
Hannah-Elisabeth Inkluderende læring om køn i danskfaget  9/6-2020 

282152091  

   

 

1 

Inkluderende læring om køn i danskfaget 

 
 

”En ny tid er på vej, hvor vi forlader både ideen om identiteter som statiske og 

skarpt afgrænsede fra hinanden og idealet om nøjagtighed og naturvidenskabelig 

objektivitet og akademisk seriøsitet i spørgsmålet om identitet, køn og seksualitet. 

Vi kommer til at efterlade den fibonacciske knopskydning af stadig mere nøjagtige 

beskrivelser af et evigt voksende antal minoritetsgrupper med stadigt færre 

medlemmer.” – Mads Ananda Lodahl 
 

 

 

 

Navn: Hannah-Elisabeth Haagendrup Andersen 

Studienummer: 282152091 

Vejledere: Josephine Anna Bentzen Billesø & Ditte-Marie Krogh 

Anslag: 63.122 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Hannah-Elisabeth Inkluderende læring om køn i danskfaget  9/6-2020 

282152091  

   

 

2 

Abstract 
Dette projekt analyserer og vurderer et læremiddel omhandlende køn, der er fundet på en 

større online fagportal. Til at analysere læremidlet bruges et kvalitativt inspireret spørgeskema 

besvaret af trans- og queer-personer samt to semistrukturerede interviews med en lærer og en 

elev.  

Analysen af læremidlet viste, at køn bruges som et tema i dette, men læringsmål og egentligt 

fokus heri lå på det æstetiske i at skrive artikler med passende layouts. Måden hvorpå øvelser 

og opgaver i forløbet stilladseres er ikke tilstrækkelig, hvilket, kombineret med et sværere 

tema, kan føre til læringsbarrierer og tab af motivation. Transkønnede personer bliver omtalt 

negativt og med stigmatiserende sprogbrug i teksterne i læremidlet, hvilket reproduceres i 

folkeskolen og fører til eksklusion af kønsminoriteter. At undervisning i køn ikke prioriteres 

påvirker ikke kun børn, hvis køn afviger fra en cisheteronormativ forståelse af køn, men 

manglende spejling i tekster og materiale kan resultere i en indirekte eksklusion, som også kan 

påvirke ciskønnede børn.  

Derfor er det vigtigt, at man som lærer bruger inkluderende undervisningsmaterialer, som kan 

støtte og stilladsere eleverne i deres arbejde med temaet køn, men også implementerer køn i 

den pædagogiske praksis udenfor klasselokalet. Desuden bør man som lærer ikke reproducere 

og acceptere stigmatiserende sprogbrug, hvilket kan tolkes som en normalisering af dette. En 

normalisering som har konsekvenser for personer med fra normen afvigende køn, da dette kan 

føre til hårdt identitetsarbejde, der kan påvirke deres psykiske og fysiske helbred, grundet 

nødvendigheden af at skjule deres faktiske sociale identitet.  
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1. Indledning og motivation 
I den danske folkeskole læser børn og unge en variation af litteratur i danskfaget gennem deres 

skolegang. Tekster, opgaver og læremidler er ofte udvalgt af dansklærere, som har gjort 

didaktiske og pædagogiske overvejelser om disse, både med udgangspunkt i egne, elevernes og 

samfundets interesser. Personligt har jeg kunne identificere mig med og er blevet 

repræsenteret i størstedelen af den litteratur, som jeg er blevet introduceret for i de ni år, jeg 

selv gik i folkeskolen. Dog er jeg en ciskønnet, heteroseksuel kvinde. Men ikke alle elever i 

folkeskolen er ciskønnede eller oplever at kunne identificere sig med litteraturen, som de læser.  

 

Antallet af transkønnede børn i de danske folkeskoler er stigende. I perioden 2014-2019 er 

antallet af unge under 18 år, som er blevet henvist til Sexologisk Klinik for udredninger 

vedrørende kønsidentitetsforhold, gået fra 4 til 168. Man ved, at de transkønnede børn, der ikke 

bliver støttet, oplever højere grad af angst, depression og selvmordstanker (Durwood et. al, 

2016). Hvis børnene derimod oplever accept og støtte af familie og omgangskreds i en tidlig 

alder, peger forskningsresultater på, at transkønnede børn i større grad udvikler sunde mentale 

helbred (ibid.). Folkeskolen er et sted, som transkønnede personer oplever værende særlig 

udfordrende grundet mobning og forventninger til køn, kønsroller og kønsidentitet. Samtidig 

har manglende viden om andre køn og kønsidentiteter påvirket deres udvikling, forståelse for 

eget selv og en følelse af at være ’anderledes’ (Johansen et. al, 2015, s. 82-83).  

 

Jeg arbejder i projektet ud fra en cisheteronormativ forståelse af køn og seksualitet, hvor 

ciskønnede heteroseksuelle anses for at være normen, hvormed personer med andre køn og 

seksualiteter forstås som afvigende (Cisheteronormativ, 2016). Jeg vælger at skrive om 

afvigende køn i folkeskolen, fordi jeg har det, Mads Ananda Lodahl kalder neutralpositionen 

(2018, s. 56-58). Dette er en position, hvor ens identitet ikke klæber sig til afsenderen, hvilket 

gør, at budskabet står klart og tydeligt. Det medfører, at læseren af budskabet ikke forholder 

sig til afsenderen, men i stedet til buskabet alene. Dog vil jeg aldrig kunne være helt neutral, da 

mine holdninger stammer fra bestemte idéer og ideologier. Forskellen på mig og fx en 

transkønnet kvinde er dog, at kulturen har givet mig en neutral position, som er en magt, den 

transkønnede kvinde ikke har. Neutralpositionen er magt på samme måde som penge og køn 

(Lodahl, 2018, s. 60).  
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2. Problemfelt 
I forlængelse af ovenstående ønsker jeg at undersøge et eksisterende læremiddels tilgang til 

undervisning i køn og en folkeskoleelev, en lærer og fem transkønnede og/eller queer-

personers oplevelser af undervisning i køn i folkeskolen, samt hvordan man som lærer kan 

undervise i køn på en inkluderende og tryghedsskabende måde for alle elever uanset køn og 

kønsidentiteter. Undersøgelsen vil finde sted gennem en analyse af et læremiddel omhandlende 

køn og seksualitet i litteraturen, kvalitative forskningsinterviews af en folkeskoleelev og en 

lærer med erfaring i inkluderende undervisning i køn, samt en spørgeskemaundersøgelse. 

Interviewene bruges til at belyse undervisning i køn i folkeskolen, hvor spørgeskemaer bruges 

til at belyse transkønnede og/eller queer-personers oplevelse og analyse af læremidlets 

tekster. Dermed bruges disse til uddybning af eksisterende viden om transkønnedes og/eller 

queer-personers oplevelser af folkeskolen og læremidler.  

Disse overvejelser har ført til følgende problemformulering.  

3. Problemformulering 
Hvordan arbejdes der med emnet køn i danskfaget i læremidlet ’Køn og seksualitet i 

litteraturen’ fra Clio-Online? Og hvordan kan man i danskfaget på 8. klassetrin undervise i køn 

på en inkluderende og tryghedsskabende måde? 

4. Afgrænsning 
Jeg vil lave en læremiddelanalyse af et digitalt forløb fundet på Clio-Online.dk. Forløbet er delt 

op i fem. Den første del er en tekst, som introducerer til emnet ”Køn og seksualitet i 

litteraturen”. Denne tekst er delt i seks, som hver har overskrifter, der fortæller om kommende 

tekststykker (Heede, 2020a). Anden til femte del er aktiviteter. Herunder ligger der opgaver, 

som eleverne skal klikke ind på undervejs i forløbet. Anden del har overskriften ’En middag’, 

tredje del ’Elskende par i bølger’ og ’Marine’, fjerde del hedder ’Mande- og kvindesynet i 

”Hosekræmmeren”’ og femte del ’Hvor sidder kønnet?’ (Heede, 2020b). Anden og fjerde del er 

analysefokuserede med ældre tekster omhandlende seksualitet, som eleverne skal læse og 

analysere. Tredje del er et digt og et billede også omhandlende seksualitet, som sammenlignes. 

Femte del lægger op til en skriftlig opgave om køn. Da mit problemfelt er undervisning i køn, 

vil jeg kun analysere ’Teksten’ og femte del ’Hvor sidder kønnet?’, som begge behandler køn 

(Heede, 2020a, 2020b, 2020c, 2020d, 2020e, 2020f).  
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5. Videnskabsteori 
Jeg har valgt at gøre brug af videnskabsteorien socialkonstruktivisme til at anskue min 

problemformulering. Socialkonstruktivisme anser, at sandheden er en social konstruktion, der 

opleves på et individuelt plan. Virkeligheden er dermed ikke objektiv, da den ses afhængig af 

vores perspektiv. Når man arbejder med repræsentation, så er det vigtigt, at man forstår, 

hvordan sandheden konstrueres. I socialkonstruktivismen arbejder man ud fra, at viden er 

social konstrueret. Vi får viden gennem det sprog, som tillæres gennem opvæksten 

(Wenneberg, 2002). Som forsker bruger jeg denne videnskabsteori, da jeg er interesseret i 

forskningsområdet og gerne vil supplere traditionelle perspektiver med nye. Jeg bruger 

dermed socialkonstruktivistisk perspektiv for at nedbryde traditionelle forestillinger om 

undervisning i køn, da disse opfattes som fastlåste sammenlignet med samfundets udvikling 

(Wenneberg, 2002, s. 82-83). Derfor har jeg i dette projekt valgt at undersøge kønsminoriteter, 

da jeg gerne vil forstå deres oplevede sandhed om undervisning. Dette gøres netop for at gøre 

op med den cisheteronormative forståelse af køn i folkeskolen.  

6. Metodeafsnit 
6.1 Metode 
I min empiriindsamling startede jeg med at finde et læremiddel, som jeg kunne analysere i 

projektet. Jeg fandt læremidlet på Clio-Online og besluttede at lave en læremiddelsanalyse af 

dette. Dog kunne jeg ikke udtale mig om, hvordan læremidlet opfattes af trans- og/eller queer-

personer. Derfor valgte jeg at udforme et spørgeskema efter kvalitative principper, hvor 

spørgsmålene åbnede op for nuancer i respondenternes svar. Dette håbede jeg førte til, at 

respondenterne kunne udfolde deres synspunkter og oplevelser, da ønsket ikke var at 

generalisere disse (Mottelson & Muschinsky, 2017, s. 118-119). Mine eneste kriterier, for at 

informanterne kunne indgå, var, at de var transkønnede og/eller queer og havde gået helt eller 

delvist i en dansk folkeskole. Jeg fandt disse ved at spørge ud i LGBT-fora på Instagram. Når jeg 

var i kontakt med eventuelle informanter, fortalte jeg om projektet, og hvad deres rolle skulle 

være. Jeg forsøgte at skabe en relation til informanter, så jeg kunne skabe et ’safe space’ , hvilket, 

håbede jeg, ville føre til ærlige svar i undersøgelsen. Desuden fortalte jeg informanterne, at hvis 

de oplevede spørgsmålene som værende stødende eller problematiske, så skulle de sige dette, 

da det ikke var meningen. Nedenstående er informanterne blevet anonymiseret og præsenteret 

med pronominer og køn.  
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Celine Josephine Amalie Alexander Rio 

Pronominer: 

hun/hende  

Køn: Transkvinde 

Pronominer: 

hun/han 

Køn: Non-binær 

Pronominer: hen 

Køn: Flydende 

 

Pronominer: 

Han/ham 

Køn: (Trans)mand 

Pronominer: Hen 

Køn: Transperson, 

non-binær 

 

Efterfølgende har jeg været i kontakt med flere af informanterne og har mødt en af dem i 

virkeligheden. Jeg har givet dem mulighed for at få projektet tilsendt, hvis dette ønskes. Uddrag 

af svar på spørgeskemaet kan ses i bilag 5, disse er udvalgt grundet gentagende brug i analysen.  

 

Foruden spørgeskemaundersøgelsen har jeg i projektet valgt at anvende kvalitative interviews 

til indsamling af data vedrørende undervisning i køn i folkeskolen. Jeg valgte at benytte den 

semistrukturerede interviewform med interviewguide (se bilag 1 & 3). Før interviewene var 

jeg i kontakt med begge informanter, hvor jeg fortalte om projektet, og hvorfor netop de ville 

være et vigtigt element i dette. Fordelene ved den interviewform var, at jeg kunne strukturere 

samtalerne og holde fokus i disse, samtidig kunne en ulempe være, at informanterne holdt på 

information, som kunne være vigtig, hvis jeg ikke spurgte ind til dette. Desuden kunne mit fokus 

trække interviewet i en retning, som gjorde, at jeg overså andre perspektiver, der kunne være 

interessante ifm. min analyse. Interviewene blev gennemført over telefon, grundet COVID-19 

(Mottelson & Muschinsky, 2017, s. 120-122). Begge interviews startede med en introduktion af 

mig, mine pronominer og projektet og derefter en introduktion af dem, deres pronominer og 

hhv. job og klassetrin. Interviewet med Johannes varede 29 minutter, og interviewet med 

Camilla varede 37 minutter.  

Johannes Camilla 

Alder: 33 år 

Pronominer: Han/ham 

Køn: (Trans)mand 

Job: Lærer 

Queer-aktivist 

Alder: 16 år 

Pronominer: Hun/hende 

Køn: Ciskvinde 

Folkeskoleelev, 9. klasse 

Feminist 

 

Derefter er begge interviews blevet transskriberet og begge informanter anonymiseret, dog er 

interviewene i bilag kortet ned grundet maksimum på bilag. De dele der ses i bilag 2 og 4 er 

udvalgt, da disse nævnes i analysen, og kontekst kan være meningsgivende for læseren.    
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6.1.1 Metodekritik 
Grundet COVID-19 har min valgte primærempiri været godtaget empiriobjekt, da indsamlingen 

af empiri har været udfordrende. Forinden mit valg om analyse og vurdering af et læremiddel 

forsøgte jeg at finde ud af, hvordan eleverne blev undervist i køn på min praktikskole. Dog fik 

jeg kun fem svar ud af 72, hvilket førte til, at jeg måtte bevæge mig i andre retninger. De 

interviews, jeg har foretaget, har været over telefon, hvilket også har sine udfordringer. Man 

kan ikke rette samtalen ind ud fra informantens kropssprog, man skal være opmærksom på at 

krop og gestik ikke kan tolkes lige så let som ved det personlige møde, og man kan kun tolke på 

de udtalte ord (Andersen & Boding, 2010, s. 53-54). Fordelene ved telefoninterviews var 

derimod, at jeg kunne komme i kontakt med informanter på trods af COVID-19, at jeg kunne få 

fat i de informanter, som jeg ville, og at møderne var lette at afholde (ibid.). Jeg valgte inden 

interviewene at skrive beskeder til personerne for at skabe en form for relation, desuden 

fortalte jeg om mine tanker bag projektet, og hvorfor netop disse personer var udvalgt. Dette, 

forventede jeg, kunne skabe et rum for informanterne, som gav plads til udfoldelse i 

interviewene. 

 

6.2 Empiri 
Empiriobjektet i opgaven er læremidlet, som jeg har fundet på en digital platform. Dette er 

fundet på Clio-Online.dk i faget dansk. Læremidlet er lavet af Dag Heede og senest redigeret 27. 

januar 2020. Jeg har valgt at analysere netop dette læremiddel, da det beskæftiger sig med køn 

og kønsidentiteter og er tilgængeligt på en af de mest benyttede platforme til undervisning i 

dansk. Empirien er delt op i tre. Den første del er læremidlet som helhed, dette er det didaktiske 

læremiddel. Anden del er øvelser og opgaver i ’Hvor sidder kønnet?’, som er læringsredskaber. 

Tredje del er teksterne, som bruges til introduktion og til læseopgaven, den del kaldes tekster. 

Disse titler vil blive uddybet i teoriafsnittet. Derudover har jeg benyttet mig af kvalitative 

spørgeskemaer, som spurgte ind til informanternes oplevelser med undervisning i køn, at være 

afvigende i folkeskolen og sprogbrug om afvigende køn i læremidlet, som jeg analyserede. 

Hermed brugte jeg også informanternes vurdering af læremidlet til min analyse af teksterne. 

 

Jeg har desuden valgt at benytte interviews af hhv. en lærer og en elev, som skulle give indblik 

i, hvordan der undervises i køn og kønsidentitet i folkeskolen i dag. Dette gav et indblik i 

sprogbrug og materiale brugt i undervisningen, men samtidig også et indblik i mangler, som jeg 
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kunne benytte mig af i min forskning. Jeg valgte at interviewe folkeskoleeleven, da jeg ville vide, 

hvordan hun oplever undervisning i køn for at få et elevperspektiv. Kriteriet, for at eleven 

kunne deltage i interviewet, var, at eleven havde gjort sig tanker om undervisning i køn. 

Samtidig valgte jeg at interviewe en lærer, som havde erfaring med undervisning i køn, da jeg 

ville undersøge, hvilke didaktiske og pædagogiske overvejelser man skal gøre sig, når man 

underviser i køn.   

Brugen af empiri kan virke overvældende, og en gængs holdning er, at mængden af empiri skal 

begrænses, så dette kan behandles på en meningsfuld måde. Mit udgangspunkt var dog, at når 

mine erfaringer på dette felt var ikkeeksisterende, grundet manglede viden om afvigende køns 

oplevelser i danskundervisning og undervisning i køn, ville min empiri, i form af interviews og 

spørgeskema, kvalificere analysen af empiriobjektet.  

7. Teori 
I dette afsnit vil jeg redegøre for Dorthe Carlsen og Jens Jørgen Hansens analyse og vurdering 

af didaktiske læremidler, Marie Slot og hendes model for opgavedidaktik, Dorte Marie 

Søndergaards komponentmodel og begrebet køn, Erving Goffmans tag på stigmatisering og til 

sidst misgendering/at miskønne.  

 

7.1 Læremiddelanalyse og vurdering 
Et læremiddel er ”midler der bringes ind i undervisnings- og læringssammenhænge med elevens 

læring som mål.” (Carlsen & Hansen, 2009, s. 9). Carlsen og Hansens analyse og vurdering af 

didaktiske læremidler er udviklet fra den didaktiske trekant – indhold, lærer og elev (også 

kendt fra Knud Illeris og Jens Rasmussen) (2009, s. 24). Man kan analysere og vurdere 

læremidler i tre dimensioner: en vidensdimension, en læringsdimension og en 

undervisningsdimension. Når man skal analysere og vurdere, skal man vælge relevante 

spørgsmål ud, dog bør man vælge spørgsmål ud fra alle dimensioner for at sikre systematik 

(ibid.).  

 

Carlsen og Hansen deler desuden læremidler i tre typer (2009, s. 9-12): 

- Den første dimension er didaktiske læremidler, i denne sker præciseringen af 

undervisningens indhold, ideerne til formidling præsenteres og forslag til elevernes 

bearbejdning af indholdet bliver beskrevet (Carlsen & Hansen, 2009, s. 10-11). Empirien 

er her læremidlet som helhed. 
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- Den anden er redskaber, som deles i læringsredskaber (spørgsmål, øvelser, opgaver 

mv.) og undervisningsredskaber (undervisningsrum, tavler, computer, mobiltelefoner 

mv.) (ibid.). I dette projekt fokuserer analysen på læringsredskaber, og empirien er 

opgaverne i Heede, 2020c, 2020d og 2020e.  

- Den sidste dimension er tekster, som både kan være litterære og faglige tekster, film, tv-

udsendelser, billeder, computerspil mv. I empirien er dette de tekster, som eleverne skal 

læse i afgrænsningen af forløbet, som ses i Heede, 2020a, 2020b og 2020d. 

Når man analyserer tekster, kan man kigge på teksters læseværdighed og læselighed. 

Læseværdigheden går på både et pædagogisk og fagligt perspektiv. Der ses på, om teksten 

lægger op til at gøre eleverne nysgerrige og giver dem nye oplevelser, samtidig om eleverne får 

et fagligt udbytte af at arbejde med teksten.  

Læseligheden består i en analyse af tekstens udseende og brug af teknik. Dette er det generelle 

indhold i teksten, især hvis dette er en multimodal tekst (Carlsen & Hansen, 2009, s. 16-17).  

 

7.2 Opgavedidaktik  
Marie Falkesgaard Slot har udarbejdet en didaktisk 

model, som sammen med grundlæggende 

didaktiske spørgsmål om planlægning af indhold, 

faglig metode og aktiviteter kan være med til at 

afgøre, hvorvidt opgaverne er stilladserende for 

eleverne (2014, s. 59-60).  

 

Denne model bruges i lærerens arbejde med 

stilladsering af elevernes arbejde med opgaver. 

Dette skal få læreren til at reflektere over, om der er sammenhæng, om der bygges bro mellem 

opgaverne og om opgaveformuleringerne skaber læringsbarrierer (ibid.). Slot skriver, at det 

ofte kan være taksonomiske niveauer og springene i disse, som kan hæmme forståelse 

tyngdepunkter i opgaver (2014, s. 60). Denne bruges i analysen til at kaste lys på ’redskaber’ 

brugt i primærempirien, da ovenstående læremiddelanalyse og vurdering ikke fokuserer på 

dette. 
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7.3 Køn  
Dorte Marie Søndergaard blev inspireret til at konstruere sin komponentmodel af Judith 

Butlers opfattelse af køn som performativt. Søndergaard mener, at køn konstrueres gennem 

koblinger mellem kønnede komponenter (2006, s. 24-25). De syv komponenter, som 

Søndergaard opstiller, er: Tegnet på kroppen, begærets retning, positionen i det seksuelle møde, 

færdighedsrepetoiret, virksomhedstilknytningen, den fysiske selvfremførelse og selvet. Disse syv 

kan ikke forklare hinanden indbyrdes, fx er positionen i det seksuelle møde ikke afhængig af 

begærets retning (ibid.). Søndergaard forsøger at dekonstruere køn på den måde, som er 

fordelagtig ift. hendes analyser af køn. Snittene mellem komponenterne kunne ligge 

anderledes, men her er det meningsgivende, at de ligger sådan (2006, s. 26).  

 

Søndergaard mener, at køn skabes i og uden for os, men også imellem os mennesker (2006, s. 

411-412). De kønssystemer, som vi bevæger os i fra fødslen, er blevet skabt af tidligere aktører, 

og disse påvirker vores opfattelse af os selv, vores identitet og opfattelse af omverdenen. Der 

foregår integrerings- og ekskluderingsprocesser i vores samfund, som vi skal være 

opmærksomme på. Dette går særligt udover de mennesker, der er ikke genkendelige og ikke 

acceptable. Disse mennesker bliver ekskluderet på en usynlig og indirekte måde, hvorpå 

samfundet får det til at ligne, at disse accepteres, imidlertid stilles de altid i kontrast til det 

normative. Dog mener Søndergaard, at der lige nu sker et karakterskifte i de kønnede 

integrationsprocesser, som ændrer på kønsopfattelser (2006, s. 415-416).  

 

7.4 Stigmatisering  
Når man taler om inklusion af mennesker, som afviger fra normalen, er det meningsgivende at 

komme ind på begrebet stigmatisering. Erving Goffman bruger begrebet stigma negativt, idet 

omgivelserne stigmatiserer afvigere som en type mennesker, der besidder negative egenskaber 

og dermed afviger fra ’de normale’ (Larsen & Müller, 2019, s. 127). Dette sker fx i mødet med 

samfundet (skolen, sundhedsvæsen osv.), hvor en stigmatiseret person mødes med mistro eller 

skepsis, hvilket fører til, at personen føler sig anderledes. Dog er der ofte divergens mellem 

individets selvforståelse og omverdenens forståelse af denne. Der tales om en tilsyneladende 

social identitet, kategorien den stigmatiserede person placeres i af omverdenen, og en faktisk 

social identitet, personens egen forståelse af sin identitet. Disse kan både være negativt eller 

positivt afvigende fra hinanden. Goffman mener, at alle potentielt er stigmatiserede, da der 
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næsten altid er uoverensstemmelse mellem de to. Men det er i sociale sammenhænge, at man 

kan se, om uoverensstemmelse kan skjules eller ej, og hvad der sker, hvis den ikke kan. Hvordan 

den stigmatiserede mødes med omverdenen, afhænger af, om afvigelsen er synlig (fysisk) eller 

usynlig (psykisk). Hvis personen afviger fysisk, kan interaktionen være pinlig eller akavet for 

begge, da der kan være usikkerhed omkring, hvordan man skal omgås. Hvorimod en psykisk 

afvigelse lettere kan skjules, og den tilsyneladende normale identitet kan opretholdes (Larsen 

& Müller, 2019, s. 128).  

 

Dette identitetsarbejde kan for den afvigende være krævende og føre til, at denne alligevel 

bliver afsløret og dermed stigmatiseret. Der vil altså foregå en konflikt i den afvigende om den 

tilsyneladende sociale identitet og den faktisk sociale identitet, som gør, at den afvigende vil 

kæmpe for at leve op til samfundets normalitetsforventning for at opretholde en social orden, 

som samtidig degraderer og stigmatiserer dem (Larsen & Müller, 2019, s. 127-128). Når 

samfundet prøver at inkludere de stigmatiserede, kan der ske det, at samfundet ender med at 

stigmatisere afvigere yderligere ved ikke at inddrage disse i udviklingsprocesser.   

 

7.5 At miskønne 
På engelsk bruger man begrebet ’misgendering’ om at bruge det forkerte køn om en trans- 

og/eller queer-person. Det vil sige, at man fx siger han til en transkvinde (Miskønne, 2016). I et 

studie fra 2014 konkluderer Kevin McLemore, at det at miskønne påvirker personers følelse af 

stigmatisering, selvværd og sociale identitet (s. 15). De mennesker, som i projektet blev 

miskønnet, følte sig mere stigmatiseret og blev i højere grad påvirket end dem, der ikke blev 

miskønnet. Samtidig følte de mere angst og følte oftere, at de blev sat i et negativt lys af 

omverdenen, hvilket gjorde, at de havde mere brug for bekræftelse af deres egen identitet.  
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8. Analyse 
Følgende består af en gennemgang af min empiri, samt temaer identificeret i det indsamlede. 

Min analyse er delt op efter min opdeling af empiri og teorien fra Carlsen og Hansen (2009), 

hvormed mine analyseafsnit hedder: Didaktisk læremiddel, redskaber og tekster.  

Der er indsamlet empiri i form af læremidlet fra Clio-Online, to interviews og fem besvarelser 

på spørgeskemaet. Som nævnt er der tale om interview af en lærer, som underviser i køn, en 

elev fra folkeskolen og fem besvarelser af transkønnede og queer-personer. Empirien er opdelt 

efter en temakondesering – inspireret af Kvale og Brinkmanns meningskondensering (2015, s. 

267-272). De består grundlæggende af det samme, dog vil jeg beskæftige mig med tema frem 

for mening i denne analyse.  

Jeg har valgt at benytte mig af temakondensering, da dette giver mig et overblik over min 

empiri, når jeg skal analysere. Den er delt op i temaer, som er min primærempiri, læremidlet, 

og nærmere beskrivelse er baseret på det, som fremhæves af informanterne, som værende 

væsentligt eller mangelfuldt i primærempirien.  

Tema Nærmere beskrivelse 

Didaktisk læremiddel Mål 

Syn på læring 

Køn 

Lærerrolle 

Redskaber Øvelser 

Opgaver 

Tekster Pronominer 

Aktuelt materiale 

At identificere sig med tekster 

Ovenstående temaer er udgangspunktet for følgende analyse, hvor jeg vil identificere og 

analysere læremidlets styrker og svagheder. Jeg har kondenseret disse temaer og derefter 

sorteret disse ud fra informanternes udsagn. Dette har jeg gjort for at forstå, hvilke elementer 

af læremidlet der opfattes som værende centrale for min analyse og vurdering af dette.  

 

8.1 Didaktisk læremiddel   
Denne del af analysen går på læremidlet som helhed, hvor jeg vil dykke ned i emnerne mål, syn 

på læring, køn og lærerrolle. I denne del af analysen vil empiriobjektet og informanterne 
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Johannes’ og Camillas udtalelser analyseres, da afsnittet omhandler læremidlet og en 

lærerfagliganalyse af dette som helhed.  

 

8.1.1 Mål  
Målene for forløbet ’Køn og seksualitet i litteraturen’ finder man på ’Introduktion’ (Heede, 

2020b). De er som følger:  

• Jeg kan researche og finde baggrundsviden til en artikel. 
• Jeg kan foretage et interview og stille uddybende og opfølgende spørgsmål.  
• Jeg kan omsætte mit interview og min viden til en artikel. 

Fokus i forløbet er altså genreskrivning med fokus på artikler. Eleverne skal i forløbet lære at 

planlægge spørgsmål, fortage interviews og skrive artikler med brug af interviews. Sidst i 

forløbet evalueres dette ved en selvevaluering i ’Evaluering’, hvor eleverne skal først skal læse 

læringsmålene, derefter skrive hvordan de har arbejdet med hvert mål og lave en vurdering fra 

1-5, hvor tæt de er på at have nået målet. Til sidst skal de skrive kort om, hvilket mål de gerne 

ville have arbejdet mere med (Heede, 2020f).  

Disse mål er lavet ud fra følgende færdigheds- og vidensmål under 'Forberedelse': 

• Færdighedsmål: Eleven kan indsamle oplysninger og disponere indholdet. 
• Vidensmål: Eleven har viden om spørgeteknikker og observationsmetoder. 

Der er dermed ikke nævnt køn i læringsmålene for forløbet. Johannes mener, at det ofte er det, 

der sker, når der undervises i køn. ”Og mit indtryk er, at hvis man overhovedet har fokus på køn, 

så er det uge 6 for eksempel. Og så er det der, det foregår og ikke nogen andre steder. Så det ikke 

bliver en integreret del af undervisningen.” (Bilag 2, s. 5). Dermed er køn ifølge Johannes ikke et 

emne, man berører for sig selv, men derimod noget man kommer ind på, hvis der er emneuger 

eller seksualundervisning. Camilla har også disse oplevelser med, at køn er noget, der 

undervises i, hvis det kommer på tale. Hun siger, at de har snakket om kønsroller før i tiden, 

men at det ikke er noget, der har været fokus på: ”Vi har lidt fået noget at vide, og så har vi tænkt: 

fint nok. Og så har det været i forbindelse med noget andet. Så har vi lært om et eller andet emne, 

og så er det lige kommet op.” (Bilag 4, s. 3). Emnet er altså kommet op, men det har været 

tilfældigt og en del af lærerens tilrettelagte undervisning.  
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Formålet for danskfaget er ”at fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre 

æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og 

kulturel identitet.” (Dansk formål, 2019). Der ligger dermed i danskfaget et iboende personligt 

udviklingsperspektiv, som ikke er at spore i andre fag. Ved at undervise i køn i et fag, som har 

et udviklingsperspektiv indskrevet i sig, kan man oplyse eleverne om kønssystemer, som er 

med til at stigmatisere afvigende køn og dermed undgå ekskluderingsprocesser af netop disse 

mennesker. Søndergaard mener, at køn skabes mellem mennesker, hvorfor dette også skal 

være tilstede i undervisning i folkeskolen. Johannes ville integrere køn i litteraturundervisning 

i dansk. Han mener, at køn bør være i alle fag, men i dansk bør man især kunne se undervisning 

i køn implicit ved valget af litteratur fra lærerens side (Bilag 2, s. 3).  

Målene for forløbet findes altså under forberedelse og fokuserer på artikler og interviews. 

Selvom forløbet hedder ’Køn og seksualitet i litteraturen’, er viden om køn ikke et mål for 

undervisningen, men et tema valgt til. Både Johannes og Camilla oplever, at køn er et emne, som 

kun tales om i undervisningen, hvis det bliver nævnt, og at undervisning i køn ikke prioriteres. 

Dog er viden om køn også en del af identitetsudvikling, hvilket passer ind i danskfaget grundet 

et iboende udviklingsperspektiv i formålet for dansk.  

 

8.1.2 Syn på læring 
Læremidlet ’Køn og seksualitet i litteraturen’ er målrettet udskolingen 7.-10. klasse, dog er 

underopgaven ’Hvor sidder kønnet?’ målrettet 7. og 8. klassetrin. Læremidlet er digitalt og 

findes på Clio-Online.dk, en af Danmarks største fagportaler, hvorfor man forventer en høj 

kvalitet. Læremidlet er bygget op, så eleverne får grundlæggende viden om emnerne køn og 

seksualitet i ”Tekst”, derefter skal de lave før- og efterlæsning af en artikel. De skal til sidst 

skrive en artikel, hvor de undervejs læser om indhold og vinkling, genrevalg, spørgsmål til 

interviews og laver interviews. Dermed er forløbet bygget op efter systematisk 

vidensopbygning. Forløbet fokuserer primært på kompetencer, da eleverne skal lære at skrive 

artikler med viden om interviews. I forløbet er der lagt vægt på par- og gruppearbejdet i løsning 

af øvelser og opgaver. Der er altså et læringssyn, hvor der formodes, at elever lærer bedst med 

andre elever og ved at arbejde med genre frem for at læse om disse. Johannes mener også, at 

elever skal have viden og derefter selv bearbejde dette, men at eleverne også skal lære at være 

kritiske (Bilag 2, s. 3). ”Eller (jeg) spørger dem om, hvorfor der ikke er nogen kvinder. Så jeg 

anvender litteraturen lidt kritisk” (ibid.) og ”… stille spørgsmålstegn, igen sammen med eleverne, 
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til det materiale som man har med…” (Bilag 2, s. 4). Han mener, at læring sker ved at gøre elever 

kritiske og opmærksomme på, hvilke forskelligheder og begrænsninger eleverne selv og andre 

oplever. Dette skal ske gennem brug af litteratur, som er inkluderende, og der skal lægges op til 

samtaler om forskellighed i undervisningen. I læremidlets syn på læring kan man altså se, at 

dette fokuserer på en vidensopbygning vha. læsning om køn med par- og gruppearbejde som 

arbejdsformer. Johannes mener, at vidensopbygning er vigtig, men at eleverne vil blive 

nysgerrige og normkritiske, hvis de udvikler et kritisk syn på materiale brugt i undervisningen. 

 

8.1.3 Køn 
I forløbet bliver begrebet køn første gang nævnt i ”Tekst”, hvor der står: ”Køn og seksualitet er 

vigtige for den måde, vi forstår os selv og andre på. Litteraturen afspejler forskellige tiders syn på 

køn og seksualitet” (Heede, 2020a). At køn og seksualitet er vigtig for vores måde at se os selv 

og andre på, mener Søndergaard også, da køn netop skabes imellem os. I afsnittet ’Kønsballade 

og Karen Blixen’ står der: ”Det er svært at tale om homo- og heteroseksualitet, når kønnet ikke 

ligger fast. Køn og seksualitet hænger tæt sammen.” (ibid.). Altså bliver kønnet nødt til at ligge 

fast for at tale om seksualitet. Her kan man se en forskel fra Søndergaards komponentmodel, 

som derimod siger, at køn konstrueres af mere end seksualitet. Seksualitet har indflydelse på 

en persons køn, men begærets retning er kun en af de syv komponenter og dermed ikke 

afgørende for kønnet. Læremidlets opfattelse af køn er også det, som Johannes kalder ”Forældet 

viden om køn og lidt kønsstereotype holdninger” (Bilag 2, s. 2). Han udtaler: ”Det er et meget 

binært kønssyn, som er lidt på vej ud nu.” (ibid.), hvilket Søndergaard er enig i, når hun taler om 

de kønnede integrationsprocesser, der er i forandring. I fremtiden mener Søndergaard altså 

ikke, at vi vil skelne køn på samme måde, som vi gør i dag. Senere i forløbet står der: ”Er det i 

kønsorganerne, stemmen, kropsbehåringen, frisuren, sminken eller tøjet? Eller er det i hjernen 

eller sjælen? Hvad skal der til for, at en krop er enten en mands eller en kvindes?” (Heede, 2020c). 

Her tages der altså fat i det, som Søndergaard kalder den fysiske selvfremførelse, vores 

beklædning og bevægelse, og selvet, som er vores indre oplevelse af os selv. Dog nævnes der 

mand eller kvinde til sidst, som igen ifølge Johannes er et binært kønssyn. Ud fra pointerne fra 

Søndergaard og Johannes kan måden hvorpå køn anskues i læremidlet altså ses som værende 

binært og kønsstereotypt, som primært fokuserer på seksualitet som en afgørende del af 

kønnet. Hvor både Søndergaard og Johannes mener, at denne opfattelse er i opløsning, og et nyt 

syn på køn dermed er nødvendigt.  
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8.1.4 Lærerrolle 
Læremidlet sætter primært læreren i en facilitator og vejlederrolle (Carlsen & Hansen, s. 27). 

Eleverne skal arbejde med opgaver, som er på computer/iPad med skift i arbejdsformer. 

Læreren skal sætte eleverne i grupper, styre samtaler og ellers vejlede eleverne undervejs. Der 

er ikke lærervejledninger på Clio-Online, derfor skal læreren redidaktisere og tilpasse 

læremidlet til sin undervisning og elevsammensætning. Dermed beskrives det ikke, hvordan 

læreren skal undervise i forløbet, hvilken viden læreren skal have om køn, eller hvor læreren 

kan få uddybende viden om emnet. Johannes udtaler, at man for at undervise i køn skal have 

viden om emnet, hvilket ofte udfordrer lærere, når de skal undervise i netop dette. ”… hvis de 

ikke ved særlig meget om køn eller om transkønnethed for eksempel eller queer, så er det svært at 

vide for dem, hvordan de skal gøre det på en ordentlig måde.” (Bilag 2, s. 1). Altså kan lærere 

være bange for at stigmatisere transkønnede og/eller queer-personer, hvis de underviser i køn 

uden viden nok om dette. Ifølge Goffman kan dette ske, når samfundet prøver at inkludere disse, 

men ikke gør det på en hensigtsmæssig måde, hvilket fører til yderligere stigmatisering. 

Johannes mener, at denne stigmatisering foregår i folkeskolerne, og at lærerne er med til at 

opretholde denne. Til hvorvidt dette skal stoppes, svarer Johannes ja og uddyber: ”Fordi det er 

jo dem (lærerne), der skal stå og være forbilleder og skal lære børnene. Gøre dem klar til livet 

uden for skolen og gøre dem til stærke, frie individer. Og det kan de jo ikke blive, hvis rammerne 

er stereotype.”, hvormed han mener, at lærerrollen er vigtig at reflektere over, når man 

underviser i køn for at undgå stigmatisering og eksklusion i klasserummet. Desuden henviser 

Johannes til Folkeskolens Formålsparagraf stk. 3, som lægger vægt på deltagelse og medansvar 

(Bilag 2, s. 4). Dermed forklarer Johannes lærerens rolle som værende vigtig både i 

undervisnings- og i udviklingssammenhænge. Med Goffman og Johannes’ anskuelser af 

lærerrollen og dennes viden om køn, kan det udledes, at lærerens rolle i dette forløb bør være 

positioneret som formidler og viden om køn er nødvendig, da misinformation eller 

misforståelser om køn kan være medvirkende til yderligere stigmatisering af afvigende køn og 

reproduktion af stereotype opfattelser.  

 

8.1.5 Delkonklusion 
Overordnet har forløbet ikke ’køn’ i fokus og selvom arbejdsmetoderne prioriterer elevernes 

arbejde med kompetencer højt, kan en lærers manglende viden om køn kan resultere i 

reproduktion af stereotype kønsopfattelser. I forløbet ser man et binært og forældet syn på køn 
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jf. Johannes og Søndergaard, hvilket kan være stigmatiserende for personer med afvigende køn. 

I folkeskolen bruges undervisning i køn som et supplement til den planlagte undervisning, 

hvilket både Johannes og Camilla finder problematisk og begrunder dette med manglende 

viden om emnet. Dog er det meningsgivende at undervise i køn i dansk, og at læreren har viden 

om køn, da læring om køn kan bidrage til en udvikling af identitet, hvilket nævnes i formålet for 

danskfaget, selvom ordet køn ikke nævnes heri.  

 

8.2 Læringsredskaber 
Jeg har valgt at analysere læringsredskaber for at finde ud af, hvorvidt læremidlet er 

tryghedsskabende, hvilket også kan ses i den måde, der stilladseres og arbejdes med køn i 

læremidlet. I dette afsnit skelner jeg mellem øvelser og opgaver. Øvelser er de spørgsmål, som 

eleverne skal svare på i før- og efterlæsning af artiklen, som er at finde i ”Før teksten” og ”Inden 

for teksten”. Opgaver er fokuseret på de spørgsmål, som leder op til udarbejdelsen af en artikel 

i ”Skriv en artikel”. Til analysen af både øvelser og opgaver vil jeg bruge Slots model, hvor jeg 

vil analysere, hvorvidt disse er stilladserende for eleverne.  

 

8.2.1 Øvelser 
I forløbet bliver der arbejdet med før- og efterlæsning, når eleverne skal læse teksten om Erik 

Hansen. Først starter eleverne med en hurtigskrivning om kønnet og dets placering (Heede, 

2020c). Her skal de reflektere over, om kønnet sidder ”… i kønsorganerne, stemmen, 

kropsbehåringen, frisuren, sminken eller tøjet? Er det i hjernen eller sjælen? Hvad skal der til for, 

at en krop er enten en mands eller en kvindes?” (ibid.). Eleverne starter her med en individuel 

opgave, som tager udgangspunkt i elevernes egne erfaringer, dermed er dette det taksonomiske 

redegørende niveau. I Slots model kan vi altså formode, at opgaven stilles for at aktivere 

elevernes viden om køn. Meningen med opgaven er, at de skal reflektere over dette og skrive 

tanker ned. Dog er der ikke beskrevet hvor meget tid, der skal sættes af til dette. I punkt 2 skal 

eleverne dele deres tanker fra hurtigskrivningsøvelsen. Eleverne skal gøre dette for at 

reflektere over andres tanker i forhold til kønnets placering i grupper, som kan give plads til 

flere perspektiver. Derefter skal eleverne arbejde i grupper á fire, hvor de skal diskutere, 

hvordan det må føles ”at være ’født i en forkert krop’, som transpersoner fortæller om.” (Heede, 

2020c). Her forventes det, at eleverne skal reflektere over, hvordan det er ikke at føle sig tilpas 

i sin egen krop, selvom ordet ’diskutere’ bruges. Opgaven stilles her for at få eleverne til at øve 
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sig i at sætte sig i andres sted, deres empatiske evner, og samtidig sætte ord på hvordan dette 

måtte føles. Hvis forfatteren mener, at eleverne skal diskutere, kan dette være et stort spring i 

taksonomiske niveauer, som ifølge Slot kan ende med barriere mod læring hos elever. Dette 

leder også til en forventning om, at eleverne har viden om forskellige sider af sagen, hvilket ofte 

kendetegner en diskussion. Denne viden har eleverne ikke fået endnu i forløbet, hvorfor der ses 

et spring fra spørgsmål to til tre, der kan opleves som udfordrende. 

 

Til sidst skal eleverne læse artiklen og efterfølgende diskutere denne og brainstorme idéer til 

”… hvilke andre artikler man kan skrive om transpersoner og kønsskifte” (Heede, 2020d). 

Eleverne skal læse artiklen i gruppen, hvilket for nogle elever kan være stilladserende og for 

nogle udfordrende. Igen skal eleverne ’diskutere’, hvad der gjorde indtryk. Som skrevet ovenfor 

kan dette både være en reflekterende opgave, som er redegørende, men det kan også være 

diskuterende, hvilket ligger på et højere taksonomisk niveau. Eleverne skal gøre dette for igen 

at dele deres tanker, denne gang om artiklen. De skal tale om det i gruppen fra tidligere og gøre 

dette umiddelbart efter læsningen. Ifølge Slot bør der være flere redegørende spørgsmål 

forinden, som kan gøre, at eleverne bliver stilladseret til at besvare denne opgave, da man ikke 

kan være sikker på, at de har forstået artiklen inden dette spørgsmål. Disse spørgsmål skulle 

danne bro mellem de overordnede træk i artiklen og rejste problematikker heri, som kunne 

stilladsere eleverne til at forklare, hvad der gjorde indtryk på dem. Eleverne skal derefter 

brainstorme fem idéer til artikler om transpersoner og kønsskifte, der skal præsenteres for 

klassen i punkt fire. Øvelsen stilles, da eleverne skal bruge idéerne til opgavedelen i forløbet. 

De skal finde ud af, hvad de ellers kunne skrive om indenfor emnet og skal lave øvelsen efter 

den overstående diskussion. Der sker et niveauskifte, da eleverne går fra diskussion af en 

artikel til at skulle finde ud af, hvad de ville skrive, hvis de skulle lave en artikel. Der mangler 

jævnfør Slot stilladsering hertil, da eleverne går fra en læseøvelse til en planlægning af en 

produktion uden at bearbejde artiklen yderligere. I øvelserne i ’Før teksten’ og ’Inden for 

teksten’ er der ifølge Slots analysemodel mange spring i taksonomiske niveauer, som ikke er 

stilladserende for elevernes arbejde med at arbejde med disse. Dette kan føre til 

læringsbarrierer, da eleverne ikke kan se sammenhæng mellem øvelserne og dermed have 

svært ved at finde tyngdepunktet i disse.  
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8.2.2 Opgaver 
Efter eleverne har læst en artikel, skal de nu selv skrive en i par. De skal brainstorme over 

”hvilke spørgsmål I kan stille, hvilke informationer I ønsker at have med, og hvordan vinklingen 

skal være” (Heede, 2020e). Eleverne skal gøre dette, da de skal lære at skrive artikler jf. målene 

for forløbet. De skal lære, hvordan man interviewer og planlægger interviews. Dette 

forudsætter dog, at eleverne kender til artikelgenren og kender kriterierne for et godt 

spørgsmål. Ellers er denne opgave ikke stilladseret nok jf. Slot. I punkt fire skal eleverne finde 

en eller flere kilder til deres artikler, dog bliver der ikke specificeret, hvor eleverne kan finde 

deres kilder eller kriterier for disse. Eleverne får ikke bygget bro mellem forståelsen af en 

artikel til brugen af kilder, hvilket kan udfordre elevernes forståelse af opgavernes 

sammenhæng. Eleverne skal her lære, at en artikel får rygdækning ved brug af kilder, så deres 

argumentation står stærkere. I punkt syv skal eleverne diskutere, hvordan deres artikel skal 

struktureres. Det skal de, da strukturering af skriftlige opgaver forbedrer elevernes 

skriftlighed. Dog bruges der igen ordet ’diskuter’, der lægger op til for og imod, hvor der egentlig 

er tale om en redegørelse taksonomisk, hvilket i opgavestrukturen bør ligge tidligere. Der står 

desuden ikke, hvordan deres struktur kunne være, og eleverne er ikke tidligere blevet gjort 

opmærksomme på strukturen i artikler. I punkt otte skal eleverne skrive artiklen og bliver gjort 

opmærksomme på at bruge et passende layout, dog er layout ikke blevet nævnt tidligere i 

forløbet, hvorfor eleverne ikke har beskæftiget sig med dette. Måden hvorpå opgaver i forløb 

om køn skal udføres kommenteres af Camilla (Bilag 4, s. 4-5). Hun mener, at man burde have 

teori om køn, før man kan tale om dette. Hun mener desuden, at eleverne kunne lave videoer i 

stedet for at lave skriftlige opgaver, da disse kan være demotiverende. ”Så tror jeg også, at folk 

sådan forstår det bedre. Fordi jeg ved, at jeg forstår det bedre, hvis jeg sidder og laver en video om 

det, end hvis jeg for eksempel skal sidde og skrive en helt stil om det. Så lærer jeg i hvert fald bedre, 

og så husker jeg også bedre.” (Bilag 4, s. 5). Hun mener altså også, at det redegørende i køn bør 

fylde mere, og at eleverne skal motiveres på en anden måde end at lave skriftlige opgaver om 

dette. Ud fra Slots og Camillas pointer kan vi altså se, at opgaverne i læremidlet ikke er 

redegørende nok, og at eleverne ikke stilladseres nok, hvilket kan føre til læringsbarrierer.  

 

8.2.3 Delkonklusion  
På baggrund af ovenstående afsnit kan det konkluderes, at læremidlets øvelser og opgaver 

springer i taksonomiske niveauer, hvilket ifølge Slot ikke er stilladserende for elevernes læring. 
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Når eleverne skal arbejde med et emne, som de muligvis ikke ved meget om, i en genre de 

muligvis ikke kender godt, skal de stilladseres mere, så de bliver motiveret for at deltage i dette 

ifølge Camilla. I Slots model kan vi se, at sammenhængen mellem opgaverne ikke er tydeliggjort, 

dette fører til, at eleverne vil have svært ved at afgøre tyngdepunkterne i forløbet, og dette vil 

skabe læringsbarrierer.  

 

8.3 Tekster 
Eleverne skal i forløbet arbejde med to typer af tekster. De skal læse to fagtekster i Tekst og 

Introduktion (Heede, 2020a & 2020b) og en artikel fra Information om Erik Hansen (Heede, 

2020d). Til analysen af teksterne har jeg gjort brug af kommentarer fra informanterne i 

spørgeskemaet: Celine, Josephine, Amalie, Alexander og Rio. Disse vil blive komplementeret af 

Johannes’ og Camillas interviews også.  

 

8.3.1 Pronominer 
I fagteksten Tekst står der i afsnittet Transkønnet ”Einar tog navnet Lili Elbe. Hans kone, Gerda 

Wegener, var en berømt maler, og hun malede mange portrætter af sin mand som Lili.” (Heede, 

2020a). Ud fra mine informanter i spørgeskemaet sker der her en miskønning, da forfatteren 

bruger pronominet ’han’ om Lili, som var en kvinde, og beskriver hende som ’Gerdas mand’, 

hvilket Lili ikke var. Der foreslås, at man i stedet brugte ordet ’partner’ eller ’ægtefælle’, da disse 

er kønsneutrale. Samtidig kritiseres det, at der står ’som Lili’, som var Lili en identitet/rolle, 

hun påtog sig. Celine skriver, at Lili omtalte sig sådan, men at dette skyldtes en ”cisnormativ 

verden og manglende forståelse for transpersoner” (Bilag 5, s. 2). Her taler Celine altså om, at Lili 

skjulte sin faktiske sociale identitet for at opretholde normen, som alligevel ender med at 

stigmatisere hende. Hun mener også, at man her bør fremstille moderne forståelser i stedet for 

gamle, da dette bedre kunne give et indblik i transpersoner. I teorien om at miskønne især 

transpersoner kan man se, at dette fører til en stærkere følelse af stigmatisering. Dette påvirker 

også deres selvværd, og hvordan de bliver positioneret i samfundet jf. Goffman. Både Josephine 

og Amalie finder også denne introduktion ’deprimerende’ og ’negativ’, som forsøges at gøres 

positiv, hvilket altså kan sættes op mod Goffmans forståelse af de to identiteter. Her mener 

informanterne, at Lilis tilsyneladende sociale identitet fortælles som værende afvigende for den 

faktiske sociale identitet, hvilket her opleves som værende negativt afvigende. Dette kan 

opfattes, da Lili bliver miskønnet i læremidlet og at den faktiske sociale identitet, Lili var en 
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kvinde, ikke bliver accepteret. Johannes har også oplevet en ligegyldighed på sin skole: ”Jeg har 

i hvert fald oplevet blandt mine egne kollegaer, at hvis det bliver italesat, at der er en elev, der 

måske er lidt queer på den ene eller den anden måde. At det ikke bliver taget alvorligt. At det ikke 

er noget vi egentlig skal snakke om. Eller at pronomener ikke bliver respekteret eller at navne ikke 

bliver respekteret.” (Bilag 2, s. 4). Altså foregår der i folkeskolen en stigmatisering af elever, som 

ikke passer ind i normen, og der sker derfor en ekskluderingsproces af disse. Camilla fortæller 

også, at hun ikke altid trives i skolen, men at hun ikke bliver påvirket af fx jokes om 

transkønnede: ”Det rammer jo ikke mig på den måde, så jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan 

en person i min klasse kunne føle… Som lige præcis ikke føler sig rigtig sin krop, ikke har lyst til at 

blive kaldt de pronominer, som de andre bruger om dem. Hvordan de føler, når en af dem fra min 

klasse sidder og laver en joke om det.” (Bilag 4, s. 2). Camilla kan altså ikke sætte sig selv helt i 

transpersoners sted og forstå deres oplevelser i folkeskolen, men hun tror, at de ville have det 

svært ved at gå i hendes klasse grundet manglende forståelse for køn afvigende fra normen. 

Som McLemores undersøgelse af stigmatisering af transkønnede, kan dette have konsekvenser 

for elevers opfattelse af dem selv, deres selvværd og sociale identitet. Altså sker der i 

læremidlet en miskønning af Lili Elbe i introduktionen til transkønnethed, som af informanter 

opfattes som ’problematisk’ og ’ærgerlig’, dette bliver påpeget af alle informanterne. 

Miskønningen sker, da der ifølge Goffman er divergens mellem Lilis to identiteter, hvilket fører 

til en stigmatisering af hende. Både Johannes og Camilla oplever, at miskønning og 

stigmatisering af afvigende køn foregår i folkeskolen i dag, hvilket kan påvirke transkønnede 

elevers psykiske helbred i stor grad.  

 

8.3.2 Aktuelt materiale 
I læremidlet præsenteres en artikel om transmanden Erik Hansen, som er ved at få foretaget 

kønsbekræftende operationer. Han interviewes om at skifte køn juridisk, familie, sex, 

operationer, om organisationen Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske og kønsidentitet 

(Heede, 2020d). Artiklen er bragt i Information d. 16/5-2008, dvs. at den på nuværende 

tidspunkt er over 12 år gammel. Rio kender Erik Hansen personligt og skriver, at artikel var 

dækkende, da den udkom, men at dette ikke er tilfældet længere. ”Verden har ændret sig massivt 

på de 12 år, og man burde helt klart give eleverne adgang til langt nyere stof end dette. Jeg ved 

også, at Erik er et andet sted personligt i dag, så jeg anser det egentlig for ganske respektløst at 

bruge et så gammel portræt.” (Bilag 5, s. 4). Rio mener her, at både for Erik personligt er der 
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sket meget på 12 år, dermed portrætterer artiklen ikke Eriks faktiske sociale identitet i dag, 

men i stedet den tilsyneladende sociale identitet. Desuden taler hen om ændringerne i verden, 

som værende en vigtig faktor for at eleverne skal læse nyere og mere aktuelt materiale end 

artiklen i læremidlet. Celine skriver: ”Transmandens narrativ er repræsentativ i en eller anden 

form, men sproget om ham og situationen er IKKE. Igen burde man vælge mere moderne 

materiale.” (Bilag 5, s. 4). Hun mener dermed også, at brugen af ældre materiale ikke viser et 

repræsentativt billede af transpersoner i dag, samtidig kan brugen af dette materiale igen være 

en medvirkende faktor til stigmatisering af afvigende køn, selvom dette er forsøgt 

inkluderende.  

 

Artiklen er en forklarende tekst, som skal lære eleverne om transpersoners liv og udfordringer 

ved at få kønsbekræftende operationer. Jævnfør teori om tekstens læseværdighed er artiklen 

relevant og aktuelt, da forløbet skal lære eleverne om artikler og transpersoner. Dog kan 

artiklen have svært ved at appellere til teenageelever, da denne omhandler en transmand i slut 

40’erne, som gennemgår operationer og har børn. Informanterne i spørgeskemaet mener alle, 

at der skal nuanceres i brugen af materiale, at man ikke kan bruge én artikel til at lære eleverne 

om transpersoners oplevelser. Celine udtaler: ”Derudover er det nok vigtigt at fortælle at en 

persons oplevelse ikke er alles, og at man i stedet skal forholde sig til individet.” (Bilag 5, s. 4). Hun 

mener dermed, at hvis eleverne kun læser denne ene artikel om transpersoners oplevelser, er 

det vigtigt, at de bliver gjort opmærksomme på, at den ikke er repræsentativ. Josephine mener, 

at det er svært at repræsentere alle transpersoner, men at dette er en af de mere inkluderende 

artikler, hun har læst. Elevernes faglige udbytte vil primært gå på læseligheden. Denne 

fokuserer på opbygningen af artiklen med rubrikker, underrubrikker og billedet af Erik Hansen, 

som er i artiklen, hvilke alle elementer er nogle, der indgår i artikelgenren, som eleverne skal 

lære om. Der er dog kun ét billede af Erik Hansen og hverken statistikker eller diagrammer i 

artiklen. Om artiklens aktualitet og læseværdighed kan det siges, at den er aktuel og relevant i 

dette forløb, når eleverne skal lære om transkønnede. Dog kritiserer informanterne fra 

spørgeskemaet artiklen for at være for gammel, selvom der er enighed om, at artiklen er 

repræsentativ på nogle punkter, dog langt fra alle, hvilket bør italesættes i arbejdet med 

teksten. Derimod kan tekstens læselighed støtte elevernes arbejde med artikler i forløbet, da 

denne har nogle af de elementer, elever skal benytte sig af.  
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8.3.3 At identificere sig med tekster 
Som skrevet ovenfor er det en del af tekstens læseværdighed, at eleverne finder denne relevant 

og aktuel for dem. Elever skal altså kunne identificere sig med de tekster, de læser i 

undervisningen. Dette fremhæves også af Johannes ved beskrivelsen af et godt læremiddel: ”Det 

skal kunne altså favne virkelig bredt. Og jeg synes, at det skal repræsentere mangfoldighed…  For 

eksempel må det ikke kun være skrevet af hvide mænd, eller kun handle om hvide mænd. Der må 

ikke kun være heteroseksuelle konstellationer i samtlige litteratur for eksempel. Det skal være 

repræsentativt for flere grupper.” (Bilag 2, s. 2). I ovenstående afsnit nævner to af informanterne 

fra undersøgelsen, at teksten om Erik Hansen ikke er repræsentativ for transpersoner, hvilket 

man skal være opmærksom på, dog er der en overvejende positivitet over en transpersons 

medvirken i forløbet. At elever ikke møder transkønnede personer i litteraturen kan også være 

med til at opretholde stigmatiseringen, da manglende inklusion stadig er en eksklusion af 

mennesker afvigende fra normen jf. Søndergaard. I interviewet med Camilla svarer hun, at hun 

ikke selv føler, at hun har kunne identificere sig med litteratur i undervisningen, hvilket har ført 

til koncentrationsbesvær og mangel på motivation i undervisningen (Bilag 4, s. 3). Samtidig er 

hun opmærksom på, at man også skal læse noget, som man ikke kan relatere til, men at 

transkønnede ville have svært ved at kunne identificere sig med hendes pensum i dansk: ”…de 

ville aldrig nogensinde kunne relatere til noget af det, vi har haft om” (Bilag 4, s. 4).  I 

spørgeskemaundersøgelsen spurgte jeg ind til informanternes oplevelse af at kunne 

identificere sig med tekster i folkeskolen på en skala fra 1-100. Gennemsnitstallet for de fem 

informanter var 33, hvor det laveste svar var 10 og det højeste 60. Dermed var følelsen af 

inklusion af deres kønsidentitet ikke prioriteret, da de gik i folkeskole. Celine svarede til dette, 

at hun savnede repræsentation af det, som hun gennemgik i folkeskolen. Dette kunne have 

været med til at styrke hendes oplevelse af inklusion og dermed ikke stigmatisere, hvad hun 

gennemgik da. Hun ’sprang’ selv ud sent, da hun ikke følte, at hun ville blive accepteret af 

samfundet, hvilket har gjort, at Celine har gjort meget identitetsarbejde for at skjule sin faktiske 

sociale identitet. Altså skal alle elever ifølge Johannes kunne identificere sig med litteratur i 

danskundervisningen. Camilla udtaler dog, at hun ikke kan identificere sig med den litteratur, 

som hun har læst og tror, at hvis der gik transkønnede elever i hendes klasse, ville de have 

endnu sværere ved dette. Det ses også i spørgeskemaundersøgelsen, at informanterne 

gennemsnitligt havde svært ved at identificere sig med litteraturen i undervisningen, hvilket 
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Søndergaard vil kalde en eksklusion på en usynlig og indirekte måde af fra normen afvigende 

mennesker.  

 

8.3.4 Delkonklusion  
På baggrund af ovenstående afsnit kan det konkluderes, at der i læremidlet sker miskønning af 

Lili Elbe grundet en divergens mellem Lilis to identiteter. Både Camilla og Johannes oplever 

stigmatisering og miskønning af afvigende køn i folkeskolen, dette kan føre til, at de personer 

må skjule deres faktiske sociale identitet, hvilket resulterer i et identitetsarbejde, der kan være 

meget hårdt for personen jf. Goffman. Artiklen kritiseres af informanterne i spørgeskemaet for 

at være forældet og dermed ikke give et repræsentativt indblik i transkønnedes liv, hvilket igen 

kan resultere i stigmatiseringer. Alligevel kan de analyserede tekster kan give et indblik i 

transpersoners liv, om end med misvisende sprogbrug. Brugen af materiale, som elever kan se 

sig selv i, er vigtig i undervisning, dog bliver der ikke taget højde for dette i danske folkeskoler 

ifølge mine informanter.  

9. Diskussion 
9.1 Etik og mål 
Undervejs i projektet har jeg kunne se, at forfatteren af forløbet har været i et dilemma, da der 

fokuseres på kompetencer inden for skrivning i dansk, men køn er tema, hvilket fører til en 

forventning om, at eleverne lærer om køn. I forløbet bliver køn brugt som en del af selve 

læringsmålet, artikelskrivning. Dette fører til, at der i forløbet er større fokus på det æstetiske 

i at lave en artikel med godt layout frem for at fokusere på etiske aspekter af køn. Dog kan 

manglende information og forståelse for afvigende køn resultere i stigmatisering i folkeskolen, 

som kan påvirke trivsel og udvikling hos blandt andet transpersoner, hvilket undersøgelsen af 

Johansen et. al viste (2015). I spørgeskemaundersøgelsen var dette også en grund til, at Celine, 

Josephine og Rio ikke ’sprang ud’. Cisheteronormativiteten er dominerende i folkeskolen, 

hvilket gør, at kønssyn ikke diskuteres og alternative forestillinger om køn afvises. Valget om 

at fokusere på det æstetiske frem for det etiske i forløbet, kan også spores til målene for faget. 

Som skrevet i afsnittet om mål nævnes køn ikke i mål, det nævnes heller ikke i Fælles mål for 

dansk, Vejledning til faget dansk, Læseplan for faget dansk eller Dansk faghæfte 2019. Køn 

bliver derimod nævnt i Faghæftet for faget biologi. Her står, at eleverne skal have mulighed for 

at tale med læreren om filosofiske og teologiske elementer fx ”forskellige kønsorienteringer og 

variation i udseende hos mennesker”. Køn bliver også nævnt i forbindelse med genetik og celler, 
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som Camilla også fortalte om. Det eneste sted køn bliver direkte nævnt på EMUs hjemmeside 

er under sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Dermed er det ikke 

obligatorisk for lærere at undervise i køn, selvom antallet af børn, der bliver henvist til 

Sexologisk Klinik er stigende, hvilket vil sige, at der fra samfundets side er en stigende interesse 

for netop kønsopfattelser og diversitet i disse. Hvis køn optrådte i Fælles mål eller i fagformålet 

for dansk, ville dette være obligatorisk og lærere ville være nødt til at undervise i dette, hvilket 

ville føre til, at kønssynet ville skifte fra forældet og binært, som Johannes siger, til nye 

kønsopfattelser, som er ved at ske ifølge Søndergaard. Det fordrer selvfølgelig, at lærerne ikke 

reproducerer stereotype kønssyn, men i stedet underviser i køn som noget, der skabes imellem 

os og vores påvirkning af disse, jf. Søndergaard.  Dette ville også mindske den stigmatisering af 

personer afvigende fra normen, som finder sted i folkeskolerne i dag ifølge Johannes og Camilla, 

da disse ændringer ville betyde færre ekskluderingsprocesser af afvigende personer. Hvis 

eleverne skulle undervises i køn med fokus på de etiske aspekter af dette, ville det skabe plads 

til andre end den normative forståelse af køn. Dette ville inkludere eventuelle elever med 

afvigende køn, som ville være ensbetydende med mindre identitetsarbejde for dem, da der ikke 

ville være divergens mellem deres selvforståelse og omverdenens forståelse af den, og de 

derfor ikke behøvedes at skjule deres afvigelse.  

 

9.2 Repræsentation 
I projektet har jeg selv fokuseret på repræsentation af kønsopfattelser, mine informanters 

repræsentation i læremidlet og hvordan dette kan påvirke undervisning i køn. Dog kan de to 

interviews og fem spørgeskemabesvarelser næppe anses som værende repræsentative for 

undervisning i danske folkeskoler. Dette har imidlertid ikke været meningen, derimod ville jeg 

undersøge, om et udsnit af mennesker, som er normkritiske, oplever inklusion af afvigende køn 

i danskundervisningen. Hvis jeg derimod havde lavet en spørgeskemaundersøgelse på en skole, 

ville resultaterne sandsynligvis ikke vise et lige så tydeligt billede af stigmatisering og normativ 

opfattelse af køn, da dette ville være implicit og muligvis ikke noget, som unge tilhørende 

normen ville anse som værende et problem. Det er ved helbredsundersøgelser af LGBT-

personer, man finder ud af, at netop offentlige instanser som folkeskolen er særligt 

udfordrende for denne gruppe mennesker. Når der undersøges trivsel i skolerne, vil de færreste 

rynke på næsen over én eller to elevers mistrivsel i en klasse. Dog kan det diskuteres, hvem der 

kan vurdere, hvorvidt danskundervisningen og materiale fra denne er inkluderende for 
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personer med afvigende køn. Lærere, elever, forældre, personer tilhørende normen eller 

personer uden for normen? Lærere tilhørende normen, som ikke har personlig erfaring med at 

være uden for normerne, kan have svært ved forstå, hvorfor undervisning i køn er vigtigt, som 

Johannes sagde. Dette kan være sigende for den generelle holdning til undervisning i køn, dog 

kan dette også vise, netop hvorfor undervisning i køn bør prioriteres. Når ciskønnede, 

heteroseksuelle lærere mener, at dette ikke er betydningsfuldt i skolen, viser det en uvidenhed 

om, hvad der er inkluderende og ekskluderende i elevsammenhænge.  

 

I samme diskussion om repræsentation har jeg selv været udfordret, da jeg som nævnt er 

ciskønnet, hvilket kan påvirke min rolle som forsker. Når jeg forsøger at inkludere de 

stigmatiserede i undervisningen, kan der ifølge Goffman ske det, at jeg ender med at 

stigmatisere dem yderlige, hvis de ikke inkluderes i udviklingsprocesserne. Dette førte til, at 

projektet måtte bygge på mere end min forståelse af transkønnedes meninger om miskønning 

og sprogbrug. Samtidig kan dette også have ført til en overomhyggelighed, som kan have præget 

projektet og min tilgang til læremidlet og informanterne. Min samtale med Camilla, som også 

er ciskønnet, har muligvis båret præg af en fælles forståelse, hvor samtalen med Johannes kan 

være blevet påvirket af forskellig forståelse af og tilgang til køn. Alligevel er det usikkert, 

hvorvidt man ville kunne tyde dette ud fra interviewet med ham, da samtalen har visse 

lighedspunkter med kollegial sparring, som ofte bærer præg af åbenhed og nysgerrighed. Det 

har dermed været en prioritering i min empiriindsamling og analyse, at mine informanter blev 

repræsenteret på en fuldgyldig måde, som de kunne stå inde for.  

10. Opsamling 
10.1 Vurdering 
I projektet har jeg analyseret læremidlet ’Køn og seksualitet i litteraturen’ fra Clio-Online. Der 

arbejdes i læremidlet med køn ud fra et cisheteronormativt syn, hvor transkønnethed 

præsenteres med miskønning og uddateret materiale. Køn er temaet i et kompetencefokuseret 

forløb, hvor eleverne skal lære at lave interviews og skrive artikler. Elevernes arbejde med 

artikelgenren prioriteres højt, mens viden om køn og afvigende køn og kønsidentiteter 

nedprioriteres, hvilket også afspejles i målene for forløbet. Opgaverne i forløbet stilladseres 

ikke tilstrækkeligt undervejs, hvilket kan føre til misforståelser, manglende sammenhæng 

mellem tekster og opgaver og opgaver imellem. Manglende stilladsering, tyngdepunkt og 

sammenhæng i forløbet kan resultere i tab af motivation og læringsbarrierer. Øvelserne i 
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forløbet kan imidlertid øve elevernes evner for empati og hjælpe dem til at sætte sig i andres 

sted, hvilket er en vigtig del af danskundervisningen. Teksterne i forløbet har også høj 

læseværdighed, da disse er aktuelle og relevante for dem, når de skal opbygge viden om køn og 

kønsidentiteter, dog indeholder en af teksterne miskønning. Miskønningen sker i begyndelsen 

af forløbet, hvorfor stigmatisering sker tidligt i forløbet. Dette kan have konsekvenser for 

transkønnede elever, som muligvis allerede oplever miskønning eller manglende respekt for 

brug af ønskede pronominer. Desuden anvender forløbet et 12 år gammel portræt af en 

transmand, hvilket er det eneste ’møde’ eleverne har med transkønnede personer, foruden et 

eventuelt interview med en transperson i skriveopgaven.  

Dermed er det min vurdering, at læremidlet kan være med til at introducere eleverne til 

begreber om køn, få viden om artikler og interviews og reflektere over egen forståelse af køn. 

Alligevel mener jeg, at læremidlets brug af miskønning, uddateret materiale og mangel på 

stilladsering og lærervejledning ikke kan kvalificeres til brug i undervisning i køn, da det 

udviser ligegyldighed og hensynsløshed over for eventuelle tilstedeværende transpersoner 

eller andre normafvigende i klasselokalet.  

 

10.2 Køn i danskundervisning 
Gennem projektet er jeg blevet opmærksom på vigtigheden af at skabe et inkluderende rum for 

læring, uanset hvad der undervises i. Køn skal ikke undervises eksplicit en gang om året, men 

skal implementeres i undervisningsmateriale og i den pædagogiske praksis også i frikvarterer 

og ikke kun tales om i dansk. Dog bør man i dansk tænke over den litteratur, som man vælger 

at læse og analysere og ikke kun vælge litteratur, som afspejler cisheteronormative opfattelser, 

men derimod inkludere alle køn og seksuelle konstellationer. Så vil alle elever på et tidspunkt i 

undervisningen kunne spejle sig i litteraturen og dermed udvikle deres personlige og kulturelle 

identitet. Det er desuden vigtigt, at læreren forholder sig kritisk til læremidlerne, uanset om 

disse er på online platforme eller anbefalet af kolleger. Dertil skal disse være uden stereotyper, 

favne bredt og repræsentere mangfoldighed, så ingen bliver ekskluderet i undervisningen. 

Dette betyder imidlertid også, at lærere skal bruge tid på at finde undervisningsmateriale, som 

er inkluderende og ikke reproducerer stereotyper eller stigmatiserer køn eller seksualiteter 

afvigende fra normen. Læreren skal også være opmærksom på, at eleverne skal stilladseres, 

hvis de ikke er vant til at tale om køn. Det kan være meningsgivende at hjælpe eleverne med at 

opbygge et sprog om køn, vha. refleksionsøvelser (som i forløbet), ordforrådsøvelser og 
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læsning af tekster eller videoer, som kan findes på LGBTs hjemmeside. Desuden bør disse 

ledsages af besøg fra Normstormerne eller Sabaah, så eleverne kan lære fra de personer, som 

ved mest om at være afvigende.  

 

Det er også vigtigt, at man som lærer ikke accepterer stigmatiserende sprogbrug om personer 

med afvigende køn, da manglende indgriben kan tolkes som ligegyldighed og accept af 

stigmatisering af disse. Både Camilla og Johannes har oplevet lærere tale nedladende til og om 

transkønnede børn og voksne, som dermed er med til at normalisere negative stigma om disse. 

Dette kan føre til, at transkønnede børn, som oplever dette, vil kæmpe for at leve op til 

samfundets cisheteronormative opfattelse af dem, som kan påvirke deres udvikling og 

forståelse af eget selv og resultere i angst, depression og selvmordstanker.  
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12. Bilag 
Alle bilag er uddrag af empiri grundet maksimum på 10 siders bilag. De fuldstændige bilag 
kan sendes hvis ønsket. Send mail til 282152091@kp.dk.   

12.1 Bilag 1 – Uddrag af interviewguide Lærer 
 

Tema Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
 
Hensyn 
 
 
Trivsel 

Hvordan man som lærer 
skal forholde sig til 
transkønnede/queer 
børn 
 
 

Har du undervist elever, som var transkønnede/queer? 
- Hvis ja, tog du nogle særlige hensyn? 
- Hvis ja, hvilke? 

 
(hvis ja til første spørgsmål) 
Vidste de andre elever, at eleven(rne) var 
transkønnede/queer? 

- Hvis ja, talte I åbent om det i klassen? 
 
Hvordan mener du, som lærer, at man skal behandle 
transkønnede/queer børn i folkeskolen? 

Materiale i 
undervisningen 
 
 
Litteratur 

 
 
Hvilken litteratur lærere 
bruger i undervisningen 
 
 
 
 
Hvordan lærere 
underviser i 
køn/kønsidentitet 
 
 
 
 
 
 

Hvad mener du er kendetegnet ved et godt 
undervisningsmateriale? 
 
Hvilken type litteratur bruger du primært i din 
undervisning? 

- Hvorfor denne? 
 
Underviser du i køn/kønsidentitet? 

- Hvis ja, hvor meget? 
- Hvis nej, hvorfor ikke? 

 
Bruger du litteratur, som transkønnede/queer personer 
kan spejle sig i i din undervisning? 

- Hvorfor/hvorfor ikke? 
 
I hvilket omfang omtaler du transkønnethed/queer i din 
undervisning? 
I hvilke fag mener du, at man skal undervise i køn? 

 
Stigmatisering 

Om der foregår 
stigmatisering af 
afvigende køn i 
folkeskolen 
 
 
 
 
 
 
 
Om der foregår 
stigmatisering af 
afvigende køn i 
læremidler 

Mener du, at der foregår en stigmatisering af transkønnede 
børn i folkeskolen?  

- Hvis ja, i hvilken grad? 
 
Mener du, at lærere er med til at opretholde denne 
stigmatisering? 

- Hvis ja, skal lærere stoppe med dette? 
- Hvis ja, hvordan? 

 
Har du oplevet læremidler, som var stigmatiserende 
overfor transkønnede/queer personer?  

- Hvis ja, i hvilke fag? 
 
Hvad mener du, lærere kan gøre for at inkludere 
transkønnede/queer elever i undervisningen? 

Afslutning  Er der noget, du vil tilføje? 
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12.2 Bilag 2 – Uddrag af interview Johannes 
… Tema – egen erfaring med transkønnede og/eller queer elever 

Interviewer: Tænker du, at det kan være udfordrende som lærer, at man skal tale åbent om 

sådan noget som for eksempel køn, hvis man selv er ciskønnet?  
Johannes: Ja, meget udfordrende tror jeg. Jeg tror, at der er flere årsager til at det kan være 

udfordrende for en lærer, som for eksempel er ciskønnet. Den ene ting der kan være svært det 

er manglende viden. Altså hvis de ikke ved særlig meget om køn eller om transkønnethed for 

eksempel eller queer, så er det svært at vide for dem, hvordan de skal gøre det på en ordentlig 

måde. Det tror jeg er den ene ting. Den anden ting er, at hvis man ikke selv har personlig 

erfaring med at være uden for normerne, så kan man have svært ved at forstå det og svært 

ved at tage det alvorligt. Det er de to hovedpunkter, der kan gøre det svært, manglende viden 
og en manglende grad af at tage det alvorligt.  

Interviewer: Fordi… 

Johannes: En manglende forståelse af hvor stor betydning det har, tror jeg. Både for 

undervisningen og for den enkelte elev. 
Interviewer: Tror du primært, at det er ældre lærere eller yngre lærere, der har svært ved at 

give plads til samtaler i køn i undervisningen? 

Johannes: Det er klart de ældre lærere, der har sværest ved det. Det er mit klare indtryk. 

Sådan helt generelt. Man kan stadig godt finde ældre lærere der godt kan og yngre lærere der 

ikke kan finde ud af det. Hvis jeg skulle lave sådan et helt firkantet generelt, så vil jeg sige at 

de ældre lærere har svært ved af det.  

Interviewer: Hvad tror du, er årsagen til det?  
Johannes: Det tror jeg. Altså for det første kommer de med en måske en pædagogisk 

baggrund, som er bygget på nogle, kan man sige måske, lidt forældet viden om køn og lidt 

kønsstereotype holdninger. Det er egentlig ikke et område, der er blevet taget alvorligt førhen. 

Så jeg tror, at de kan svært ved at forstå igen forstå alvorligheden af det, det aspekt. Giver det 
mening?  

Interviewer: Ja, det gør det.  

Johannes: Og ja, en helt anden opfattelse af køn jo end mange har i dag. Altså folk der har 

beskæftiget sig lidt med køn eller bare lever lidt mere måske åbent. Det er et meget binært 

kønssyn, som er lidt på vej ud nu. Men som de gamle lærere stadig opererer med.  

… Tema – Undervisning  

Interviewer: Hvad mener du, er kendetegnet ved et godt undervisningsmateriale?  
Johannes: Det skal… Det er et rigtig godt spørgsmål. Først og fremmest så vil jeg sige, at det 

skal være et undervisningsmateriale, der aldrig nogensinde bygger på stereotyper. Altså 

homofobiske, racistiske, sexistiske præmisser. Det skal kunne altså favne virkelig bredt. Og jeg 

synes, at det skal repræsentere mangfoldighed. Jeg ved godt, at det lyder sådan lidt. Det er 
sådan et frygteligt ord at bruge. Fordi det er sådan et (sjov lyd) mangfoldighed. Men ja altså, 

det skal kunne favne bredt. Det skal kunne dække mange områder. For eksempel må det ikke 

kun være skrevet af hvide mænd, eller kun handle om hvide mænd. Der må ikke kun være 

heteroseksuelle konstellationer i samtlige litteratur for eksempel. Det skal være 

repræsentativt for flere grupper. Og så vil jeg sige, at hvis jeg skal være sådan helt … Alle mine 

elever skal kunne føle sig set og inkluderede og spejlet i løbet af sådan et skoleår for 

eksempel.  
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Interviewer: Hvad for en type litteratur bruger du primært i din undervisning? Artikler eller 

bøger. Hvilken litteratur bruger du?  

Johannes: Der er vi lidt ude i sådan en lidt underlig gråzone… Fordi jeg er steinerlærer, og der 
bruger vi slet ikke litteratur på den måde. Der er det mig, der kommer og holder et eller andet 

form for oplæg eller snakker med dem. Og så laver de selv deres bøger. Hvis jeg var 

dansklærer, der får de jo selvfølgelig nogle tekster, men der ved jeg ikke nok om, hvad de 

egentlig laver og bruger. 
Interviewer: Men når du så kommer og holder oplæg, hvilken litteratur benytter du dig så af 

for at lave de oplæg? 

Johannes: Så prøver jeg, eftersom jeg underviser i naturvidenskab, som jo desværre meget 
ofte er meget mandsdomineret og meget hvidt. Så præsenterer jeg de mest gængse stof først, 

og så nuancerer jeg det for eksempel ved at introducere kvindelige kemiker eller 

matematikere. Eller spørger dem om, hvorfor der ikke er nogen kvinder. Så jeg anvender 

litteraturen lidt kritisk. Hvis jeg ikke kan finde litteratur, der favner bredt. Hvis det giver 

mening?  

Interviewer: Ja, det gør det.   

… Tema – Undervisning 

Interviewer: I hvilke fag skal man undervise køn?  
Johannes: Alle fag. Jeg synes, at det burde være en integreret del af den måde, man 

underviser på. Ikke så meget måske, at man skal stå og snakke om køn i alle fag, men jeg 

synes, at der skal være i ens bevidsthed, i den måde man underviser på. Og det er jo forskelligt 
fra fag til fag, hvordan det gør sig gældende, altså hvornår det er relevant. Selvfølgelig i 

forhold til dansk er det var jo meget i forhold til hvilken litteratur, man vælger. I idræt er det, 

hvordan du deler klassen op. Deler du dem op i piger og drenge, hvorfor gør du det? I 

gruppearbejde, i måden du tilgår dine elever på, måden du snakker til dem på. Siger du både 

drenge og piger, siger du ’hey tøser’. Måden du snakker med eleverne på. Og efter man som 

lærer jo uddanner hele tiden også i frikvartererne, også i de mellem pædagogiske situationer. 

Så synes jeg bare, at det skal være en integreret del af den måde, du omgås eleverne på.  

… Tema – Stigmatisering i folkeskolen 
Interviewer: Mener du, at der foregår en stigmatisering af transkønnede og queer-børn i 

folkeskolen?  

Johannes: Ja, det gør jeg. 

Interviewer: I hvor stor en grad?  
Johannes: Det ved jeg ikke, det tror jeg er meget forskelligt, alt efter hvilken skole vi er på, og 

hvor henne i Danmark vi er. Men jeg oplever en meget stor ligegyldighed, tror jeg. Eller 

usynlighed af det.   

Interviewer: Hvordan?  

Johannes: Jamen, jeg har i hvert fald oplevet blandt mine egne kollegaer, at hvis det bliver 

italesat, at der er en elev, der måske er lidt queer på den ene eller den anden måde. At det ikke 

bliver taget alvorligt. At det ikke er noget vi egentlig skal snakke om. Eller at pronomener ikke 
bliver respekteret eller at navne ikke bliver respekteret. Og så oplever jeg jo simpelthen også, 

at det bare ikke en del at folks undervisningsmateriale og måde at... Det er ikke noget de 

sådan… De gider ikke at gå op i at prøve at lade være med at sige piger og drenge for 

eksempel. Eller hvad det kunne være.  
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Interviewer: Nej… 

Johannes: Og det bliver en usynliggørelse.  

Interviewer: Så du mener også, at lærerne er med til at opretholde den her stigmatisering? 
Johannes: Ja, klart. 

Interviewer: Og det skal de stoppe med?   

Johannes: Ja, det skal de stoppe med øjeblikkeligt. Fordi det er jo dem, der skal stå og være 

forbilleder og skal lære børnene. Gøre dem klar til livet uden for skolen og gøre dem til 
stærke, frie individer. Og det kan de jo ikke blive, hvis rammerne er stereotype.  

Interviewer: Nu sagde du selv noget med, at hvis de bruger læremateriale… Så har du oplevet 

materiale, som var stigmatiserende over for transkønnede og queer-personer?  
Johannes: Ja. 

Interviewer: I hvor stort et omfang?   

Johannes: Jeg vil altså… Jeg synes det meste materiale, var jeg lige ved at sige. Jeg synes, at 

der er rigtig meget materiale, der er stigmatiserende. Men forstået på sådan en måde at det er 

meget subtilt, det er jo ikke direkte, at der står i materialet, at transpersoner er ulækre for 

eksempel. Men det er der det med, at det på ingen måde er synligt, at du kan være noget andet 

end ciskønnet. At det meste undervisningsmateriale omhandler ciskønnede, heteroseksuelle 

personer. Og det synes jeg, i sig selv er stigmatiserende.  
Interviewer: Og hvad mener du så, at lærerne skal gøre udover at lave et læremiddeltjek. 

Hvad mener du, at man som lærer kan gøre for at inkludere transkønnede og queer-elever i 

undervisningen?  
Johannes: Jamen, man kan jo prøve og finde materiale, som inkluderer lidt mere. Som viser 

noget andet engang imellem. Jeg ved godt, at størstedelen af undervisningsmaterialet stadig 

vil være inde for en eller anden cisheteronorm, Men man kunne jo finde ... Der findes jo 

materiale, som ikke er det og det kunne man ikke hive med ind i. Eller stille spørgsmålstegn, 

igen sammen med eleverne, til det materiale som man har med. Og husk at fortælle eleverne, 

at lige den her historie er det Søren og Mette, men det kunne også være have været Lisa og 

Freja. Altså. 

Interviewer: Ja.. .Eller Mohammed og Ali. 
Johannes: Lige præcis. Det kunne også være en som sad i kørestol. Det kunne også være et 

eller andet, ikk. Gøre eleverne opmærksomme i virkeligheden for de normer der begrænser 

nogle grupper af mennesker. Eller når de er på ture, gøre dem opmærksomme på hvor mange 

trapper det går opad. Sådan nogle ting. Og det er ikke alle, der kan det. Et eller andet. Man kan 
gøre ret mange ting for ligesom at gøre dem opmærksomme på de her normer, der begrænser 

nogen.  

Interviewer: Er det gængse (almen brugte) materialer, som du oplever værende 

stigmatiserende? Eller er det materialer, som ikke mange bruger? Er det meget florerende i 

folkeskolerne?  

Johannes: Ja, det er da mit indtryk. Altså nu skal jeg igen passe på, hvad jeg siger, fordi jeg har 

jo ikke så meget erfaring inden for folkeskolerne. Men mit indtryk er, at det er gængs 
undervisningsmateriale. Og mit indtryk er, at hvis man overhovedet har fokus på køn, så er 

det uge 6 (sex) for eksempel. Og så er det der, det foregår og ikke nogen andre steder. Så det 

ikke bliver en integreret del af undervisningen.  

… 
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12.3 Bilag 3 – Uddrag af interviewguide Elev 
Tema Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
 
Trivsel i 
skolen 
 
 
Åbenhed 
 

Hvordan 
transkønnede/queer 
børn behandles af 
klassekammerater 
 
Hvordan 
transkønnede/queer 
børn behandles af 
lærere 

Har du gået i klasse med nogen, der var transkønnede 
og/eller queer? 
 
Blev eleven behandlet anderledes end de andre i klassen af 
klassekammerater?  

- Hvis ja, hvordan? 
 
Vidste dine lærere, at eleven var transkønnet/queer?  
 
Behandlede dine lærere eleven anderledes end de andre i 
klassen?  

- Hvis ja, hvordan? 
 
Trives du i folkeskolen?  
 
Blev din trivsel påvirket af den måde, som lærere og 
klassekammerater behandlede dig på? 

- Hvordan? 
Materiale i 
undervisnin
gen 

Hvordan elever lærer 
om køn og 
kønsidentitet i 
danskundervisningen 

Hvornår lærte du første gang om køn og kønsidentitet? 
 
Har du lært om køn og kønsidentitet i 
danskundervisningen? 

- Hvis ja, kan du fortælle om, hvordan du blev 
undervist i køn i danskundervisningen? 

 
Hvilken litteratur blev primært brugt i din undervisning? 
(Skønlitterære bøger, film, lyrik)  
 
Kunne du identificere dig med litteraturen, som du læste i 
dansk? 

- Hvis ja, hvilken? 
 
I hvilket omfang blev transkønnede/queer omtalt i 
danskundervisningen? 

- Hvordan blev disse omtalt? 
 
I hvilke fag, mener du, at man skal undervise i køn? 

Fordomme Om stigmatisering 
foregår i folkeskolen 

Har du følt, at transkønnethed/queer blev stigmatiseret af 
klassekammerater? 

- Hvis ja, hvordan? 
 
Har du følt, at transkønnethed/queer blev stigmatiseret af 
lærere? 

- Hvis ja, hvordan? 
 
Føler du, at stigmatisering foregår i folkeskolen i dag?  

Afslutning  Er der noget, du vil tilføje? 
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12.4 Bilag 4 – Uddrag af interview Camilla 
… Tema – Trivsel i skolen 

Interviewer: Hvordan har du det generelt i folkeskolen?  

Camilla: Hmm.. Det er sådan lidt, jeg har det fint. Tror jeg. Altså der er mange ting, som jeg 

synes kan gøres bedre på skolen. Ikke kun for mig selv, men lige præcis for andre folk. Og der 

er mange nogle ting i skolen, på min skole bruger de for eksempel meget det der 

kønsopdeling. Altså drengene mod pigerne. Drengen går derhen, pigerne går derhen. Som 

bare sådan er, jeg synes, det er trættende. Altså det går jo ikke ud over mig på den måde, som 

det vil gøre for en som for eksempel ikke brugte de pronominer eller på den måde heller ikke 

identificerede sig som en dreng eller en pige. Jeg synes, at det er trættende, men det går jo 

ikke udover mig på nogen måde, som det for eksempel ville gøre for en anden. Nu er jeg også 

en ciskønnet heteroseksuel kvinde. Jeg er i hvert fald rimelig sikker på at der er mange flere, 

som har det sådan, der er mere trætte af folkeskolen på lige præcis min skole, end jeg er. Fordi 

der lige præcis er så meget, drenge og piger, og man bare går ud fra alle er heteroseksuelle, 

der bliver aldrig sådan snakket åbent om det. Og nogle gange kan det godt komme sådan 

nogle, for eksempel at man bruger ’gay’ som et skældsord. ’Er du bøsse?’ Så snart man 

begynder at gå i noget tøj, som er anset som noget piget. Som er man homo og bøsse og gay. Så 

jeg er træt af folkeskolen, men jeg er sikker på, at der er flere, der bliver ramt mere af det, end 

jeg gør.  

Interviewer: Ja. Er din trivsel blevet påvirket af den måde, som du er blevet behandlet på af 

lærere og klassekammerater?  

Camilla: En lille smule. Man det er mere sådan med mine holdninger. Fordi jeg kalder mig 

selv en feminist, og jeg er halv asiat. Der er for eksempel nogen i min klasse, der har sagt et 

eller andet om for eksempel en transkønnet, og så kan jeg godt sige noget til det. Hvor jeg så 

har fået at vide, at min mening ikke er relevant, eller at jeg er et ’snowflake’. Jeg ved ikke, om 

du har hørt det før? Men det er sådan en, der er mega sensitiv og ikke kan tage en joke. Og det 

har i perioder været lidt træls for mig, fordi jeg har følt, at jeg ikke kunne sige min mening.  Og 

igen det jo ikke engang mig, det går ud over på den måde, når de siger noget om 

transkønnede, jeg er jo ikke transkønnet. Det rammer jo ikke mig på den måde, så jeg kan slet 

ikke forestille mig, hvordan en person i min klasse kunne føle… Som lige præcis ikke føler sig 

rigtig sin krop, ikke har lyst til at blive kaldt de pronominer, som de andre bruger om dem. 

Hvordan de føler, når en af dem fra min klasse sidder og laver en joke om det. En mand for 

eksempel til Pride, der har meget makeup på eller et eller andet, eller en kvinde der har 

overskæg eller noget i den stil. 

… Tema – Undervisning og materiale 

Interviewer: Ja. Har du lært om køn og kønsidentitet i danskundervisningen?  

Camilla: Nej det synes jeg ikke. Overhovedet ikke.  

Interviewer: Hvor i skolen har du så lært om køn?  

Camilla: Hmm… Jeg kan huske, at vi havde seksualundervisning i 7. klasse. Men det var meget 

sådan igen man deler drengene og pigerne op. Og så har man separat undervisning, så lærer 

pigerne noget menstruation og bla bla bla. Men der har måske været to eller tre sætninger: Nå 

så er der også lige nogle, som ikke føler sig som en dreng, selvom de er i en drengekrop. Et 

eller andet. Så er der måske to-tre linjer om det, og så er det det. Men det er stadigvæk, de 
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modsiger lidt sig selv… de snakker om sådan noget, når de igen opdeler os i drenge og piger, 

som de selv kalder det. Jeg kan simpelthen ikke huske på noget tidspunkt, at vi har haft om 

det. Ikke i nogle fag overhovedet.  

Interviewer: Nej. Heller ikke sådan noget: det her det har været kvinders rolle, og det her det 

har været mænds rolle? (Uddybning). Nogle gange i dansk så når man underviser i litteratur, 

så kan det godt være sådan noget, hvor man snakker om, at engang var kvinder hjemme og 

var husmødre… 

Camilla: Nå! Øhm.. Jo, vi har snakket lidt om det. Men der er det selvfølgelig. Der kommer der 

(kommentarer fra) drengene, så siger de: Kvinderne hører til i køkkenet blablabla. Men der 

har ikke været sådan konkret snak om det på nogen måde, synes jeg. Selvfølgelig folk de ved 

jo godt. Eller jeg håber i hvert fald, at de ved, at det før i tiden var sådan meget med at 

kvinderne, de er hjemme og er husmødre. De føder børn og passer børn. Men jeg tror ikke, at 

de har sådan tænkt over det på længere sigt og i forhold til i dag. Vi har lidt fået noget at vide, 

og så har vi tænkt: fint nok. Og så har det været i forbindelse med noget andet. Så har vi lært 

om et eller andet emne, og så er det lige kommet op.  

Interviewer: Okay. Hvilken type litteratur har du primært oplevet i din danskundervisning? 

Har det været skønlitterære bøger, film eller lyrik?  

Camilla: Det har været lidt af det hele. Vi har læst. Vi har ikke set så mange film. Vi har haft 

noget lyrik også, men det har mest været sådan noget digte. Men vi har læst rigtig meget, og vi 

har læst mange novelle. Og vi har læst et par romaner, men det handlede også som sådan 

noget med, selvfølgelig forskellige ting. Men der har ikke været noget decideret om køn eller 

kønsidentitet på nogen måde, overhovedet. Jeg tror, at vi har haft en novelle, hvor det var 

meget sådan, det lå bag linjerne, at drengen faktisk var homoseksuel. Det var i selve 

opgaverne, man skulle finde ud af, hvem han godt kunne li’. Det er sådan den eneste. Og det 

har jo heller ikke noget med køn eller kønsidentitet at gøre. Det er sådan det tætteste, jeg kan 

komme på. 

Interviewer: Ja. Har du kun identificerer dig med litteratur, som du har læst i dansk? 

Camilla: Nej, det synes jeg ikke rigtig.  

Interviewer: Nej? Hvad har det så gjort ved din opfattelse af dig selv i skolen?  At du har læst 

litteratur, som du ikke kunne se dig selv i? 

Camilla: For det første, så bliver det også meget svært at læse, synes jeg. Så kan jeg ikke holde 

koncentrationen længere tid. Som for eksempel hvis jeg sku’ læse om en eller anden der havde 

problemer i sin familie, det er der selvfølgelig nogle bøger om, men så er det meget sådan 

noget, det er heller ikke det samme. hvis jeg godt kunne identificere mig med det, så havde det 

været en helt anden sag. Så havde jeg også lyst til at sidde og lave de opgaver, og jeg havde lyst 

til at læse bogen. Mange af tingene det handler bare om sådan noget ... Vi har tit om sådan 

noget med kærligheds problemer og sådan noget. Og det kan jeg ikke identificere mig med på 

nogen måde. Og vi har også set, fordi der er jo alle de dér obligatoriske ting, eller jeg ved 

faktisk ikke, om det er det. For eksempel vi er ni klasser på min årgang, så vi er rimelig mange, 

der kan vi for eksempel se, at alle ni klasser har set en eller anden kortfilm. Og det har dem fra 

9. klasse sidste år også. Og igen og igen og igen. Det er ikke fordi, at de ikke tager nyt materiale 

med på den måde. Det er mere sådan mere for eksempel den her kortfilm, den skal alle 9. 

klasser have de næste 20 år. Og det er også fint nok nogle gange at læse noget, man ikke sådan 
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kan relatere til, fordi man kan selvfølgelig ikke relaterer til alt. Man hvis man for eksempel var 

en transseksuel eller et eller andet, de ville aldrig nogensinde kunne relatere til noget af det, vi 

har haft om.  

…  Tema – Undervisning og materiale 

Interviewer: Ja… Hvis nu du skal lave opgaver om køn, altså når I sidder og får en opgave om 

det. Hvilken type opgaver kunne du så godt tænke dig, at I lavede om køn? Hvad ville give 

mening? Hvis I nu fik at vide, at nu skal vi lave om køn noget om køn. Hvilken type opgave 

ville så giver mening at lave?  

Camilla: jeg tror at med min klasse, at der skulle ligge sådan noget teori, forud for at man 

skulle lave opgaver. Så tror jeg også, at man kunne gøre undervisningen… Der er jo mange, der 

synes jo, at sådan noget med at snakke om transkønnethed og sådan noget seksualitet, de får 

det ubehageligt lige med det samme. Og det kan man jo ikke gøre noget ved på den måde. Jeg 

kunne godt se, at man for eksempel skulle lave en video om det. For eksempel snakke om 

nogle kønsroller, eller gøre sådan et eller andet for at gøre undervisningen lidt mere… Så det 

ikke bliver sådan en presset situation. Jeg ved også, at der er nogen der føler lidt, at når man 

snakker om sådan nogle ting, så har de bare ikke… Så får de det ubehageligt. Og så siger de 

ikke noget. at man på en eller anden måde kan gøre noget med undervisningen, pynte den lidt, 

så man ikke bare skulle sidde og skrive en stil om det. Det tror jeg også, der er mange, der 

sådan kører død i. Så måske en eller anden video. På en eller måde gør undervisningen til 

noget andet end bare at sidde og skrive noget i hånden. Så tror jeg også, at folk sådan forstår 

det bedre. Fordi jeg ved, at jeg forstår det bedre, hvis jeg sidder og laver en video om det, end 

hvis jeg for eksempel skal sidde og skrive en helt stil om det. Så lærer jeg i hvert fald bedre, og 

så husker jeg også bedre.  

Interviewer: Ja. Og i hvilke eller hvilket fag mener du, at man skal undervise i køn?  

Camilla: I hvert fald i dansk, synes jeg. Og jeg synes også, at man skal gøre det i biologi. Man 

skal i hvert fald i historie. I alle kulturfag. Det er jo historie, for eksempel hvis vi snakker om 

kønsroller, eller hvordan queer-historien har været. Man kan også snakke om, hvordan mange 

religioner ser for eksempel folk, der er transseksuelle, og så kan man jo selvfølgelig også 

snakke om det på sådan et samfundsmæssigt plan. Sådan noget med hvordan systemet er, og 

hvordan de bliver behandlet i dag, hvor mange muligheder der bliver taget fra dem. Fordi det 

ikke lige passer ind i den ”normale” verden, som folk de synes. Måske også et kort forløb i 

engelsk, fordi vi for eksempel har om Black Amerika. Så kan man også have om for eksempel 

queer-historie i USA, fordi der er jo mange ting der foregår, hate crimes, Trumps lov om 

transseksuelle i militæret. Der er mange ting, der foregår i USA. Selvfølgelig også her i 

Danmark, men det kan man jo også lave om i historie. Jeg ved ikke, kort eller langt forløb i 

engelsk. Jeg tror ikke, jeg kunne se det i andre fag. Jeg ville selv synes, at hvis jeg ikke sådan 

vidste eller forstod, hvordan folk bruger nogle andre pronominer end jeg gør… Hvis jeg 

generelt ikke havde sådan en baggrundsviden om det, så ville jeg synes at det var svært at 

have om det i for eksempel tysk, fordi det er også et helt andet sprog. Jeg synes også, at tysk er 

meget sværere end engelsk, og sådan tror jeg også, mange andre har det. Så det synes jeg 

heller ikke, at det skal være i. Men så har vi dansk, engelsk og så er de dér kulturfag og biologi.  
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12.5 Bilag 5 – Uddrag af besvarelser af spørgeskema  
… 
Spørgsmål 3: Vidste du, at du var transkønnet/non-binær, da du gik i folkeskolen? 

 
Uddybninger: Celine (ja):Jeg har vidst det siden jeg var fem, men uden at have ord for det. Det fik jeg da jeg gik i 6. 

klasse cirka. Ikke fra skolen, men gennem et tv-program. Jeg prøvede at springe ud deromkring også, 
men det var ikke en mulighed. 

Josephine: Ja og nej; jeg vidste, at jeg var anderledes, og jeg følte mig slet ikke som "pige". Gik i 
drengetøj og havde en hel periode, hvor jeg blev kaldt ved drengenavn. Jeg har andre fundet ud af, at 
jeg er nonbinær. 
Amalie (nej): Men jeg brugte de fleste af mine yngste år på altid at spille drengen i lege og mest gå i 

drengetøj Rio (nej): Dette bunder i høj grad i sprog, da jeg ikke kendte til at være transkønnet = kunne ikke 
italesætte mig selv i den kontekst. 
… 
Spørgsmål 6: I et forløb om køn og seksualitet står der følgende: "Transkønnet - I 1930 skete der 

noget, der rystede forestillingen om køn. Den danske maler Einar Wegener blev opereret i Tyskland og 
skiftede køn. Einar tog navnet Lili Elbe. Hans kone, Gerda Wegener, var en berømt maler, og hun 

malede mange portrætter af sin mand som Lili. Lili skrev biografien "Fra mand til kvinde" om sit 
kønsskifte. Lilis memoirer er siden blevet læst af mange transpersoner. En af dem var den berømte 

Christine Jorgensen, en danskamerikaner, der blev opereret og skiftede køn til kvinde i København i 

1951. Lili selv døde i 1931, et år efter den sidste operation." Dette er den introduktion, eleverne får til 
ordet transkønnet. Hvad mener du, om denne introduktion? 
 

Celine: Jeg synes den introduktion er meget problematisk. Ja, Lili omtalte sig selv sådan, men det 
skyldes nok mere en cisnormativ verden og manglende forståelse for transpersoner. Hvis man vil give 

unge mennesker et godt indblik i transpersoner så bør man måske vælge at fremstille en moderne 
forståelse frem for en gammeldags problematisk. Man fristes til at tro at det er skrevet sådan for at 

gøre det klart hvilken holdning til transkønnede man skal have: "Mænd der laver sig om". Det er 
forkert, og det kommer jeg ind på senere. 

Josephine: "Hendes mand som lili" og Lili omtales som "han" synes jeg først og fremmest er ærgerligt 
skrevet. Når det er sagt, synes jeg det er en meget.. negativt indgangsvinkel, som er forsøgt at blive 

gjort positiv. Den virker i hvert fald ikke opmuntrende 
Amalie: Overdramatisk og ret deprimerende 
Alexander: De miskønnet Lili i første sætning ved at bruge "han" - og skriver også "Gerdas mand." 
Hvilket Lili jo ikke er. Det er rimelig off det her, da det kan blive set som om Lili var den første 

transperson ever - hvilket hun jo ikke var. Måske den første til at få operationer til at hjælpe hendes 
identitet på vej, men det virker lidt historieløst. 
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Rio: Hahahah! Hvor skal man starte, den er jo dybt problematisk. Lad os se: "I 1930 skete der noget, 
der rystede forestillingen om køn.": Signalerer, at transkønnethed var noget helt vildt nyt og 

chokerende, og er sådan en sensationsjournalistisk måde at lægge op til resten af teksten på. Desuden 

er det ikke sandt, idet der havde været masser af andre, der før da havde "rystet forestillingen om 
køn", bla. i de britiske music halls i Viktoriatiden. "Den danske maler Einar Wegener blev opereret i 
Tyskland og skiftede køn.": Man skifter ikke køn, man får foretaget kønsbekræftende 

operation/behandling. Man er jo allerede det køn, man er, det man sigter efter er at blive set og læst 
som det køn. "Hans kone, Gerda Wegener, var en berømt maler, og hun malede mange portrætter af 
sin mand som Lili.": "Hans" og "mand" er ikke korrekt, Lili er hun og man kunne have anvendt det 
neutrale "partner" i stedet, eller ægtefælle. "som Lili" indikerer at det var en form for identitet, Lili 

påtog sig, en rolle - hvorfor ikke bare skrive "hun malede mange portrætter af sin ægtefælle, Lili."? "Lili 
skrev biografien "Fra mand til kvinde" om sit kønsskifte. Lilis memoirer er siden blevet læst af mange 
transpersoner.": Det er glædeligt de bruger "transpersoner", da det pt. er den mest korrekte term. 
Mindre glædeligt at de igen anvender "kønsskifte"…  

… Spørgsmål 9: https://www.information.dk/kultur/2008/05/erik-hansen-mor-to Eleverne skal også 

læse denne artikel fra 2008 om en transmand. I artiklen bruger de ordet transseksuel om Erik. Ville du 
sige, at artiklen er repræsentativ for transpersoner? [Svarmuligheder: ja og nej] 

 

Celine: Jeg har ikke svaret ja eller nej. Transmandens narrativ er repræsentativ i en eller anden form, 
men sproget om ham og situationen er IKKE. Igen burde man vælge mere moderne materiale. 
Derudover er det nok vigtigt at fortælle at en persons oplevelse ikke er alles, og at man i stedet skal 

forholde sig til individet. 

Josephine: Den er i hvert fald en del mere inkluderende en mange andre, men det vil altid være svært 
at repræsenterer "alt. 
Amalie: Nej! De taler om at man kun er rigtig mand, hvis man har en fysisk penis, og de roder i det 
hele taget bare vildt rundt i begreberne 

Alexander: Nej, ikke umiddelbart. Fokus er enormt meget på Eriks daværende køn og familie og 

faktisk ikke rigtig ham som person. 
Rio: Nej og ja. Da artiklen blev skrevet var den dækkende, men det er den ikke længere. Verden har 
ændret sig massivt på de 12 år, og man burde helt klart give eleverne adgang til langt nyere stof end 

dette. Jeg ved også, at Erik er et andet sted personligt i dag, så jeg anser det egentlig for ganske 

respektløst at bruge et så gammelt portræt. 
… 

Kommentarer til spørgeskemaet: 
Celine: Hvis det er den fremstilling der er af transpersoner i danske folkeskoler er der noget direkte 

galt med hvor dårligt informerede cis-personer er og bliver. Det giver udtryk for en ligegyldighed med 
andre mennesker, og en hensynsløshed overfor de transpersoner som kan risikere at være til stede i 
rummet. Det er præcis denne slags formuleringer og sprogbrug, der var med til at skræmme mig 
tilbage i skabet da jeg gik i folkeskole - og transkønnede børn og unge fortjener bedre! Jeg tror jeg 

mangler information om hvad projektet går ud på? Umiddelbart håber jeg at det går ud på at skabe 
bedre repræsentation af transkønnede i skoler. 
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