slags djärvhet och förmåga att tåla smär-
ta. Gråt var inte att rekommendera.
Funktionen för en sådan verksamhet
som innehåller element av kontrollerat
våld föreföll vara att demonstrera och
testa den egna maskulina kompetensen,
förstärka den egna statusen och att beva-
ra rykte och högaktning som maskulin
aktör samt ställningen i hierarkin. Med
hjälp av låtsasslagsmålen mätte man kraf-
terna med varandra. En del av de lugna
pojkarna samt invandrarpojkarna i de
multikulturella skolorna var pojkgrupper

som lämnades eller som lämnade sig
utanför tvekamperna.

Liksom i de pojkgrupper som under-
sökts av Shawn McGuffley och Lindsay
Rich, var en individ med lägre status i
hierarkin även i pojkgrupperna i denna
undersökning ideligen i fara för att
utnyttjas av de högre stående individerna
i ett maktspel och då utsättas för och bli
offer för våld. De saker som värderades
högt förde med sig kompetens, vilket i
sin tur ledde till makt och en position.
Graden av ens position bestämde storle-
ken på ens kontrollsfär; ju mer populär,
desto mer makt och ju mer makt, desto
större chanser att kontrollera individer i
en ömtåligare position och därigenom
bestämma idealen för manligheten.

Populariteten bland pojkarna kunde
höjas även av skolframgången, men gjor-
de det inte nödvändigtvis, och det var
inte pojkarna, utan flickorna, som talade
om det.

Leea (en flicka = G): I allmänhet får
Jukka goda vitsord (vitsord i proven, I).
Om ... en pojke

Heli-G. som är IN, liksom, fastän
Tuomas

Leea: får bättre än Jukka, så varför
skäller man inte att Tuomas är en plugg-
häst, men för Jukka gör man det, fastän
han skulle få sämre vitsord än Tuomas?

Heli: Javisst, det är nu så att Tuomas är

kung i vår klass. Kungen får göra vad han
vill, får t.o.m. ägna sig åt balett!...

Individer som hamnat i utkanterna
av hierarkin satt mer eller mindre fast i
ett ekorrhjul, vilket det var svårt att
komma ur. Att avvika från den fastställ-
da normen innebar en svagare position
och sämre möjligheter att uppnå och
upprätthålla popularitet. Pojkarnas våld
var delvis subtilt och smälte i viss mån
samman med beteenden som ansågs vara
normalt pojkbeteende. Största delen av
våldet begicks utan insyn av lärare eller
annan personal. Ett uttryckssätt som
ansågs vara manligt, nedvärderande
humor mot andra, hot om våld, luren-
drejeri samt flickhat och homofobiskt
beteende var vanligt pojkar emellan. I de
urbana skolmiljöerna pågick även status-
kampen med hjälp av dator- eller
PlayStation-spel.

Verbal våld
Utifrån intervjuerna och observationerna
var det våld som pojkarna utövade rätt
långt verbalt, fastän även fysiska kamper
utkämpades. Man talade mer om strider-
na än de såg ut att förekomma och,
såsom ovan omnämndes, testades även
fysisk styrka - och stridspotential - med
hjälp av smack-down-brottning och “låt-
sasslagsmål”, där man inte “slogs på rik-
tigt”, fastän man visst nog kunde bygga
upp och upprätthålla hierarkier som
baserade sig på fysisk styrka. Även i lag-
spelen - till exempel ishockey - kunde
pojkarna, förutom att de betedde sig
våldsamt - även begagna sig av ett fram-
hävt våldsamt språk liksom för att signa-
lera sin speciella manlighet som grundar
sig på våldspotentialer:

Niko: Vi (kompisar emellan, I) har all-
tid skrikit till varandra att nu är det inte
ishockey för vuxna, slå inte ihjäl den där,
och inte den heller. Det låter så skojigt när
man pekar finger och säger “slå inte ihjäl
den där fast du så vill”- då tittar de (andra,
I) helt förskräckta att “slå ihjäl”? Visst har
vi skojigt där.

Etniska ursprunget bestämde
populariteten
I de skolor som fanns i den urbana mil-
jön deltog mest synligt två olika grup-
per i kampen om den hegemoniska
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manlighetens ära. Sari Manninen, som
utförde undersökningen kallade dessa
grupper för “värstingarna” och de
“populära”. I synnerhet i den ena av de
två multikulturella klasserna marginalise-
rades alla flickor och invandrarpojkarna
mycket klart. 

Finskheten hade ett samband med
makt och popularitet i klassgemenska-
pen. Den ansågs självfallet vara bättre än
andra nationaliteter. En del av pojkarna
legitimerade värstingarnas makt genom
att understöda dem eller låta bli att
ingripa i värstingarnas agerande.
Flickornas existens antingen beaktade
de, eller lät bli att notera den allt efter
situationen.

Flickornas långa kö har redan
länge varit klar
Elisa (G): -Hej var är pojkarna? Här är ju
endast en...

Jesse (P-E) representerar pojkarnas
matkö. Bakom flickornas kö är
Mohammud (P-E), Tuomas och Marko.
Marko knuffar Mohammud i sidan.
Mohammud vänder sig om och sparkar
Marko.

Marko: - Mohammud sparkar!
Mohammud ställer sig bakom Tuomas

i kön. Marko står bakom honom, knuffar
Muhammud i ryggen och intar färdigt förs-
varsposition, då Muhammud vänder sig
om och slår litet ovarsamt till Marko med
handen. Marko slår tillbaka och
Mohammud försöker sparka Marko med
en spark bakåt. De andra pojkarna ber
pojkarna komma tillbaka i kön.
Muhammud och Marko börjar springa i
kapp för att se vem som hinner först i kön.
Muhammud hinner knappt före, men
Marko knuffar med våld Muhammud åt
sidan och ställer sig framför honom.
Läraren går och flickorna följer efter, sedan
kommer pojkarnas led. Muhammud öpp-
nar ytterdörren bredvid och tar omvägen
via den. 

Marko ropar: - Muhammud är bakom
mig! Muhammud går bakom Marko.
Pojkarna bryter av flickornas led och går ut
före den sista raden av fem flickor.

Såsom utdraget ur videoupptagning-
en visar, kontrollerar pojkarna i hegemo-
nisk position och bestämmer framför allt
invandrarpojkarnas plats i matkön. Till

flickorna förhåller de sig som om de inte
alls existerade - deras kö kunde man
bryta av utan kommentarer i avsikt att
vinna företräde. 

Strävan efter popularitet
Texterna berättar om pojkarnas strävan
efter popularitet och popularitetsprat i
skolan i en verksamhetskontext som
innehåller såsom manliga betraktade
kompetensbevisningar, upprätthållande
av ägande/behärskande, retande, hack-
ordning samt andra våldspotentialer eller
direkt våld. Då man talade för att efter-
sträva popularitet hänförde sig detta
knappast alls till skolans grunduppgift,
dvs. arbetet med inlärning, utan till
sådant som man gjorde, med vilket man
hotade och kritiserade vid sidan av skol-
arbetet eller i stället för det.

Alla verbala och fysiska demonstrati-
oner (Butler 1993) och våld utövades av
pojkar för att nå och upprätthålla popu-
lariteten samt i syfte att bygga upp en
maskulin identitet, men inte enbart för
detta ändamål. Demonstrationer med
kraft samt våld och hotet om möjlighe-
ten at utöva sådant utnyttjades även för
att nå och upprätthålla en hegemonisk
ställning. De som befinner sig i en hege-
monisk ställning kunde diktera vad som
var tillåtet för dem som befann sig i en
svagare position och kontrollera deras
göranden och låtanden. Mycket tydligt
begagnade sig pojkar, som befann sig i en
hegemonisk ställning, och vilka hotade
med våldsam maskulinitet, styrka och
våld för att marginalisera individuella
pojkar och flickor, och hela grupper av
elever som de ville underordna den hege-
moni som de upprätthöll. 

Våldsbetonad aktivitet användes för
att reproducera makthegemonin lika väl
i klassrummet som för att demonstrera
deras maskulina kompetens. På toppen
av den med våld uppbyggda hierarkin
och hackordningen fanns en grupp fin-
ska pojkar och på bottnen fanns invan-
drarna. Hur flickorna placerar sig i den
hierarki som byggts upp av pojkarna har
vi ännu inte granskat. Det är vårt intryck
att det inte är meningsfullt att placera de
inbördes maktrelationerna mellan flickor
och pojkar i de skolor vi undersökt i en
hierarki, eftersom deras värld har diffe-

rentierats till betydande delar. Å andra
sidan verkade pojkarnas hierarkier delvis
vara situationsspecifika.

Våra undersökningsresultat är på
samma linje som den könsrelaterade
forskning som utförts i Storbritannien.
Fientlig miljö och våldframkallande
könsrelaterade beteenden och demon-
strationer var en essentiell del av skolkul-
turen. Tävlan för att nå framgång i mön-
stren för den hegemoniska maskulinite-
ten, kampen för en konsumentoriente-
rad och trendmedveten “normalitet”,
och hegemonibaserade asymmetriska
värdesystem var de centrala karakteristi-
ka som underhöll fenomenet.

Den våldsamma skolkulturen utgör
en utmaning för lärare och pedagoger att
fungera som starka, alerta och civilisera-
de uppfostrare. Detta är givetvis inte till-
räckligt. Därtill är det viktigt att lärare
och pedagoger utgör ett stöd i beslut som
rör människovärde och jämställdhet
samt finns där för att eleverna skall
kunna utvecklas i en skolkultur fri från
våld.
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Sexuella trakasserier mot unga flickor i den svenska skolan omtolkas till 
“kärleksfullt intresse”. Uttrycket används då lärare vill förklara varför pojkar slår
flickor. Att bli slagen blå på axlarna, att bli kallad “hora” eller klämd på brösten,
allt detta förklarar alltför många vuxna som pojkars uttryck för “förälskelse”.
Aggressivitet tonas ner och kallas “att vara kär”. Misshandel kallas “intresse”.

“Han slår mig 
men jag bryr mig inte”
Av GUNILLA MOLLOY
Lärarutbildare och genusforskare vid Lärarhögskolan i Stockholm
gunilla.molloy@lhs.se
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“Han slår mig men jag bryr mig
inte”. Denna replik kommer från 14-årig
Frida, i en skola i Sverige. Hon var en av
116 elever, som jag följde under tre års
fältstudier i fyra skolklasser. Medan jag
satt med på lektionerna, kunde jag inte
undgå att se de uttryck för sexualiserat
våld som dagligen förekom. Våldet vari-
erade, från verbala trakasserier som ordet
“hora” till sparkar och, som i Fridas fall,
knytnävsslag mot kroppen. Jag väljer här
att berätta Fridas historia, eftersom hon
var den enda elev som jag såg söka hjälp
hos en lärare på skolan. Den reaktion
hon mötte ser jag som ett symptom på
skolans hållning gentemot det sexualise-
rade våld som dagligen förekommer.

Frida och läsning
I klassrummet, när ämnet är svenska och
litteraturläsning, framstår Frida som en
ganska passiv elev. Hon avskyr att läsa, sa
hon. Hennes stora intresse är sport och
hon spelar både fotboll, innebandy,
basket och ishockey. För att en bok skall
fängsla henne, måste hon kunna finna
sig själv och sina egna frågor i texten.
Frida kan därför inte ta till sig Flugornas
herre, som handlar om övergivna pojkar
på en ö, som hennes svenskfröken väljer
att läsa med klassen i åttonde årkursen.
Boken blir liggande i Fridas skåp i sko-
lan. Men samtidigt läser hon samma
månad tre andra böcker. De har titlarna
“Natten till den tredje november”,
“Mobbad i skolan” och “Skolans snygg-
gaste kille”. Samtliga böcker handlar om
mobbning. Eftersom Frida lågprioriterar
läsning, borde de självvalda böckernas
innehåll rimligen vara viktiga för henne,
när hon under en månad läser tre styck-
en.

Frida och “mobbning”
När vi talar om de böcker som Frida själv
valt, ber jag henne berätta vilken av dem
som var bäst:

F: Skolans snyggaste kille, tror jag. För
liksom det var mer mobbning där, sen blev
han jättesnygg och alla gillade honom och
så. Man fick lära sig mycket.

J: Lära sig vadå?
F: Jamen så här att man skall inte

mobba folk för ja... mobbning... jag blev
mobbad förut så jag vet hur det känns.

J: Vad blev du mobbad för?
F: Ja, när jag klippte mig blev jag ju

hockeyfrilla och sedan tandställningen och
allting.

I samtalet med Frida är det “mob-
bad” som återkommer. Frida har blivit
mobbad för sitt utseende sedan årskurs
sex av några äldre pojkar på skolan.
“Hockeyfrilla” syftar på en speciell sorts
frisyr och om tandställningen fick hon
kommentarer som “när går tåget”. Frida
läser hela boken och säger att hon “lärde
sig mycket”, t.ex. att “man skall inte
mobba”. Under samtalet framkommer
att Frida inte bara har blivit mobbad,
utan även själv har mobbat andra: 

J: Eh, den andra boken, Mobbad i sko-
lan, vad handlar den om?

F: Där var det en tjej som blev mobb-
bad.

J: Lärde du dig någonting av den
boken?

F: Ja, det är ju liksom att man skall
inte komma ett helt gäng och mobba eller
säga någonting för då vet man så där, ja
gud, nu blir hon jätterädd och allting. Så
jag brukar inte komma med största gänget
bara och “ja, du är jätteful, gå, du behöver
inte vara i den här skolan” eller någonting.
Jag mobbar ju inte på, jag säger som kom-
pis så här, “nej, men gud vad ful du är,
måste du ha sådana kläder”, men det tar
dom på skoj som tur då. Men en del gör ju
inte det, så man vet inte.

Vad Frida lärt sig av “Mobbad i sko-
lan” är att man inte skall vara flera mot
en. Men Frida är inte säker på hur henn-
nes skämt “nej men gud vad ful du är,
måste du ha sådana kläder?” uppfattas av
andra. “Man vet inte”, säger hon, efter-
som hon inte vet var gränsen mellan
skämt och mobbning går. I samtalet om
de böcker Frida läst förefaller det mig
som om hon utforskar dessa gränser.
Böckerna kan kanske sägas ha gett henne
en idé av om relationer mellan männ-
niskor. Fridas osäkerhet om vad mobb-
ning är återkommer när vi talar om räds-
lor. Hon berättar att då mobbningen
under sjätte skolåret pågick, gick hon all-
tid omvägar i skolbyggnaden, eftersom
hon inte vågade gå förbi de mobbande
pojkarnas klassrum. Jag frågar om det
finns någon på skolan som hon är rädd
för nu när hon går i åttonde årskursen:

F: Nä, dom bara går runt och slår mig,
men jag är inte rädd för dom.

J: Vilka är det som går runt och slår
dig?

F: Det är två killar i nian. En gillar
mig och en, jag vet inte, han håller på och
slår mig fast han gillar mig, jag vet inte.

J: Hur slår han dig?
F: Han brukar slå mig på axlarna så

min mamma brukar fråga vad jag har
gjort, för dom är helt blå.

J: Var i skolan slår han dig någonstans?
F: Han brukar trycka in mig i skåpet.
Frida fäller två gånger kommentaren

“jag vet inte” i samband med ordet
“gilla”. Fridas yttrande kan tolkas som att
hon inte får ihop det faktum att någon
gillar henne och ändå slår henne. De
böcker hon läst har lärt henne att man
inte skall mobba någon. Men utanför
bokpärmarna kan det vara ett tecken på
att man inom en rådande genusregim är
gillad (som flicka) om man blir slagen
(av pojkar). Under samtalet vänder och
vrider Frida på denna frågeställning. Att
det finns gränser för vem som får slå vem
och hur hårt vet hon. Men de gränserna
gäller henne och inte pojken som slår:

J: Fast om han slår dig så att du får
blåmärken på axlarna, är det inte ganska
hårt?

F: Nä, jag tycker inte det gör... det gör
ont när jag får blåmärkena, men jag känn-
ner ingenting när han slår. Utan när han
slår mig då slår jag honom, fast jag slår inte
lika hårt.

J: Och varför inte det?
F: Han har ju mer muskler (fnissar).
J: Skulle du kunna klippa till hårdare

om du ville?
F: Ja.
J: Vad är det som hindrar dig från att

göra det?
F: Nej, men han är ju snäll så jag

vågar ju inte slå till allt vad jag... Han kan
ju slå mig hårdare, för han är ju hockey-
spelare och han har ju världsmuskler.

J: Så man kan vara snäll och slåss, är
det så?

F: Ja, jag tycker att det är så i alla fall.

Frida och genusregimen 
på skolan
Lika otydlig som uppfattningen om vad
mobbning är för Frida, lika tydliga är
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reglerna för henne om vem som får slå
vem och hur hårt inom en rådande
genusregim. Frida får slå tillbaka, men
inte så hårt att hon framstår som lika
stark eller starkare. Hon är klar över hur
styrkan mellan könen inom den existe-
rande genusregimen är reglerad. Men
konstituering av kön är en livslång pro-
cess. Fridas svar kan därför tolkas så att
hon kommer att acceptera att bli slagen,
om den som slår dessutom framstår som
snäll när han inte slår. Som Eva
Lundgren sier:

“Den hand som slår överträder i all-
mänhet lagen, sociala konventioner och
vissa moraliska normer. Men den över-
träder inte nödvändigtvis underliggande
strukturella – konstituerande manliga
lagar”. (Lundgren 1995, s 219)

Pojkarna slår Frida i korridoren där
inga vuxna är närvarande. Pojkarna kan
därmed osedda bryta med sociala kon-
ventioner och etiska uppfattningar som
säger att man inte skall slå. För att Frida
skall kunna förstå varför pojkarna slår
henne, måste hon tolka deras beteende så
att det framstår som önskvärt att bli sla-
gen av dem. Den enda vuxna personen
på skolan som Frida anförtror sig åt är
den manlige gymnastikläraren. Men,
säger Frida, “han trodde inte på mig utan
han trodde att vi, att han var kär i mig,
bara därför han höll på”. Fridas egen
ambivalenta hållning om att män både
kan slå och vara snälla får därmed stöd i
vuxenvärlden. Hon säger också att lära-
ren inte tror henne när hon säger att hon
inte vill bli slagen. 

När Frida och jag återkommer till
Flugornas herre. har hon visserligen inte
läst mer än två sidor, men sett den på
video. När vi pratar om den säger Frida
att “man får inte slå”.

J: Men om du tycker att folk inte skall
slåss och folk går och slår dig, hur får du
ihop det?

F: Jag vet inte (skrattar lite) men jag
bryr mig inte om någon slår mig.

Utifrån det värdegrundsperspektiv
som finns inskrivet i svenska skolans
läroplan kan för det första etiska och
moraliska frågor ställas. Skall man bry sig
när man blir slagen i skolan? Får man
överhuvudtaget slå? Och för det andra,
vem är det som slår vem? Om man inte

lär sig för skolan, utan för livet, vad är
det som Frida får lära sig om relationerna
mellan könen, och som accepteras i sko-
lan?

Myten om 
“kärleksfullt intresse”
Såväl svensk som internationell forsk-
ning beskriver sedan mer än tjugo år till-
baka hur flickor blir förlorare i skolsyste-
met. Rapport efter rapport lyfter fram
samma resultat. Många flickor lämnar
skolan med den underförstådda kunska-
pen att pojkar får ta mer av samtalsut-
rymmet, att pojkars beskrivningar av
verkligheten tillåts dominera och att sko-
lan och lärare ger större utrymme åt poj-
karnas intressen. Ett annat utslag av poj-
kars dominans över flickor visar sig i
nedsättande kommentarer, i sexuella till-
mälen som “hora” och även i form av
andra fysiska och sexuella trakasserier.

Inga förändringar har skett i pojkars
dominans av talutrymmet. Det kan kan-
ske bero på att den ses som en beklaglig,
men snudd på ofrånkomligt “naturlig”
företeelse, redan inskriven i klassrums-
diskursen. Pojkars sexuella trakasserier
tolkas som ett relationellt “spel” på indi-
vidnivå, vilket Fridas lärare gör, men vil-
ket det inte är. Det är slående, skriver
klassrumsforskaren Elisabeth Öhrn
(2002), hur lite som skrivs i svensk
utbildningsforskning om sexualitet, sex-
uella trakasserier och tillmälen. Nyligen
skrev skolforskarna Inga Wernersson,
Ann-Sofie Holma och Christina Osbeck
att var fjärde elev kränks i skolan, att
“könsorden haglar i årskurs åtta”. De
skriver också att “upprätthållandet av
demarkationslinjen mellan “kvinnligt”
och “manligt” är den enskilt tydligaste
faktorn i kränkningarna”. (Dagens
Nyheter 26.2.03)

Det finns, enligt min åsikt, en myt
som skolan bidrar till att upprätthålla.
Den myten omtolkar sexuella trakasseri-
er till vad lärare kallar för “kärleksfullt
intresse”. Den används då vuxna vill för-
klara varför pojkar slår flickor. Men den
är endast gångbar i lägre åldrar och i sko-
lan. Att bli slagen blå på axlarna, att bli
kallad “hora” eller klämd på brösten, allt
detta förklarar alltför många vuxna som
pojkars uttryck för “förälskelse”.

Aggressivitet tonas ner och kallas “att
vara kär”. Misshandel, vilket det är frå-
gan om i Fridas fall, kallas “intresse”. Det
finns ett motstånd bland lärare mot att
uppfatta skolan som en institution för
konstruktion och reproduktion av genus
och genusrelationer. (Gannerud, Eva
1999). Detta motstånd behöver heller
inte utmanas om lärarens uppfattning
om varför pojkar slår flickor har stöd i ett
övergripande samhälleligt genussystem.
Myten skulle spräckas i samma stund
som flickor började slå pojkar, vilket
Frida indirekt bekräfta. För att inte tala
om den reaktion som kvinnor som slår
män, skulle möta.

Den svenska skolan, Sveriges största
arbetsplats, har separata förklaringss-
system för den misshandel som försiggår
i klassrum och den som försiggår i perso-
nalrum. Bland lärarna kallas misshandel
för misshandel när den riktas mot dem.
Den lärare som blir blåslagen av en elev
(eller en kollega), som blir kallad “hora”
eller tagen på brösten, säger inte till
omgivningen att “han är kär i mig”. Hon
får istället stöd i omgivningens uppfatt-
ning att anmäla misshandel. Varför får
inte unga flickor samma stöd?
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Homoseksualitet 
i skolen

Av ÅSE RØTHING
Dr.art i kristendomskunnskap

Forsker ved Senteret for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
ase.rothing@skk.uio.no

Homo, ofte i forlengelsen av “din jævla”, sies å være et av de mest utbredte
skjellsordene blant norske skolelever for tiden. Elevenes bruk av ordet homo
gjenspeiler sannsynligvis barn og unges uvitenhet og ubetenksomhet, men også
en homofobi som fortsatt er relativt utbredt i det norske samfunnet generelt.
Hva gjør skolen for å møte, bearbeide og motvirke barn og unges homofobi og
homoforakt? Hva undervises det om homoseksualitet i den norske grunnskolen?

En mulig inngang til å si noe om
hva som undervises om homo-
seksualitet er å se på hva lærepla-

nene for grunnskolen foreskriver om
tematikken. Grunnskolens læreplaner
blir til i et politisk landskap og farges av
skole- og samfunnspolitiske debatter og
synspunkter. Det kan derfor være rime-
lig å se framstillingen av homoseksua-
litet i læreplaner siden 1970-tallet i lys
av endringer i det norske samfunnet i
samme periode, når det gjelder seksua-
litet generelt og homoseksualitet spesi-
elt. Disse endringene har blant annet
kommet til uttrykk gjennom to sentrale
politiske vedtak: avkriminaliseringen av
homoseksualitet i 1972 og innføringen
av partnerskapsloven i 1993. 

I 1974 fikk den norske grunnsko-
len en ny læreplan, også kalt mønster-
plan (M74). Denne planen erstattet en
læreplan som hadde vært gjeldende helt
siden 1960. I M74 nevnes homoseksua-
litet for første gang i en norsk læreplan.
Dette kan sees i sammenheng med at

homofili ble avkriminalisert to år tidli-
gere. Men homoseksualitet eller homo-
seksuelle samliv framtrer ikke på noen
måte som et legitimt eller reelt alterna-
tiv til heteroseksualitet eller heterosek-
suelle samliv. Under overskriften “hjem
og familie” i 9. klasse i samfunnsfag,
finner vi for eksempel stikkord som: for-
lovelse og ekteskap, foreldre og barn, og
ulike typer av familier. “Ulike typer
familier” kunne i prinsippet også vist til
familier der to av samme kjønn lever
sammen, med eller uten barn. Men i
forlengelsen nevnes følgende stikkord i
parentes: barnerike familier, skilsmisse
og adoptivbarn (M74 s. 186). I andre
sammenhenger viser “ulike familiety-
per” til familieformer i andre kulturer
(se s. 289). 

Homoseksualitet nevnes to steder i
læreplanen. Begge ganger er det knyttet
til biologi og helselære i naturfag, og
begge stedene nevnes det, paradoksalt
nok, i avsnittet om det obligatoriske
emnet “Forplantningen”. Under lære-

stoffet for 4.-6. klassetrinn står det at
“seksuelle ytringer som er forskjellige fra
de vanlige, bør nevnes”.
Homoseksualitet og ekshibisjonisme
nevnes som eksempler i parentes (s.
300). I planen for 7.-9. klassetrinn fore-
skrives tilsvarende framstilling: I slutten
av et kort avsnitt om kjønnssykdommer
står det at “homoseksualitet og ekshibi-
sjonisme og andre seksuelle ytringer
som er forskjellig fra det vanlige” skal
omtales kort (samme). 

Selv om homoseksualitet i 1974 var
lovlig, framstår det som et svært margi-
nalt tema i mønsterplanen. Planen tar
heteroseksualitet for gitt og foreskriver
undervisning som skal bidra til å utvik-
le barn til ungdom og voksne som i
framtiden velger heteroseksuelt organi-
serte og samfunnsbyggende samliv. 

Nye læreplaner, nye tider?
Hva sier de to nyeste læreplanene, møn-
sterplanen fra 1987 (M87) og lærepla-
nen fra 1997 (L97)? Har ting endret



seg? Heteroseksualitet framstilles frem-
deles som det naturlige og langt på vei
selvsagte. Dette impliserer også hetero-
seksualitet som ideal. I M87 er homo-
seksualitet fortsatt et ganske marginalt
tema. Det nevnes for eksempel ikke i
forbindelse med temaer som “Du og
jeg” eller “Fellesskap og samfunn” innen
kristendomsfaget. Her nevnes kun de
typiske hetero-sentrerte temaene (M87
s. 112f ). I det alternative faget Livs-
synskunnskap derimot, nevnes både
homofili og heterofili i forbindelse med
samlivslære (M87 s. 123). Her er med
andre ord ikke heterofili en uuttalt selv-
følgelighet, i og med at det settes ord på
som et motstykke til homofili. Men
dette var altså en fagplan som angikk
kun et lite mindretall, nemlig de som
hadde fritak fra kristendomsundervis-
ningen. I o-fag skal imidlertid alle ele-
vene lære om både homofili og heterofi-
li i samlivslære. I M87 er homoseksua-
litet med andre ord et tema knyttet til
samliv og forelskelse, ikke til kjønnssyk-
dommer og ekshibisjonisme og andre
uvanlige seksuelle ytringer (jf M74).
Samtidig er det tydelig at familie fortsatt
er et heteroseksuelt prosjekt: I sam-
funnsfag, for eksempel, har et av hoved-
emnene overskriften “Individ, familie
og samfunn” (s. 232f ). Her er kjønns-
roller og likestilling sentrale temaer, noe
som i denne sammenhengen helt klart
henspiller på heteroseksuelt organiserte
familier. Her koples også samliv ekspli-
sitt sammen med ekteskap. I den grad
homoseksualitet er nevnt i dette emnet,
er det bare implisitt og med negative
assosiasjoner, nemlig knyttet til stikkor-
dene Hiv-infeksjon og AIDS. Også i et
av læreplanens aller siste kapitler, nemlig
kapitlet om heimkunnskap, blir hetero-
perspektivet igjen veldig tydelig. Under
hovedemnet “Familie og omsorg” (s.
287f ) er det ganske åpenbart at den
familie som omtales i planen, forventes
å bestå av to voksenpersoner av såkalt
motsatt kjønn, i tillegg til eventuelle
barn. Her nevnes riktignok “enslige”
som eget tema, mens homoseksuelt
organiserte familier verken nevnes
eksplisitt eller framstår som et implisitt
alternativ.

Hva så med den siste læreplanen,

den fra 1997? Her er planen, etter hva
jeg kan bedømme, langt bedre
gjennomarbeidet enn den forrige når
det gjelder å framstille hetero- og homo-
seksuelle samliv som to likestilte former
for samliv. Dette kan nok sees i
sammenheng med innføringen av part-
nerskapsloven i 1993. Men tross klare
forbedringer er det flere utfordringer å
ta fatt i. 

L97 – noen utfordringer
Jeg skal i fortsettelsen kun peke på to
utfordringer. Den første er knyttet til at
homofili skal tematiseres i faget
Kristendoms- religions- og livssyns-
undervisning (KRL). I læreplanen er
homofili oppført i 8. klasse som stik-
kord i selskap med seksualitet, identitet,
samliv og heterofili (L97 s. 105 og revi-
dert KRL-plan fra 2002, s. 14).
Tematikken er knyttet til hovedemnet
“Etikk og filosofi”, og dette kan nok i og
for seg fungere positivt og konstruktivt.
Men hvordan kan homoseksualitet
framstilles som en positiv mulighet i
KRL-faget som helhet? Kristendom-
men, som ifølge læreplanen skal oppta
ca 60 % av KRL-undervisningen, har i
alle fall så langt ikke bidratt mye positivt
i den sammenheng. Heller ikke de andre
trostradisjonene som presenteres har
stort å vise til. Men spørsmålet om reli-
gionenes bidrag handler ikke bare om
teologisk fordømmelse og mangel på
positive bidrag, det handler også om et
temmelig entydig hetero-selvsagt møn-
ster i fagets fokus generelt. Elevene skal
blant annet lære om ulike trostradisjo-
ners høytidsfeiringer, og dette knytter i
stor grad an til hvordan dette skjer i
familien, nærmere bestemt i de religiøse,
heteroseksuelle kjernefamilier. Religiøst
fortellingsstoff står dessuten sentralt i
undervisningen, og her er homoseksua-
litet helt usynlig mens mange av fortel-
lingene har en tydelig heteroseksuell
ramme. Dette er for så vidt ikke spesielt
for KRL-faget. Etter hva jeg kan forstå
er denne typen usynliggjøring knyttet til
fortellingsstoff, også en utfordring blant
annet for norskfaget.

Den andre utfordringen jeg vil peke
på er knyttet til natur- og miljøfaget.
Utfordringen er her ikke knyttet til

hvorvidt homoseksualitet synliggjøres,
men hvordan det framstilles. I natur- og
miljøfaget nevnes homofili tilsynela-
tende på lik linje med heterofili både i 5.
og 10. klasse (L97 s. 211 og 217). Begge
stedene er tematikken imidlertid knyttet
til seksuell identitet. Dette er etter mitt
syn ikke uproblematisk. Når heterofili
og homofili knyttes til identitet på den

måten læreplanen, slik jeg tolker den,
legger opp til, indikeres det at heterofili
og homofili er noe fast, stabilt og nær-
mest forutbestemt for den enkelte.
Denne framstillingen av hetero- og
homoseksualitet kan få minst to uheldi-
ge konsekvenser. For det første indikerer
dette en sammenkopling mellom seksu-
alitet og natur; seksuell preferanse opp-
fattes som “naturlig”, som naturlig del
av ens identitet, og dermed ufrakomme-
lig. Dette er en velkjent tankegang og
mange argumenter for sosiale og juridis-
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ke rettigheter for mennesker som lever
homoseksuelt, viser til en slik tenkning.
Men en sammenkopling mellom natur,
seksualitet og ufrakommelighet bidrar
ikke bare til å legitimere homofile og
lesbiskes rettigheter. Denne sammen-
koplingen bidrar, slik jeg tolker det, 
i minst like stor grad til å befeste 
heteroseksualitetens overordnede posi-

sjon. Kanskje er det til og med mulig å
si at “bekreftelsen av ’homoseksualitet’ i
seg selv er en avledning av en homofo-
bisk diskurs” (Butler 1997: 301). For
det andre indikerer fokuset på seksuell
identitet at “heterofil” og “homofil” er
statiske betegnelser på noe mennesker
er, og betegnelsene utelukker hverandre
slik at man er enten det ene eller det
andre (så sant man ikke kategoriseres
som “bifil” – men “bifil” oppfattes og
anvendes gjerne også som en statisk
kategori). Dette kan indikere at det å

være homofil og heterofil er to helt for-
skjellige ting. Innenfor et slikt bilde
framstår heteroseksualitet fortsatt som
norm og ideal, mens homoseksualitet
vanskelig kan bli noe annet enn et mer
eller mindre akseptabelt avvik. 

Jeg antar at det neppe per i dag er et
skolepolitisk ønske å framstille homo-
og heteroseksualitet likeverdig i skolens
undervisning. Det vil foreløpig oppfat-
tes som et alt for dramatisk brudd med
skolens tradisjonelle rolle som sam-
funnsbyggende og samfunnsbevarende
institusjon, direkte knyttet til “bygging-
en” av elever som forberedes til å danne
heteroseksuelt organiserte kjernefamili-
er. Men dersom skolen skulle ønske å
bidra til å framstille heteroseksualitet og
homoseksualitet som to likeverdige og
fleksible muligheter, vil lærernes viktig-
ste bidrag muligens være å la være å
framstille heteroseksualitet som det
mest naturlige og selvsagte. Det er selv-
sagt også viktig å synliggjøre homosek-
sualitet i undervisningen. Men kanskje
er det like viktig å problematisere alle
tatt for gitt-hetene og mytene som
omgir fenomenet heteroseksualitet.

Et lite regnestykke
Læreplanene fra 1970- og 80-tallet er
historie. Det kan derfor kanskje synes
både underlig og uinteressant å peke på
hva disse planene har foreskrevet om
homoseksualitet i skolens undervisning.
Det er imidlertid verdt å være oppmerk-
som på følgende lille regnestykke: Kun
mennesker som er født i 1980 eller
senere har fått undervisning etter 
møsterplanen fra 1987 helt fra 1. klasse
av. Alle som er født tidligere har fått
større eller mindre deler av sin skole-
gang i henhold til M74, det vil si i hen-
hold til en læreplan som framstilte
homoseksualitet som en marginal og
uvanlig seksuell ytring, eller i henhold
til tidligere læreplaner der homoseksua-
litet overhodet ikke var nevnt. På denne
bakgrunn er følgende resultat fra rap-
porten Levekår og livskvalitet blant les-
biske kvinner og homofile menn
(Hegna, Kristiansen og Moseng 1999)
ikke overraskende, men like fullt tanke-
vekkende fra et skolepolitisk perspektiv:
hele 71 % av informantene hadde føl-

gende sak som første, andre eller tredje-
valg, da de ble bedt om å rangere 13
ulike “homopolitiske saker”: Mer infor-
masjon om homofili i undervisningen i
grunnskolen. Denne saken fikk drøyt
30 prosentpoeng flere enn neste sak på
rangeringslisten ( :313). Undersøkelsen
bygger på intervjuer og spørreskjemaer
fra 3000 informanter ( :9). Flesteparten
av disse gikk sannsynligvis på skolen da
homofili enten ikke eksisterte eller da
det eksisterte som en marginal, uvanlig
seksuell ytring.

Homoseksualitet i under-
visning på ungdomsskolen
I denne teksten har jeg valgt grunnsko-
lens læreplaner som inngang til å antyde
noe om hva som undervises om homo-
seksualitet i den norske grunnskolen.
Observasjon av undervisning i klasse-
rom er en annen mulig inngang. Fra
høsten 2003 skal jeg i gang med et
forskningsprosjekt som nettopp skal
bygge på feltarbeid i klasserom.
Prosjektet har tittelen Samliv og seksua-
litet i ungdomsskolen. En studie av
hvordan hetero- og homoseksualitet for-
midles i undervisning, og er finansiert
av Forskningsrådets program: “Kjønns-
forskning: Kunnskap, grenser, endring”.
Hovedmålet for prosjektet er å utvikle
kunnskap om hvilke prosesser i under-
visning på ungdomsskolen som bidrar
til å reprodusere heteroseksualitet som
ideal og norm, og som bidrar til å mar-
ginalisere, stigmatisere eller legitimere
homoseksualitet. Forhåpentligvis kan
dette arbeidet bidra med nye inntak til
hvordan barn og unges homofobi og
homoforakt kan møtes, bearbeides og
motvirkes i skolens undervisning.
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K vinno- och könsforskning i
Finland har handlat mycket
om kunskap och epistemolo-

giska frågor, medan processen där vetan-
det skapas dvs. undervisningen har fått
lite uppmärksamhet. Jag anser att det
särskilt i Finland är viktigt att diskutera
feministisk pedagogik, eftersom läraryr-
ket är en kvinnodominerad bransch och
kvinnornas andel bland lärarna har ökat
under de senaste årtiondena.
(Rönnberg, 2000.) Dessutom erbjuder
diskussionen om feministisk pedagogik
ett intressant forum för att behandla
viktiga teoretiska frågor i kvinno- och
könsforskning. 

En möjlighet till auktoritet
Den centrala utgångspunkten för femi-
nistisk pedagogik är frågan om aukto-
ritet och makt. I bakgrunden ligger den
kritiska pedagogiken, som inte ser på
undervisningen som en neutral växel-
verkan utan som en del av maktsyste-
men. Undervisningen normaliserar sub-
jekten på kunskaps-, färdighets- och
fysisk nivå, då olikhet blir mindre önsk-
värt och förblir i marginalen när det

gäller det rådande medborgaridealet.
Kön är en central normaliserande fak-
tor; utbildningen producerar manliga
och kvinnliga subjekt som av samhället
definierats som riktiga. (Kohli, 1999,
324-325.)

Enligt den konstellation som råder i
kulturen har man brukat placera för-
nuft, auktoritet och makt på den
maskulina sidan. Trots den kvinnliga
majoriteten i lärarkåren är det fortfa-
rande inte lätt för kvinnorna att uppnå
auktoritetsställning varken i samhället
eller i klassrummet. Till de egenskaper
som traditionellt förknippats med
maskulinitet hör förmågan att vara
rationell, analytisk och logisk. Männen
har s.a.s. ett privilegium för “intellektu-
ell auktoritet” som kan anses vara
utgångspunkten för lyckad undervis-
ning. Jag anser att lärarskap i sig saknar
kön, men det har en manlig historia som
har skapat de betydelsestrukturer, gester
och gärningar som identifieras som
undervisning. (Se Butler, 1990). När
dessa gester och gärningar repeteras
bekräftar det uppfattningen om riktigt
lärarskap och också studerandena deltar

i bekräftandet. Kvinnan måste förtjäna
sin ställning som lärare och behärskare
av kunskap. Kvinnan definieras i under-
visningssituationen som den Andra, och
när den Andra börjar tala fäster man
uppmärksamhet vid talaren, inte vid det
hon säger. Kvinnan som i den väster-
ländska kulturen har representerat käns-
la och kroppslighet är även i en under-
visningssituation mera bunden till sin
kroppslighet än mannen. Till exempel
bell hooks har konstaterat hur (1994,
135) hon som svart kvinna varje ögon-
blick är medveten om att hon är föremål
för blickar. Den kvinnliga läraren måste
ta ställning till den goda eller karisma-
tiska lärarens normer. En lärare som
godkänner normer försöker följa dem så
noggrant som möjligt för att vara tro-
värdig. Hon kan försöka skaffa sig tro-
värdighet genom att “klä mannen på
sig”, d.v.s. genom att använda lägre röst,
större pondus och svarta kläder. En
feminitiskt orienterad lärare kan tacka
nej till den maskulina modellen och för-
söka bygga sin undervisning utgående
från sitt eget sätt att existera, genom att
riva ner rådande, vedertagen praxis.

Den feministiska 
pedagogikens ideal 
och nya synsvinklar
Av PÄIVI NASKALI
Ställföreträdande professor i pedagogik, Lapplands universitet, Rovaniemi
paivi.naskali@urova.fi

I den feministiska pedagogiken har man å ena sidan ansett det vara ett problem
att kvinnor saknar makt, å andra sidan har man moraliserat maktutövningen 
och velat minimera den. Varför är makt och maktutövning problematiskt när 
det gäller kvinnor och kan det finnas någon undervisning utan intellektuell 
auktoritet? Den kvinnliga läraren borde se den makt som döljer sig i hennes
kroppslighet och kvinnlighet som en resurs, inte som ett hinder.
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Ideal för feministiskt 
lärarskap 
För att ersätta maktutövning har man
utvecklat modeller som bygger på jäm-
lik växelverkan, där läraren försöker
stiga ned från katedern och sätta sig in i
studerandenas situation. Synpunkter
som har bakgrund i kritisk pedagogik
betonar, att undervisningens viktigaste
uppgift är att frigöra studerandena från
de definitioner med vilka kulturen 
slagit oss i bojor. Undervisningen kan
definieras som praktik “att praktisera
frihet” (the practice of freedom) enligt
bell hooks engagerande pedagogik
(1994, 15-21).

Synpunkter som förhåller sig nega-
tivt till makt definierad som maskulin,
poängterar kvinnornas förmåga att för-
stå känslornas betydelse i undervisning-
en. Den emotionella omvårdnad och
omsorg som stöder studerandena anses
vara ett viktigt undervisningselement
som borde beaktas i inlärningssituatio-
nen. Omsorgslärarskapet och mödra-
skap anses representera sådana “naturli-
ga” egenskaper hos kvinnan vilka har
lämnats utanför pedagogiken.
(Broughton & Potts, 2001, 374.)

Dessa viktningar får stöd av den
progressiva pedagogiken, vilken betonar

samarbete och dialog mellan läraren och
studenter. Kritiken har dock uppskattat
på basis av Valerie Walkerdines (1990,
18-25) analys att där är en fara att
tyngdpunkten övergår helt och hållet till
eleven och att den här inställningen kan
leda till “den snälla flickans pedagogik”:
den kvinnliga läraren börjar instämma i
studerandenas åsikter, hon börjar beha-
ga dem och förneka värdet i och berätt-
tigandet av sin egen kunskap. Den här
synen är när förknippad med idealen
om övergripande växelverkan som ger
ett svar på både kognitiv och personlig
utveckling och harmoni. Så byggs en
bild av en villig studerande och en lärare
som holistiskt tillfredsställer hans/hen-
nes behov. Detta ideal får sin inflytelse
från psykoanalytisk teori. Lauren
Berlant (1997, 149) anser, att den idea-
liserar undervisningen och förnekar den
som vardagsarbete med både rutiner och
tryck. 

Fast feminister kritiserar idealen i
den moderna kulturen är det möjligt att
de ändå förstärker dom genom sin egen
verksamhet. Idealistiska modeller inne-
bär ett försök att bygga en för alla
kvinnor gällande, feministisk version av
en karismatisk lärare hos vilken intellek-
tuell auktoritet och kvinnlig omvårdnad

enas. Detta har lett till ett ledarskap som
kommer nära terapeut- eller mentorroll-
len. Den feministiska läraren börjar
identifiera sig med studerandenas “lycka
eller olycka” och studenternas belåten-
het blir så småningom källan för lära-
rens självrespekt och självkänsla.
(Berlant, 1997, 153-154.) Om ett
sådant lärarskap använder Lauren
Berlant begreppet “den feministiska
undervisningens sentimentala mission”.
Hon betonar att det särskilt i en akade-
misk arbetsgemenskap ligger en fara att
arbetsgemenskapen förvandlas till en
scen där även privatsfärens angelägenhe-
ter utspelas. Arbetet finns inte till bara
för att få utkomst utan det väntas skapa
och upprätthålla identiteter.(o.a, 150-
154.)

Glädje, okunnighet, passivitet
och auktoritet
Jag vill komma till inlärning och under-
visning genom en ny synvinkel med
strävan att riva ned motsatsförhållandet
mellan maskulin och feministisk under-
visning, mellan emotion och kognition
och mellan kroppslighet och tänkandet.
Jag vill skissera fyra synvinklar, öppna
fyra fönster som ger möjlighet att
betrakta inlärningen annorlunda.
Avsikten är en givande inlärningsupple-
velse som både läraren och studerande-
na upplever som intellektuellt stimule-
rande. 

För det första är det skäl att betona
glädjen och fröjden i inlärning och
kunnande. Den kristligt-hegelska
undervisningskulturen (Se Fellman,
1987) har omfattat en viss högtidlighet
och strävan efter ett högre ego.
Kunnandet har inte fått ge förnöjelse
och det har inte utövats lekfullt.
Inlärningen har präglats av försakelse,
asketism, att undertrycka sin nyfikenhet
och ofta även frustration och rädsla att
göra fel. Inte heller våld mot den andras
erfarenhetsvärld och sätt att veta och
tänka har varit främmande. 

För det andra är det bra att lära sig
tåla okunnighet - både studerandens
och sin egen. Semiotiken tar upp ’käns-
lotolkning’, som hänvisar till det att vi –
när vi möter ett nytt fenomen – först
tolkar det med hjälp av känslor. Om
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tolkningen är tryckande kan det leda till
att betydelsen i budskapet blir avvisad.
Utgående från denna synpunkt är
okunnighet inte brist på kunskap eller
dumhet, utan det kan också vara ett
aktivt avvisande av kunskap. Således
anser man inte att okunnighet är mot-
satsen till vetande utan en del av kun-
skapens struktur. Vid okunnighet är det
dessutom inte fråga om passiv frånvaro,
utan ett tillstånd där studeranden aktivt
vägrar att veta på samma sätt som sin
lärare. Läraren borde acceptera att
han/hon inte förändrar världen så att
den börjar likna hans/hennes egen
värld. Han/hon accepterar också det att
studeranden alltid vet något som
han/hon själv inte vet. Läraren sänder
ett budskap ut till världen men han/hon
kan aldrig tvinga någon annan att upp-
fatta det på samma sätt. Läraren vet inte
i vilken form hans/hennes budskap
kommer fram och vad som följer av det
och hurdan den världen är som
hans/hennes ord och gärningar skapar.
(Se  Fellman, 1987.)

För det tredje vill jag lovsjunga pass-
siviteten i undervisningen; inlärning är
inte något som man utför utan den sker.
Enligt Karl Hostetler (1993, 41-43)
skulle passivitet vid en undervisningsdi-
alog betyda att både läraren och stude-
randen kunde överlämna sig åt saken.
Vid undervisningen nöjer man sig inte
med påtagliga pedagogiska och retoriska
frågor på vilka den som frågar tror sig
veta svaret, utan man ställer faktiska frå-
gor på vilka varken läraren eller stude-
randena har något slutligt svar. Att nå
konsensus som är idealet för dialogen
garanterar inte kunskapens riktighet; vi
kan enhälligt ha fullständigt fel. Öppna
frågor leder däremot till nya banor, ställ-
ler  synvinklar mot varandra och hindrar
en enda sanning från att bli ensamrå-
dande. Frågorna dyker dock inte upp
spontant; läraren måste väcka dem och
det är här som hans/hennes förmåga
som frågekonstnär övervägs, även så
djupet och omfattningen i hans/hennes
kognitiva värld. Läraren måste se var
diskussionen rör sig men själv måste
han/hon redan vara annanstans. Sakerna
ska belysas från nya och åter nya syn-
vinklar för att hindra statisk konsensus. 

För det fjärde vill jag betona kvinn-
nans mod att ta i bruk sina egna resur-
ser och frigöra sig från vårdarrollen. I
den feministiska pedagogiken har man å
ena sidan ansett det vara ett problem att
kvinnan saknar makt, å andra sidan har
man moraliserat maktutövningen och
velat minimera den. Varför är makt och
maktutövning problematiskt när det
gäller kvinnan och kan det finnas någon
undervisning utan intellektuell aukto-
ritet? Den kvinnliga läraren borde se
den makt som döljer sig i hennes kropp-
pslighet och kvinnlighet som en resurs,
inte som ett hinder. Med det menar jag
inte reduktion till kvinnoväset utan
dekonstruktion av dualismen mellan
kropp och förnuft; de faktorer som
anknyter sig till kroppslighet och käns-
lor behöver man inte förneka, eftersom
åhörarens och talarens känslor kan anses
som “förkroppsligade tankar”
(Honkasalo, 1996, 125), som får oss att
undra och möjliggör således förståelse.

Kasta sig i vetandets ström!
Utbildningen spelar en betydande roll i
producerandet av subjekt, därför är det
viktigt att analysera lärarskap i såväl teo-
rin som praktiken. Feministiska lärare
har möjligheter att förändra undervis-
ningen men det ska inte äga rum utan
kritisk reflektion av lärarens verksamhet.
Då det inte finns en kokbok för bra
feministisk undervisning är det viktigt

att diskutera frågor som behandlar
makt, kroppslighet, omsorg och känslor
och deras komplicerade dynamik i
undervisningen. Jag anser att en femi-
nistisk lärare som vill repetera undervis-
ningen på et annat sett, skall avstå från
att tvinga sina studenter till medvetan-
det, fria sin makt och sina förmågor för
fröjden i inlärning och öppna sig för
händelsen av kunnande. 
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Idet följande presenteras några resul-
tat från en svensk undersökning om
lärares liv och arbete ur ett genus-

perspektiv. Studiens syfte var att beskri-
va vad kön och genus kan betyda för
lärare som individer och för synen på
läraren och hennes arbete. Den bygger
på upprepade intervjuer med 20 kvinn-
liga klasslärare, alla med lång yrkeserfa-
renhet (Gannerud, 1999, 2001). Det
empiriska materialet analyserades tema-
tiskt, och resultatet presenterades i sex
olika teman. I denna artikel presenteras
några av dessa  resultat, och avslutnings-
vis diskuteras några reflektioner som
studien lett fram till.

Genusordningens två 
grundbultar
Utgångspunkter för arbetet är teorier
om genus som en social konstruktion,
och därmed socialt, historiskt och kul-
turellt föränderligt. Det är en ständigt
pågående konstruktionsprocess på olika
nivåer, såväl symboliskt – i föreställ-
ningar och normer – som strukturellt
och individuellt (Harding, 1987).
Genus och kön är i alla samhällen vikti-
ga ordningsprinciper, vid fördelning av
arbetsuppgifter, vid fördelning av makt
och inflytande och för hur mellan-
mänskliga relationer organiseras. Denna
övergripande samhälleliga organisation
beskrivs som samhällets genusordning
(Connell, 1987). Hirdman (1988)

beskriver två grundbultar i denna
genusordning: den ena är isärhållande,
att manlighet och kvinnlighet framställs
som ömsesidigt uteslutande och att män
och kvinnor tilldelas olika platser och
positioner; den andra en hierarkisk ord-
ning, så att det som förknippas med
män och manlighet uppfattas som över-
ordnat det som definieras som kvinnligt
eller förknippas med kvinnor. I fortsätt-
ningen används “manligt” och “kvinn-
ligt” (med citationstecken) i samband
med genusrelaterade föreställningar,
normer och mönster, medan kvinnlig
respektive manlig syftar på könstillhö-
righet hos konkreta individer eller grup-
per.

I varje organisation finns en genus-
regim som mer eller mindre avspeglar
den samhälleliga genusordningen, så
också i skolan (Connell, 1987). Skolans
genusregim kommer till uttryck i mål
och värderingar – vad skolans uppgift
är, vilken kunskap som är viktig, vilket
stoff som väljs – och i olika mönster och
strukturer, till exempel relationen mel-
lan pojkar och flickor i klassrummet.
Även som arbetsorganisation genomsy-
ras skolan av genusrelaterade värdering-
ar och normer, materiella förhållanden
och mönster. En viktig aspekt av sam-
hällets genusordning, som är av bety-
delse i synen på lärares arbete, är
anknytningen av den privata sfären till
föreställningar om “kvinnlighet” och

Den ökande professionalisering och vetenskapliggörande av läraryrket 
kan sägas att vara till gagn för lärarna, men kan också ses som ett sätt 
att devaluera egenskaper och förhållningssätt som är förknippade med 
“kvinnliga” värderingar, såsom lyhördhet, personorientering, empati och 
omsorg. Kan förändringarna i den svenska skolan senaste decennierna
beskrivas i termer av maskulinisering och proletarisering? I Sverige har 
pedagogisk forskning med köns/genusperspektiv framför allt behandlat 
eleverna och deras situation. Men skolan är också en arbetsorganisation,
och en arbetsplats för lärare.
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kvinnors verksamhet, till omsorg, vård
och känslomässiga relationer. Det som
är mest synligt, och väl känt, är könsar-
betsdelningen. Att arbeta med yngre
barns undervisning och fostran har
länge ansetts vara en lämplig uppgift för
kvinnor och nästan uteslutande kvinnor
har ägnat sig åt det, och gör så idag. I
sådana enkönade sammanhang kan
genusrelaterade värderingar och mön-
ster vara mycket verksamma, men sam-
tidigt svårare för aktörerna att upptäcka
än när både män och kvinnor är närva-
rande. Hur såg de kvinnliga lärarna i
studien på sin egen arbetssituation?

Deltagarna hade sällan reflekterat
över sitt eget kön i förhållande till sitt
arbete. Deras svar innehåller formule-
ringar som “det har jag aldrig tänkt på”
eller “det har jag inte haft några problem
med.” Vanligtvis uppfattade deltagarna
både skolan som institution och sin
egen yrkesroll som könsneutrala, fram-
för allt när diskussionen rörde sig på ett
allmänt plan. Man hänvisar istället till
individuella eller personliga förhållan-
den. I mer konkreta situationer däre-
mot, genomsyras många beskrivningar
av hur det egna könet påverkar hur man
uppfattas och bemöts, såväl av elever
och föräldrar som av kollegor och skol-
ledare. Åsikterna om könsstillhörighe-
tens betydelse framstår alltså som mång-
tydiga och ibland motsägelsefulla (jfr
Magnusson, 1996). Samtidigt som del-
tagarna beskriver skolan och sin arbets-
situation i termer av jämställdhet och
könsneutralitet, beskriver de en rad erfa-
renheter som grundar sig på upplevelser
av kvinnors underordning.

En motsägelsefull position
Särskilt tydliga är upplevelser av under-
ordning i samband med situationer som
rör makt och auktoritet. Deltagarna
själva hänvisar ofta till kön som en vik-
tig aspekt i dessa sammanhang, och
genusordningens koppling mellan mas-
kulinitet och auktoritet är uppenbar.
Som kvinnliga lärare möts de ofta av
lägre förväntningar när det gäller per-
sonlig auktoritet. Även om detta kan
upplevas som kränkande, har de också
själva sådana förväntningar, och ibland
bidrar de till upprätthållandet av denna

genusordning genom att hänvisa till
manliga kollegor eller skolledare i pro-
blematiska situationer. I ett individuellt
perspektiv befinner sig den kvinnliga
läraren i en motsägelsefull position –
vuxenhet, lärarroll och professionell
kunskap bidrar till auktoritet i arbetssi-
tuationen, medan kvinnlig könstillhö-
righet kan minska den (Maher &
Tetreault, 1994). De långvariga relatio-
nerna med eleverna i klasslärarrollen
skapar emellertid förutsättningar för att
utveckla en relationell auktoritet, där
lärarens inflytande grundas på emotio-
nella band, framvuxna genom långvari-
ga elev-lärarrelationer. Det är en typ av
auktoritet som de kvinnliga lärarna
upplever som mycket viktig, men som
kanske blir svårare att skapa i dagens
skola med alltmer flexibla elevgruppe-
ringar. 

Lärarprofessionalitet
Ovan beskrevs några resultat som hand-
lar om den individuella lärarens situati-
on. I detta avsnitt behandlas främst
synen på lärares arbete. Tancred (1995)
beskriver några enkla frågor som kan
användas i en analys av hur genusrelate-
rade föreställningar och normer är
invävda i verksamheten på en arbet-
splats. Den första frågan handlar om
vad som definieras som “arbete”, och
vad som betraktas som de viktigaste,
mest värderade arbetsuppgifterna. Den
andra frågan handlar om vad som upp-
fattas som skicklighet i yrkesutövandet,
vilka kunskaper och kompetenser som
anses viktiga och på olika sätt belönas.
Den tredje frågan berör organisationen
av arbetet, hur tid, utrymmen och eko-
nomiska resurser fördelas. Här behand-
las framför allt de två förstnämnda frå-
geställningarna. 

I de kvinnliga klasslärarnas skil-
dringar av sitt arbete visar det sig, att de
har mycket långsiktiga målsättningar
med sitt arbete, målsättningar som
innefattade både pedagogiskt-didaktiska
och socio-emotionella dimensioner. I
det dagliga arbetet uppfattas dessa som
sammanvävda och ömsesidigt beroende,
som “två sidor av samma sak”.  De soci-
oemotionella dimensionerna i arbetet
upplevs ofta som de mest energi- och

arbetskrävande, men beskrivs samtidigt
som viktigast för arbetsglädje och arbet-
stillfredsställelse och för skapandet av
fortsatt motivation och engagemang.
Att läraren ofta förändrar sin undervis-
ningsplanering och anpassar dem efter
situationen i klassrummet har i lärar-
forskning ofta beskrivits som en profes-
sionell svaghet (ex. Lortie, 1975), men
här tolkas det i stället som ett tecken på
ett uttryck för professionell skicklighet,
eftersom förändringarna infogas i lära-
rens långsiktiga och mångdimensionella
målsättningar. 

Osynliggjort kompetens
Arbetet med sociala och emotionella
relationer, som alltså utgör en framträ-
dande del i lärararbetet, är ofta osynligt
i skolans struktur och organisation, och
ofta inte heller värderat i diskussioner
om lärares professionalitet. Detta kom-
mer till uttryck på olika sätt, till exem-
pel i lärarnas berättelser om samarbete
och kontakter med arbetskamrater. Det
visade sig bland annat i några motsä-
gelsefulla yttranden, där några av lärar-
na menade att de inte samarbetade med
sina kollegor, men samtidigt berättade
om många och omfattande kontakter
och diskussioner med dessa. När de tala-
de om samarbete handlade det enbart
om planering eller genomförande av
undervisning, eller i vissa fall organisera-
de konferenser eller arbetslagsmöten.
På liknande sätt beskrivs ofta samarbete
i pedagogisk forskning. Kontakterna
med kollegor utgjordes emellertid till
stor del, av samtal om aktuella hän-
delser, diskussioner om bemötande av
elever eller konflikter som uppstått, och
förekom ständigt, vid alla tidpunkter
och i alla sammanhang, så snart tillfälle
gavs. Dessa samtal fungerade ofta som
emotionell avlastning och beskrevs som
mycket betydelsefulla av lärarna. De kan
ses som en sätt att utveckla professionell
kunskap i de socio-emotionella dimen-
sionerna i lärararbetet, och skapar en
gemensam referensram och en professi-
onell identitet. Ändå verkar de inte
inbegripas när lärare (och forskare) talar
om samarbete, vilket också leder till att
de inte heller inkluderas i begreppet
“arbete”.
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De socioemotionella dimensionerna
nämns sällan i diskussioner om läraryr-
kets professionalisering trots den centra-
la plats de har i lärarnas dagliga arbete.
Ett tecken på att de ofta inte värderas är,
att karriär inom skolans ram ofta inne-
bär att man lämnar det direkta arbetet
med elever för administrativa eller skol-
ledande uppgifter (Grant, 1989;
Rönnerman, 1993). Det avspeglas också
i kriterier som används vid individuell
lönesättning, där aspekter som lednings-
förmåga, projektarbete, initiativ och
ekonomiskt ansvar belönas (ex.
Löneavtal 98), medan god förmåga att
stödja elevernas personliga utveckling,
eller att skapa goda relationer med föräl-
drar, inte nämns, även om detta också
ingår i skolans mål.

Kunskaper och kompetenser knutna
till känslomässiga relationer och omsorg
om andra tenderar att beskrivas som
“naturliga” eller “kvinnliga”. De är ofta
undervärderade och osynliga i arbetsor-
ganisationer, särskilt om de utövas av
kvinnliga yrkesutövare i yrkesområden
som också är definierade som “kvinnli-
ga”. Lärarnas berättelser visar, att de
upplever en professionell utveckling i
dessa socio-emotionella dimensioner, en
utveckling som är beroende av både
professionella och privata erfarenheter
och av teoretiska kunskaper. De upple-
ver också dessa dimensioner som viktiga
och centrala i det dagliga arbetet, men
samtidigt verkar de inte riktigt innefat-
tas i arbetsbegreppet. 

Forändringar i lärarkåren
Lärarrollen överskrider på många sätt
stereotypa könsmönster, eftersom den
innehåller både aspekter av makt och
auktoritet och aspekter av omsorg,
medan genusregimen i skolan som hel-
het återspeglar den samhälleliga genus-
ordningen. Skolans organisation, synen
på kunskap och undervisningens inne-
håll förser både lärare och elever med en
androcentrisk bild av världen, ett “man-
ligt” perspektiv, en bild som samtidigt
presenteras som genusneutral. Det är
möjligt, att lärare befinner sig i en situ-
ation där det är särskilt svårt att uppfat-
ta genusordningens konsekvenser, efter-
som man både fostrats som barn och

arbetar som vuxna i samma samman-
hang. Som lärare är man emellertid
enligt läroplanen i sin tjänstgöring skyl-
dig att arbeta för jämställdhet. För att
kunna göra det krävs att man har möj-
lighet att kritiskt granska också sin när-
maste omgivning ur ett medvetet genus-
perspektiv. Ett sådant förhållningssätt
kräver både tillfällen till distans och
reflektion och konkret kunskap, något
som lärare sällan erbjuds, varken i
grundutbildning eller i kompetensut-
veckling.

När man tagit del av lärarnas erfa-
renheter och berättelser blir det intres-
sant att sätta dem i relation till senare
tiders förändringar i lärarkåren. Om
man gör en åtskillnad mellan andelen
kvinnor som arbetar med undervisning,
och de genusrelaterade värderingar som
uttrycks i skolan som institution, så är
det inte så säkert, att denna är särskilt
“kvinnlig”. Det kanske till och med är
så, att förändringar i den svenska skolan
kan beskrivas i termer av maskulinise-
ring och proletarisering, och inte som
en feminisering och professionalisering
(Johansson, 1997). De senaste decenni-
ernas strävan mot vetenskapliggörande
och professionalisering kan ur ett per-
spektiv sägas vara till gagn för lärarna
eftersom den kan medverka till att höja
läraryrkets status genom sin medvetna
satsning på vetenskapligt baserad kun-
skap (Labareé, 1992). Ur ett annat per-
spektiv kan denna form av professiona-
lisering av läraryrket i stället ses som ett
sätt att devaluera egenskaper och för-
hållnings-sätt som är förknippade med
“kvinnliga” värderingar, såsom lyhörd-
het, personorientering, empati och
omsorg. 

Relationella praktiker
En tillämpning av professionskritierer
på lärares arbete innebär att viktiga delar
av detta riskerar att gå förlorade, fram-
för allt lärarens ansvar och omsorg för
elevernas sociala och känslomässiga
utveckling. Feministiska forskare beto-
nar att “caregiving is as important as
inellectual labor, and that ideally the
two cannot be separated but are toget-
her the definition of good teaching”
(Freedman, 1990 i Weiler, 1995, s.76). I

stället för att ta avstånd till “kvinnligt”
definierade kompetenser och förhåll-
ningssätt, bör de inkluderas i lärarpro-
fessionaliteten och ses som en central
yrkeskunskap, utvecklingsbar genom
teoretisk och praktisk kunskap och
genom erfarenhet.  För att detta ska
kunna ske, är det viktigt att lärares arbe-
te i dessa dimensioner, deras relationella
praktiker (Gannerud, 2003), synliggörs
och beskrivs på ett systematiskt sätt, ett
sätt som också visar på de professionella
kompetenser och kvalifikationer som
detta arbete kräver.
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Den nya isländska läroplanen uppfyller inte det lagstadgade kravet på jämställd-
het mellan könen. Den betonar bara i begränsad utsträckning förberedelser för
familjeliv, medborgarskap och jämställdhetsutbildning. Principer om könsneutra-
litet och jämlik behandling används, men inte principen om mainstreaming. Detta
förklaras av traditionella kriterier för ämnenas status, en essentialistisk syn på
kön, feminisering av familjefrågor, och av den nyliberala utbildningspolitiken som
marginaliserar jämställdhetsmål.
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jämställdhet?
Island har en historia av starka kvin-

nor och sedan 1976 är jämställd-
heten mellan könen lagstadgad. Nu

syns olika tecken på bakåtsträvan; det
tydligaste är att antalet kvinnor i riksda-
gen sjönk från 35 till 30 procent i valet
2003.

År 1999 publicerade undervisnings-
ministeriet en ny läroplan för de isländ-
ska skolorna, både för grundskolan och
gymnasiet. Hur uppfyller läroplanen de
lagstadgade jämställdhetsmålen? Vilka
ämnen blir starkare/svagare och hur står
detta i relation till kriterierna för skol-
ämnens status. I vilken mån är ämnena
“könsbundna”? Vilka synsätt på män
och kvinnor som medborgare och på
jämställdhet avspeglas i läroplanen?
Dessa frågor står i fokus for min analys.

Jämställdhetslagen och 
-politiken 
Enligt jämställdhetslagen, borde under-
visning i jämställdhet ges på alla skolni-
våer, med tonvikt på att förbereda båda
könen för ett aktivt deltagande som
medborgare i samhället, familje- och
arbetsliv. Denna målsättning ingår
också i grundskolelagenmedan beto-
ningen i gymnasielagen ligger på att för-
bereda de studerande i arbete och vidare
studier. 

Samma år som den nya läroplanen
publicerades, 1999, gav undervisnings-
ministeriet ut en publikation om
jämställdhet i utbildningen (Mennta-
málará∂uneyti, 1999c). Dess syfte är
“att informera lärare om jämställdhetsla-
gen och presentera några sätt på vilka
jämställdhet kan läras ut i skolorna”.
Den lagstadgade målsättningen som
nämndes ovan betonas och ämnet sam-
hällskunskap nämns som viktigt för
jämställdhetsutbildningen. Inom ämnet
borde särskilt betonas förståelsen för det
ansvar som det innebär att bilda familj

och få barn. Jämställdhetsfrågor borde
integreras i olika skolämnen, och olika
sätt att minimera könsbundna ämnen
och val av studier eller arbete borde
poängteras. Det framhålls att alla elever
inte borde antas vara heterosexuella och
att elever av båda könen borde upp-
muntras att representera sin skola i täv-
lingar och tillställningar. Detta visar att
de politiska målsättningarna är tydliga
och att de tolkas relativt detaljerat i poli-
cydokumentet.

Kön i läroplanen 
Den allmänna delen av Läroplans-
dokumentet understryker att alla pro-
jekt och ämnen i lika hög grad borde
tilltala såväl flickor som pojkar och alla
elever oberoende av ursprung, kön,
boendeort, socioekonomisk status, reli-
gion eller handikapp. Men jämställd-
hetsutbildning nämns inte en enda gång
och hela texten är könlös: det finns bara
“elever”.

I grundskolan nämns jämställdhets-
undervisning bara i häftet om samhälls-
kunskap för årskurs tio. Undervisning
om familjen borde ingå i samhällskun-
skap under de tre första åren och i det
nya ämnet livskunskap, om eleverna
eller lärarna är intresserade.

I gymnasiet skall könsrelaterade frå-
gor diskuteras inom ramen för tre obli-
gatoriska kurser: sociologi (arbetsmark-
nadsfrågor), historia från antiken till
1800 och historia från 1800 till nutid,
där några viktiga frågor, såsom kvinno-
rörelsen, skall behandlas. Också i gym-
nasiet finns jämställdhet och familjen
bland alternativa teman att välja för den
obligatoriska 3-poängs kursen i livskun-
skap, om det finns intresse bland de stu-
derande. Eftersom undervisningen i
jämställdhetsfrågor delvis kan utformas
inom de enskilda skolornas egen under-
visningsplan, undersöktes de flesta av

dessa planer via skolornas webbsidor.
Som väntat, fanns det för närvarande
mycket få tecken på en skolpolicy om
jämställdhetsutbildning. 

Skolämnens status
Vilka skolämnen får eller förlorar status
och varför? Young (1998) drar den slut-
satsen att det som ger skolämnen hög
status är kriterier såsom litterär inrikt-
ning – betoning på skrivna texter, indi-
vidualism – utvärderingen sker indivi-
duellt och inte i grupp, abstraktionsnivå
och slutligen sambandslöshet – ämnet
saknar samband med det dagliga livet
eller elevernas erfarenheter. Det övergri-
pande “maskulina” kriteriet rationalitet
(Walkerdine, 1988) kan ytterligare läggas
till dessa. Dessa kriterier diskuteras, men
de tenderar att förändras mycket långsamt
(Behar-Horenstein 2000, Apple 2001). 

En jämförelse mellan den isländska
grundskolans läroplaner från 1996 och
2002 visar följande förändringar: 

Det finns två nya ämnen: livskun-
skap och informationsteknologi (IT).
Träslöjd har flyttats från konstämnen till
IT. Engelska, naturvetenskap och fram-
förallt matematik har fått fler timmar.
På årskurserna 9 och 10 har antalet
timmar för valbara ämnen ökat från 14
till 21 genom att antalet obligatoriska
timmar i konstämnen och hemkunskap
har minskat.

I gymnasiets läroplan finns två nya
ämnen: livskunskap med obligatoriska 3
poäng för alla studerande, och IT som
det tydligen är svårt att pressa in. IT har
nämligen uppdelats i allmän datoran-
vändning som inte har något fastställt
timantal, informationsbehandling med
fastställt timantal bara för dem som väl-
jer naturvetenskaplig linje och slutligen
finns en introduktionskurs för stude-
rande som inte är vana att använda
dator.
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Trots att det utgående från traditio-
nella kriterier kan anses positivt att öka
antalet obligatoriska timmar för mate-
matik och naturvetenskap i grundsko-
lan, försvinner denna trend i gymnasiet.
Där ökar specialiseringen inom varje
linje och mängden obligatorisk mate-
matik minskar på alla linjer utom den
naturvetenskapliga.

Denna översikt tyder på att ’starkare’
ämnen får fler timmar, medan ’svagare’
förlorar timmar, enligt kriterierna som
beskrevs ovan. Traditionella feminise-
rade ämnen (broderi/hemkunskap/
konstämnen) blir valbara, medan ett
traditionellt manligt ämne (träslöjd)
fortfarande är obligatoriskt för alla och
ges en mer teknisk identitet genom att
det nu ingår i det nya ämnet IT.
Könsskillnaderna inom IT, som redan är
uppenbara i Island liksom på annat håll,
kommer knappast att minska genom
denna organisation. 

Utbildning av medborgare 
Förberedelserna för privatlivet begrän-

sas i grundskolan till samhällskunskap
på de tre första årskurserna och eventu-
ellt till ämnet livskunskap på båda skol-
stadierna. Hemkunskap är valbart på de
högre årskurserna i grundskolan, medan
ämnet förut var obligatoriskt. Här kan
den slutsatsen dras, att förberedelserna
för familjeliv ges en svag ställning i läro-
planen, särskilt i gymnasiet, där de
vuxna könsrollerna utformas. Detta
avspeglar gymnasielagen men strider
mot jämställdhetslagen. Detta reflekte-
rar också ’svagheten’ hos familjerelate-
rade ämnen, i enlighet med kriterierna
för ämnenas status, det sociala/sexuella
kontraktet och feminiseringen av famil-
jen.

Förutom att läroplanen innehåller
otillräcklig förberedelse för familjeliv,
betonar den bara i liten utsträckning
medborgarskap. Jag är av samma åsikt
som Davies (2000) att flickor införlivas
som medborgare i skolan på ett åtskil-
jande sätt – delvis på grund av en otill-
räcklig betoning på själva medborgar-
skapet. Ett feministiskt medborgarpro-
gram borde inkludera demokratiska
strukturer för beslutsfattande och delta-
gande i den formella läroplanen, då en

’könsmedveten’ läroplan inte skapas
genom att bara öka antalet bilder på
kvinnor i läroböckerna. En sådan läro-
plan borde innehålla de grundläggande
politiska färdigheterna som behövs för
att utmana rådande köns- och klassrela-
tioner i form av ett undervisningspro-
gram som direkt fokuserar på konflikter
och konfliktlösning. Ett sådant program
skulle behandla mänskliga och juridiska
rättigheter, färdigheter att delta i den
politiska processen, så som försvar,
lobbyverksamhet, och de olika funk-
tionssätten hos en representativ och del-
tagande demokrati. Denna typ av tan-
kegångar ges idag knappt något
utrymme i läroplanen, vilket naturligt-
vis inte hindrar en uppfinningsrik lärare
att använda dem. Min erfarenhet från
såväl politiken, kvinnorörelsen som den
akademiska världen har fått mig överty-
gad om vikten av ett sådant program om
medborgarskap, vilket också nyligen har
poängterats av vår tidigare president
Vigdís Finnbogadóttir (i den isländska
radion).

Betoningen av köns-
neutralitet -  ett bakslag
Diskursen om kön och utbildning har
övergått från 80-talets kliché om tysta
flickor och vilda pojkar till en annan kli-
ché om en kvinnlig skola och pojkar
som förlorare. Oberoende av den domi-
nerande diskursen om pojkar och flick-
or, beskriver den nationella läroplanen
eleverna som könsneutrala subjekt. Rees
(2001) har kategoriserat de huvudsak-
liga jämställdhetsmodellerna som
används av Europeiska unionen: jämlik
behandling – mot diskriminering, som
var populär mellan 1970 och 1980;
sedan positiv diskriminering och nu den
senaste mainstreaming. Den isländska
läroplanen intar en könsneutral attityd,
med tonvikt på jämlik behandling, mot
diskriminering. Det finns mycket få
tecken på positiv diskriminering, och
det är klart att mainstreaming av köns-
frågor som en del av alla ämnen inte
föreslås, vilket däremot policydokumen-
tet gör. Den tydliga skillnaden mellan
betoningarna i läroplanen och i policy-
dokumentet, som publicerades samti-
digt, avspeglar det faktum att jämställd-

hetsfrågorna har marginaliserats av de
som utarbetat läroplanen. Om vi vill att
båda könen skall vara aktiva i det offent-
liga och det privata livet, måste de famil-
jerelaterade ämnenas status förändras
och större tonvikt läggas på medborgar-
skap.

Det är sannolikt att jämställdhet
effektivt främjas av en könsmedveten
läroplan som i större utsträckning grun-
dar sig på de olika studerandenas erfa-
renheter och situation och där kön
dekonstrueras och inkluderas i alla akti-
viteter och ämnen. En flexibel läroplan
som kan anpassas till de olika elevernas
dagliga liv och intressen, och den
ökande betoningen av standarder kräver
en omdefinition av begreppet läroplan.
I ett könat samhälle kan en könsblind
attityd lätt förstärka essentialistiska syn-
sätt på kön. Dessa behöver dekonstrue-
ras för att ändra på uppfattningar om
kön och könsroller, och den historiska
klyftan mellan det privata och det
offentliga behöver överbyggas. Om nyli-
beralismen fortsätter att dominera med
sin resultatinriktade utbildningspolitik
är det viktigt att inkludera jämställdhet
i kriterierna för framgång. Följande steg
i forskningen inom området är att
utveckla standarder för jämställdhetsut-
bildning i skolor och läroplaner.
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Hvis du ikke synes, det er sjovt at spille fodbold eller
klatre i træer, er du ikke “rigtig”, og du vil blive 
betragtet som en minoritet. Det er nærmest hegemo-
nisk - en særlig drengerolle, der gør alt andet afvig-
ende, mener barndomsforsker Jan Kampmann bl.a.
om konsekvensen af den fremherskende holdning om,
at de kvindelige pædagoger er synd for drengene.

Professor Jan Kampmann har ikke
ondt af sine kønsfæller. De har
altid haft det som blommen i et

æg og siddet på al den magt, de synes,
det var værd at have. Men nu, hvor det
er blevet interessant også at beskæftige
sig med de “bløde værdier” som børn,
familie, far- og manderoller, empati og
omsorg, “ja, så kommer de pludseligt
rendende og siger, at det er kvindernes

skyld, at de ikke kan komme til. At
kvinderne har sat sig på det pædagogis-
ke område, som de derved har feminise-
ret, og det er synd for de stakkels
drenge.”

Jan Kampmann er barndomsforsker
ved Roskilde Universitet Center, Dan-
mark, hvor han er ansat på Institut for
Uddannelsesforskning. Han har i 20 år
forsket i børn og barndom i institutio-
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nelle sammenhænge primært i vugge-
stuer og børnehaver, og han er en af
bidragyderne til den nye, danske antolo-
gi “Mænd og omsorg” redigeret af
Katrin Hjort og Steen Baagøe Nielsen.
Antologien er blevet vel modtaget som
et væsentligt indspark i den danske
debat, der verserer i forbindelse med
mændenes tilsynekomst i det pædagogi-
ske felt og dermed i børneomsorgsfeltet.

– Debatten er i Danmark præget af
tre positioner: I den første ser man pri-
mært omsorgsbegrebet som noget kul-
turbestemt, der via traditionen er indlej-
ret. Kulturhistorisk er det nogle arbejds-
delinger, der gør, at kvinder har define-
ret, hvad omsorg er. Altså omsorg er
ikke noget, der essentielt ligger i gener-
ne, men noget der er lært. Den anden er
udtryk for den klynkende og forsmåede
mand, der ikke får lov til at gøre sig gæl-
dende på området, fordi kvinderne her
har taget magten. Og den tredje siger, at
de “stakkels drenge” holdes som “gids-
ler” i institutionernes “feminiserede”
verden, hvor de er underlagt “kvindelo-
gik” og ikke kan få lov at være “rigtige
drenge” blandt alle disse “rigtige
kvinder”, fortæller Jan Kampmann, der
mener, at især den sidstnævnte og tredje
position stikker hovedet mere og mere
frem. En tendens, der bekymrer ham.

– Det er en holdning, hvis løsning
på problemet er, at det er vigtigt for
drengenes naturlige udvikling at have
flere mænd ansat i institutionerne, fordi
de er mænd. Men hvis der rekrutteres på
baggrund af køn, kan der let ske en for-
enkling af maskulinitetsbegrebet. Man
vil gerne have nogle mandlige pædago-
ger, der er enormt maskuline og “man-
dede”, sådan nogle Tarzan-like mænd,
der klatrer i træer og spiller fodbold.
Men vi har jo som mennesker mange
strenge at spille på. Det er vigtigt at
holde fast i, at der er flere måder at for-
valte køn på. Nogle kvinder kan godt
lide at lave ting på værkstedet, mens
nogle mænd meget hellere vil ligge og
snakke med børnene på madrassen. Jeg
synes, at det er vældigt bekymrende, at
tankegangen, kvindelige pædagoger
“feminiserer” drengene, vinder frem. 

Primitive Tarzan
– Selvfølgelig kalder man det noget
andet end, “nu skal vi ud at lege Tarzan
og være enormt primitive”. Det hedder
f.eks. ord som kropsbevidsthed og
motorisk udvikling, men det er i virke-
ligheden udtryk for regression; resulta-
tet bliver nogle enormt rigide kønsstere-
otyper og nogle stærkt begrænsede fore-
stillinger om, hvad der er rigtigt og for-
kert, når det gælder om at være en pige
eller en dreng - kvinde eller mand. Når
man leder efter en bestemt maskulinitet
bliver modpolen også mere polær – så
skal vi have fat i den rigtige, runde,
milde, varme og trygge kvinde. Nu har
vi op gennem 1970’erne og 1980’erne
til dels fået gjort op med de forstenede
kønsstereotyper og gjort plads til en
mangfoldighed af identiteter. Lad os
ikke smide alt dette over bord. Lad os
dog i stedet udnytte den mulighed, der
ligger i at ansætte forskellige typer af
både mænd og kvinder i institutionerne.
Det er vigtigt at kunne omgås forskelli-
ge mennesker, og det er vigtigt, at børn
ser flere måder at forvalte køn på. Det
giver mulighed for nye normer og vær-
dier. Ved at se den mandlige pædagog
som én bestemt maskulin type, dyrker
man derimod idealforestillingen om,
hvordan drenge bør være. Det er nær-
mest hegemonisk - en særlig drengerol-
le, der gør alt andet afvigende. Hvis du
ikke synes, det er sjovt at spille fodbold
eller klatre i træer, er du ikke “rigtig”, og
du vil blive betragtet som en minoritet.
Der er tale om en modbevægelse tilbage,
en genetablering af tradition, og jeg
synes godt, man kan sige, at holdningen
er udtryk for en legitimering af den
kønnede ulighed og samtidig en legiti-
mering af det uciviliserede mandlige
ideal, lyder det fra Jan Kampmann. 

Omsorg skal læres
Er kønnet efter din mening ligegyldigt,
når det gælder rekruttering af pædago-
ger?

– Nej, det mener jeg ikke. Jeg
mener, da forskellige mande- og kvinde-
identiteter er vigtige at få repræsenteret i
institutionerne. Det er vigtigt for dren-

gene at opleve pædagoger af deres eget
køn. Ligeså væsentligt er det for pigerne
at opleve, at sådan kan mænd og drenge
også være og vice versa med piger og
kvindelige pædagoger.

– Jeg mener, at vore identiteter er
kulturelt og socialt betingede. Man kan
ikke tale om natur i et moderne sam-
fund som vores, hvor praksisser er civil-
iserede processer som er overleveret gen-
nem mange år med udvikling, foran-
dring og overlejringde. Måske er der
også noget biologi indblandet; men det
er ligegyldigt i et civiliseret samfund, for
her er det ikke naturen, der sætter sig
igennem. Men derimod hvad vi har
oplevet, tænkt, følt og lært.   

– Et lidt provokerende spørgsmål
inspireret af antologiens titel, “Mænd og
omsorg” – kan mænd være omsorgsful-
de?

– Ja, mænd kan godt være omsorgs-
fulde; men der er stadig en hel masse
ting, vi skal lære. Kvinder har jo etable-
ret historisk erfaring med omsorg, både
når det gælder børn, ældre, syge osv., og
kvinder har derfor defineret, hvad vi
forstår ved omsorg. Men det er da mæn-
denes egen skyld - vi har selv udelukket
os fra det, fordi der ikke var status i
området. Så sker der nogle ting i sam-
fundet, der gør, at det pludseligt er fryg-
teligt moderne at interessere sig for
omsorg, empati, familie, børn og mas-
kulinitet, og så kommer mændene lige
så pludseligt rendende og siger, at de
bliver holdt udenfor, og at det er
kvindernes skyld; men man overser, at
mændene altid har haft den politiske
magtposition til at ændre, hvad denne
ville og ikke har fundet omsorgsarbejdet
interessant statusmæssigt. Jo, selvfølge-
lig kan mænd være omsorgsfulde; men
det skal faktisk læres, og det vil sikkert
tage en generation eller to, før vi er helt
med.  

Far, mor og børn
Jan Kampmann er uddannet mag. art. i
pædagogik og sociologi fra Københavns
Universitet i 1981 og parallelt med sine
studier arbejdede han i 5-7 år som
pædagogmedhjælper i en vuggestue.
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Det var her interessen for barndoms-
forskning blev vakt.

– Det var interessant at have med
børnene at gøre. De var skægge og
spændende, og så fik jeg lyst til at soli-
darisere mig med dem som nogle, der
blev bestemt over. Man kan sige, at
“social harme” var min drivkraft.
Dengang i 1970’erne indførte man
struktureret pædagogik og det foregik
henover hovederne på børnene. Man
vidste nok hvad der var bedst for dem,
og jeg identificerede mig meget med
børnene, mere end med de voksne.
Pædagogerne var jo sådan, at “nu må der
jo også ske noget fornuftigt”, frem for at
børnene også selv fik lov at gøre de ting,
de havde lyst til.

Som en af Danmarks første barn-
domsforskere begyndte Jan Kampmann
i midten af 1980’erne at foretage empi-
riske undersøgelser af bl.a. børnekultur i
institutionelle sammenhænge. Ofte er
undersøgelserne etnografisk inspirerede
feltarbejder med fokus på hverdagslivet i
institutionen, hvor Kampmann har kig-
get børnene over skulderne. Det var
disse observationer, der gjorde det klart,
at det var umuligt at se bort fra køns-
perspektivet i udforskningen af børne-
ne. 

– Jeg blev forundret over hvor meget
i børns leg, der var kønsbetinget – der
var roller i legen, far-, mor- og børne-
legen, pigerne mod drengene. Køn fyld-
te irriterende meget i børns lege, synes
jeg, og så det dengang som noget meget
opdelt, der bekymrede mig, men jeg er
kommet videre. Vi kan dog ikke se bort
fra, at køn er en enormt central markør
for børn. Kønnet er jo en af de første
markeringer, børn kan foretage sig.
Tydeligvis er der to kategorier, og så
drejer det sig om at finde ud af, hvilken
én man hører til, og hvad det vil sige.
Derfor rummer legen ofte kønsaspektet
– her er kønnet noget, de afprøver og
forhandler om. De er meget nuancerede
og differentierede i denne afprøvning af
køn. Og mine erfaringer siger mig, at
køn er ikke noget, vi er; men noget vi
gør, og det er vigtigt, at der i denne pro-
ces er voksne af begge køn, der repræ-

senterer mange facetter af mande- og
kvindeidentiteter, så børnene kan gå
videre med denne undersøgelse. Det vil
være fattigt, hvis der kun er det polære  -
Tarzanmanden og den milde kvinde.     

Børnene krydser grænser
Jan Kampmann deler ikke bekymringen
for, at pigerne lider under de vold-
somme og larmende drenge, der tager al
opmærksomhed i klasselokalet.

– Der er noget om snakken; men det
er ikke så udtalt mere. Pigerne fylder
generelt langt mere i klasserne end hid-
til. 

Kampmanns forskning peger f.eks.
på, at pigerne er bedst til at udvide
repertoiret af roller og hurtigere til at
bryde grænsen til drengenes legekultu-
relle rum. 

– Pigerne har en større fleksibilitet.
De er gode til at rumme hele spektret af
roller, og de er ofte legelederen i de lege,
hvor begge køn deltager. Som også
andre undersøgelser viser, så er det især
nogle af pigerne, der er i stand til at
foretage en form for afkodning og over-
sættelse og med succes krydser grænser.
Men for begge køn gælder det, at samti-
dig med at køn er en vigtig forskelsmar-
kør fra omkring 6 års alderen, er det et
spændende område at udforske. Hos
både piger og drenge er der en stærkt
udviklet sensitivitet og gensidig indle-
velse, og de er i stand til at foretage
rimeligt sofistikerede refleksioner over
det andet køn, over det andet køns ople-
velse af én selv, over egen tilnærmelse til
det andet køn, over ens eget køns kultu-
relle koder, der fordrer bestemte typer af
adfærd overfor det andet køn, hvis man
ikke skal risikere at miste status og posi-
tion inden for sin kammeratskabs-
gruppe.

Hold fast!
I sit arbejde med børneforskning har Jan
Kampmann ladet sig inspirere af femi-
nismen som teoriform, fordi teorien,
som han siger det, fint kan omformule-
res til børneforskning. 

– Magtperspektivet, undertryk-
kelsen og usynliggørelsen er centrale

begreber, som også gælder for børn. Jeg
er ikke kønsforsker; men jeg kan vældig
godt identificere mig med denne
forskning. Feminismen ser jeg i det hele
taget som et væsentligt bidrag i  den
generelle akademiske tilgang til f.eks.
hegemoni og synliggørelse – usynliggø-
relse.

– Du har også arbejdet i nordisk
mandeforskningssammenhæng som
dansk repræsentant i Nordisk Minister-
råds arbejdsgruppe om Mænd og lige-
stilling. Er der væsentlige forskelle lan-
dene imellem, når det gælder tilgangen
til maskulinitetsbegrebet? 

– Maskulinitet er som begreb mere
udbredt i Norge og Sverige, og der er
lavet mere forskning inden for området
i disse lande end i resten af Norden.
Også feminismen har bedre forhold i
Norge og Sverige. Det hænger sikkert
sammen med, at man har lovgivet og
institutionaliseret på kønsfeltet i begge
lande. I Danmark er maskulinitets-
forskningen for en stor del mere en
reaktion mod feminismen og kvinder -
“nu er det altså også for meget med de
kvinder, nu må vi mænd gøre noget!”.
Den tilgang har ikke været så højlydt i
de øvrige nordiske lande. Jeg tror ikke
institutionalisering er den bedste løs-
ning; men efterhånden er det måske
nødvendigt, og man kan da godt ærgre
sig lidt over, at vi ikke i Danmark fik
lovgivet lidt på området, mens tid var.
For de ting, der bygges op, forsvinder jo
hurtigt, når de endnu ikke er blevet kul-
turelt indlejret. Det er nemt at falde til-
bage og specielt i et moderne samfund,
hvor alt er splintret og konstant i bevæ-
gelse, hvor intet på forhånd er defineret,
og usikkerheden råder. Her søger man
nu at rekonstruere faste holdepunkter,
og et af dem er de klare kønnede møn-
stre. Jeg kan forstå uroen; men jeg
mener, der er tale om en strudsekamp
og et stort tilbageslag. Vi skal holde fast
i det mangfoldige, kønnede landskab, vi
gennem de sidste 30 år har arbejdet for
at nå. Det er her muligheder for nye
normer og værdier ligger.



Dette er noen av de spørsmå-
lene som blir stilt i boka “Nye
gutter og  jenter – en ny peda-

gogikk?”, om kjønn og oppvekst i bar-
nehager og grunnskoler  i de nordiske
landene. Den norske mannsforskeren og
sosiologen Ole Bredesen har skrevet
boka på oppdrag av Arbeidsgruppen  for
menn og likestilling i Nordisk
Ministerråd. Boka henvender seg  spesi-
elt til lærere og førskolelærere og  bygger
på kunnskaper fra den nordiske konfe-
ransen “Kjønnssosialisering i det offent-
lige rom” som ble arrangert på Lille-
strøm i Norge i fjor. I tillegg inneholder
boka flere intervjuer med sentrale fag-
folk i de nordiske landene.

Menn fraværende 
Ole Bredesen tar utgangspunkt  i det
faktum at voksne kvinner og  menn er
en sentral kilde til læring og utvikling av
kjønnsidentitet hos barn. Det blir der-
for avgjørende om de eksisterer som rol-
lemodeller i barnets daglige miljø og
ikke minst hvordan kjønn gjøres av de
voksne. Sagt mer spesifikt om menn: i
hvilken grad er menn til stede som kilde
til læring, og hvilke forventninger knyt-
tes til menn i pedagogiske yrker?  

Forfatteren dokumenterer den sam-
me trenden i alle de nordiske landene: jo
yngre barna er, jo færre menn er det i de
pedagogiske institusjonene. I de videre-
gående skolene er om lag annenhver
ansatt  mann. I grunnskolene er mellom

hver tredje og fjerde mann. På de neder-
ste trinnene i grunnskolen og i skolefri-
tidsordningen er det enda færre menn. I
barnehagene i de nordiske landene er
mellom hver fjortende og femtiende
ansatt mann. Hadde det eksistert  statis-
tikk over barnehagenes småbarnsavde-
linger, tyder denne tendensen  på at det
ville vært en enda lavere andel menn her.

De ulike fagpersonene som er inter-
vjuet i boka, understreker at en ikke ute-
lukkende må se på kjønnsfordelingen,
men også på hva de mannlige og
kvinnelige ansatte faktisk gjør i barne-
hagen eller på skolen. I den sammen-
heng er det viktig å ha fokus på hvordan
de mannlige ansatte blir møtt av de
kvinnelige ansatte og institusjonens kul-
tur som sådan. Rekruttering og etter-
spørsel etter menn i oppvekstinstitu-
sjonene bør tenkes sammen med en fag-
lig  utvikling. Margrét Pala Ólafsdóttir,
leder av Hjallibarnehagene på Island
uttrykker det slik i boka: 

“Vi kan ikke sette oss ned og vente
på at mennene skal komme og ta seg av
mannfolkarbeidet, eller ta gutteperspek-
tivet i pedagogikken. Jeg vil lære mine
barn å mestre både maskuline og femi-
nine sider, derfor må også alle kvinner
som kommer inn i barnehagen mestre
både maskuline og feminine sider.”
Barn som kjønnede aktører
Boken inneholder konkrete faglige råd
til kvinner og menn som jobber i barne-
hage og skole, og presenterer seks ”bud”

for hvordan skoler og barnehager  kan ta
barn som kjønnede aktører på alvor:

1. Tro ikke at du kan forutse eller
bestemme barnas utvikling
Barn utvikler sin kjønnsidentitet gjen-
nom et komplekst samspill med sine
omgivelser. Voksne kan tenke gjennom
hvilken utvikling de ønsker seg for
barna, men det kan være svært vanskelig
å forme barna etter disse tankene. Ha
derfor som utgangspunkt at personalet
ikke kan diktere hvilken utvikling barna
skal ha. 

2. Vær en støtte i barnas utprøving
av kjønnets betydning
En bedre metodikk er å støtte barna i
deres egen utprøvning av kjønnskatego-
riene, hva det betyr å være gutt, jente,
maskulin og feminin. La det være lov å
prøve ut grensene og krysse dem. Opp-
vekstinstitusjonene kan bidra med et
stort utbud av mangetydige situasjoner,
av ulike opplevelser, inntrykk, bilder og
måter å snakke på. La guttene og  jen-
tene krysse noen av de tradisjonelle
kjønnsgrensene. 

3. Reflekter over egne kjønnede
arbeidsmåter
Kjønnsforskningen viser at et pedago-
gisk personale ofte videreformidler egne
kjønnsstereotype oppfatninger og være-
måter til barna uten å være klar over det.
En viktig strategi kan derfor være å
undersøke hvordan  en  selv forholder
seg til kjønnsspesifikke forventninger og
hvordan en  konkret relaterer seg  til jen-
ter og gutter i barnegruppen. 

4. Ta fatt i dine egne forestillinger
om barns kjønn
Vi har forestillinger om hvem som er de
snille jentene og de voldsomme guttene,
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Nye gutter og jenter 
– en ny pedagogikk?
Av KNUT OFTUNG
Nordisk koordinator for mannsforskning, NIKK
knut.oftung@nikk.uio.no

Barn er mer aktive i utformingen av egen kjønns-
identitet enn tidligere antatt. Hva betyr så denne
erkjennelsen for pedagogisk praksis? Hvordan er det
vi forstår “de problematiske” guttene? Og hva har
det å si for barn at menn i stor grad er fraværende 
i grunnskoler og barnehager? 
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men hvordan er barna vi tenker på som
snille jenter og bråkete gutter bak merke-
lappene? Ofte blir barns handlinger fortol-
ket ut fra en forhåndskonstruert samleka-
tegori. For eksempel: “Han er også en av
de voldsomme guttene” eller: “Hun er en
av de stille jentene.” Ikke sjelden kan vi se
hvordan vi som voksne fastholder barna  i
noen kjønnsstereotypier, snarere enn at vi
reelt bidrar til å åpne opp. 

5. Sørg for at barna møter mange typer
voksne forbilder
I stedet for å tenke at du selv kan forme
barns sosiale kjønn direkte, se heller på deg
selv som barns mulige forbilder i et land-
skap der flere andre aktører også viser fram
bilder av hva kjønn kan bety. En stor bred-
de blant de voksne i deres måter å være
menn og kvinner på er en forutsetning for
at barn kan prøve ut nye væremåter. Å selv
være et stort utbud av forbilder for barna
bør være en målsetning  for den enkelte
ansatte.

6. Rett oppmerksomheten mot sam-
handlingen  mellom de voksne
En personalgruppe har en kjønnskultur
som kommer til syne i de voksnes  kontakt
med hverandre.  Det virker mot sin hen-
sikt dersom personalet i sin kontakt seg  i
mellom viser at de kommer fra “ulike pla-
neter”. Institusjonene trenger alle typer
menn og kvinner. De voksnes kjønnskul-
tur møter barna daglig, de inspireres av
den og de bearbeider den. Kjønnskulturen
er en like virksom ideologisk størrelse i
relasjon til barna, som alle de “korrekte”
meninger  en som personalgruppe forsøker
å formidle til barna når det er et “kjønns-
tema” på det pedagogiske programmet.

Boken “Nye gutter og  jenter – en ny
pedagogikk?” kommer på Cappelen aka-
demisk forlag, og lanseres  i Stockholm
den 17. november 2003.

Ny nordisk litteratur

Danske mænd 
og omsorg
Boken «Mænd og Omsorg» rummer en række forskningsbaserede artikler
med aktuel viden og forskning om mænd og omsorg professionelt (i
pædagogisk regi) og privat (som fædre). Bogens forskellige artikler rejser
en række af de væsentlige spørgsmål, der har rejst sig i forbindelse med
mændenes tilsynekomst i hjemmet - og i et pædagogisk felt under stærk
forandring. Bogen forsøger at skildre mænds modsætningsfyldte bevæ-
gelse ind i børneomsorgen. Udgangspunktet er anti-essentialistisk: Køn er
ikke noget vi er, men noget vi gør! Dette udgangspunkt indebærer først og
fremmest et kritisk blik på de populære forestillinger og diskussioner om
at mænds praksis er noget entydigt og ganske unikt og at maskulinitet i
sig selv vil medføre en udfordring og forbedring af børneomsorg og pæda-
gogik i børneinstitutioner mv. Bogen forsøger endvidere gennem en række
empiriske nedslag, at beskrive køn og mænds praksis i samme hæng med
de pædagogiske og omsorgsfaglige diskussioner.

Baagøe Nielsen, Steen og Katrin Hjort (red.): Mænd og omsorg
Hans Reitzels Forlag  København 2003 260 s.

Gutter i norsk skole
Gjennom intervjuer med  forskere, pedagoger og elever og ved å se på
nasjonal og internasjonal forskning, har den norske sosiologen Ole
Bredesen forsøkt å gjøre opp status for menns og gutters liv i den norske
skolen. Han konkluderer med at klasserommet er «trangt» både for gutter
og menn. Det hersker snevre og stereotype oppfatninger om hvordan gut-
ter og menn skal være og hva som er lov å gjøre. I rapporten vises det til
at:                                 

• Gutter er overrepresentert blant de elevene som får spesialundervisning
• Gutter leser gjennomgående dårligere enn jenter
• Gutter blir ofte kategorisert som atferdsproblematiske
• I grunnskolen utgjør andelen mannlige lærere under 30 prosent
• Andelen mannlige lærere fra første til fjerde klasse er på kun 

åtte prosent 
• De mannlige lærerne er ofte å finne innenfor kroppsøving 

og naturfag

Ole Bredesen: «Problematiske gutter og fraværende menn.Fagblikk og perspektiver på kjønn i skolen- mannlige
lærere og gutter i skolen», Utdannings- og forskningsdepartementet, Oslo 2003

Svaleryd, Kajsa: Genuspedagogik: en tanke- och handlingsbok för arbete med barn och unga, Liber, Stockholm 2003.
Wahlström Kajsa: Flickor, pojkar och pedagoger
Utbildningsradioens forlag (UR Forlag) Stockholm 2003
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NIKK - det nordiska institutet för kvinno- och könsforsk-
ning är en tvärvetenskaplig nordisk forskningsinstitution
finansierad av Nordiska ministerrådet. NIKK är samarbets-
organ för feministisk, kvinno-, mans-, köns- och jämställd-
hetsforskning i Norden. Institutet bedriver forskning,
befrämjar, initierar, koordinerar och informerar om kvinno-
och könsforskning inom och utanför Norden.

NIKK innebär en gemensam plattform för nordiskt samar-
bete med närområdena i Baltikum och Nordvästryssland,
Europa och internationellt. NIKK syftar till en hög nordisk
profil som bl.a. kan göra den nordiska kvinno- och köns-
forskningen ännu mer synlig i internationella sammanhang.
Genom att satsa på verksamhet som på nordisk basis ger
mer värde än enskilda nationella verksamheter strävar insti-
tutet till nordisk nytta.

NIKK skall även fungera som kontaktlänk mellan forskning
och jämställdhetsarbete och mellan forskning och organisa-
tioner och nätverk som fokuserar på kön och jämställdhet.

NIKK är lokaliserat vid Universitetet i Oslo och är granne
till Senter for kvinne- og kjønnsforskning vid Universitetet i
Oslo.

NORDISKT SAMARBETE 
är ett samarbete mellan Danmark, Finland, Island, Norge och
Sverige samt de självstyrande områdena Färöarna, Grönland
och Åland.

NORDISKA RÅDET 
är ett samarbetsorgan för parlament och regeringar i de
nordiska länderna. Rådet består av 87 parlamentariker från
de nordiska länderna. Nordiska rådet tar politiska initiativ
och utövar kontroll över nordiskt samarbete. Nordiska
rådet bildades 1952.

NORDISKA MINISTERRÅDET 
är ett samarbetsorgan mellan de nordiska regeringarna.
Nordiska ministerrådet verkställer och leder nordiskt 
samarbete. Statsministrarna har det överordnade ansvaret.
Verksamheten koordineras av de nordiska samarbets-
ministrarna, den nordiska samarbetskommittén och fack-
ministerråd. Nordiska ministerrådet inrättades 1971.
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Rätt adress?
Kommer denna NIKK magasin till rätt adress?
Du kan ändra/stryka/korrigera adressen genom att sända e-post till
nikk@nikk.uio.no eller genom att gå in på http://www.nikk.uio.no/publikationer/
och fylla ut beställning eller ändra abonnemang.

Besøk NIKKs nettsted: http://www.nikk.uio.no/

Kjønnsforskningsmiljøene 
Oppdaterte kontaktopplysninger og lenker til kvinne- og kjønnsforsknings-
miljøene i nordiske land, i Europa og internasjonalt.

Q-biblioteket 
Det nordisk virtuelle biblioteket for kvinne-, manns- og kjønnsforskning 
- et samarbeid mellom en rekke kvinne- og kjønnsforskningsbiblioteker 
og -arkiver i Norden.

Nordkalender 
En felles kalender som inneholder konferanser, seminarer, forskerkurs og viktige
møter både i og utenfor Norden. Nordkalender er et samarbeid mellom NIKK,
KILDEN - Informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforsk-
ning i Norge, Nationella sekretariatet för genusforskning i Sverige og KVINFO -
Center for information om kvinde- og kønsforskning i Danmark. Informasjon
om arrangementer som bør innlemmes i kalenderen kan sendes til
nikk@nikk.uio.no

Aktuell informasjon om forskning, konferanser og publikasjoner

Presentasjon av forskningsprosjekter på NIKK, forskernettverk,
informasjon om forskningsfinansiering 

NIKKs publikasjoner 
Arkiv over alle tidligere utgaver av NIKK magasin og News from NIKK 
i pdf-format. Informasjon om NORA – Nordic Journal of Women’s Studies.
Bestill abonnement på NIKKs publikasjoner på nettet.

Nordisk koordinator for mannsforskning
Egen side med informasjon om forskning, arrangementer og nye publikasjoner
innen nordisk mannsforskning med lenker til forskermiljøene.
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