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1. INDLEDNING 

  

I 1970'erne forsøgte man at gøre skolen kønsneutral. I det mindste ud fra skoleskemaet at dømme. 

Ligestilling var kommet på samfundets dagsorden, og det afspejlede sig i skolen: Drenge og piger skulle 

undervises i samme stof, i samme fag på samme tid. Siden har der hersket debat om køn i skolen (de 

Coninck-Smith, Rasmussen & Vyff, 2015). I 1970'erne var det feminismen, der gjorde op med patriarkatets 

strukturelle undertrykkelse. I 1990'erne var det queer-teori, der gjorde op med den naturgivne kobling 

mellem krop, køn og kønsidentitet, og efter 00'erne har ny-materialismen gjort op med verden som 

bestående af naturgivne essenser og i stedet givet diskursive konstruktioner en central plads (Østergaard, 

2015). Så der er vi nu i debatten: ved diskurserne. Debatten er aktuel og har ofte omhandlet skolens 

strukturelle opbygning og dens favorisering af enten drenge eller piger. Denne opgave vil dog deltage i 

kønsdebatten fra et andet perspektiv. Et perspektiv der ikke har fokus på favorisering af drenge eller piger, 

men i stedet er optaget af opdelingen inden for de to kønskategorier. Dette perspektiv er utroligt relevant 

og ikke mindst interessant. Det er relevant i kraft af vedtagelsen af inklusionsloven i 2012, hvilket har 

betydet opstramning af specialbegrebet, som har resulteret i, at flere elever er blevet inkluderet i den 

almene undervisning (Retsinformation, 2015, ¶Kapitel 2). Dette har tilført mere forskellighed til skolen. 

Politiske tiltag som inklusionsloven, Salamanca Erklæringen i 1994 og folkeskolens formålsparagraf slår 

således fast, at den danske folkeskole er for alle. I kraft af det må det være lærerens opgave at fremme 

elevernes forståelse for, at alle er lige meget værd trods denne forskellighed. Perspektivet er interessant, 

fordi der trods disse politiske tiltag alligevel hersker stærke diskurser i skolen om, hvordan eleverne bør 

agere indenfor kønskategorierne. Noget er mere accepteret end andet, hvilket resulterer i, at nogle er mere 

accepterede end andre. I relief hertil er det relevant at undersøge, hvordan læreren kan være med til at 

nuancere de gældende kønsdiskurser, så alle elever oplever, at de kan blive og være sig selv, uanset om de 

falder uden for eller inden for de gældende diskurser (Reindal, 2012).  

  

Dansklæreren kan i mange undervisningssammenhænge arbejde med at nuancere diskurserne om 

kønsidentitet, men særligt mediernes fremstilling af køn er ofte stereotyp og derfor et meningsfuldt sted at 

starte. Da medieundervisningen gjorde sit indtog i folkeskolen, blev den mødt med både begejstring, håb, 

frygt og bekymring. I dag er bekymringen for, om medierne påvirker elevernes moral og adfærd i nogen 

grad afløst af en interesse for at lære eleverne at omgås medierne kritisk og kreativt (de Coninck-Smith, 

Rasmussen & Vyff, 2015). Ud fra danskfagets fagformål skal faget dansk "fremme deres [elevernes] 

oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som 
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kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet." (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 

2015, ¶Fagformål). Da medier både kan opfattes som æstetiske tekster og kommunikation, kobles 

fagformålet medier og elevernes udvikling af identitet. Dette legitimerer opgavens interesse i at skildre, 

hvordan medieundervisningen i dansk kan bidrage til at nuancere elevernes forståelse for kønsidentitet. 

Mediernes ofte traditionelle kategorisering af køn er med til at opretholde diskurser om, hvad det vil sige at 

være en "rigtig dreng" og en "rigtig pige". Samtidig bryder eleverne konstant med disse traditionelle 

kønsbilleder i skolen. Ifølge Therese Møllbach, folkeskolelærer og cand. pæd. psyk., er skolen "et sted, hvor 

der sker brud, forskydninger, forhandlinger og bevægelser, der hele tiden udfordrer de dominerende 

diskursive forståelser af køn blandt skolens aktører." (Møllbach, 2013, s. 31). Når elevernes gøren 

konnoterer skævt i forhold til de dominerende kønsdiskurser, bryder det med de traditionelle 

kønskategorier. Og når femininitet eller maskulinitet gøres tilpas skævt, kan der opstå spørgsmål om, 

hvorvidt eleven er en "rigtig dreng/pige" (Møllbach, 2013). I denne sammenhæng opstår der en vigtighed i 

at nuancere mediernes diskurser om køn, så eleverne opnår en forståelse for medier som en kompleks 

kilde til udvikling af deres kønsidentitet. Ved at fremme en nuanceret kønsforståelse åbner læreren også 

for, at kønskategorierne kan blive bredere og gøre mere plads til forskellighed.  

 

Ud fra ovenstående er det derfor relevant at undersøge samt gøre opmærksom på, hvordan vi som lærere i 

den danske folkeskole kan bidrage til at fremme en mere kompleks diskurs om køn med henblik på at 

fremme elevernes forståelse for forskellighed. Medieundervisningen er her central, idet medier som 

samfundets forlængede arm er med til at konstruere afgørende diskurser.  

 

1.1 PROBLEMFORMULERING 

 

Med udgangspunkt i ovenstående problematik vil denne opgave skildre: 

 

Hvilke muligheder har en dansklærer i udskolingen for at fremme en nuanceret diskurs om 

identitet gennem medieundervisning? Spørgsmålet rejses med særlig opmærksomhed på 

kønsidentitet og folkeskolens samlede opgave. 
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1.2 METODE 

 

Det centrale fokus i denne opgave er at give et bidrag til, hvad folkeskolens dansklærere i udskolingen 

særligt skal være opmærksom på i medieundervisningen, hvis denne har til formål at fremme en nuanceret 

diskurs om kønsidentitet. Der vil være fokus på at medieundervisning både tilgodeser individet og 

fællesskabet. Målet med dette særlige fokus er at fremme elevernes forståelse for, at alle er lige værdifulde 

trods forskellighed. Dette skal ses som et bidrag til skolens samlede opgave.  

 

For at give en dybdegående behandling af ovenstående tager opgaven afsæt i forskellige litteraturstudier. 

Litteraturstudierne har til formål at give indblik i de forskellige teorier, der berører opgavens 

problemstilling, og derigennem give et nuanceret bidrag til problemformuleringen. Ved brug af forskellige 

teorier kan problemformuleringen belyses fra forskellige perspektiver, hvilket tilfører opgaven kompleksitet 

(Rasmussen, 2015). Overordnet indeholder litteraturstudierne pædagogisk litteratur om folkeskolens 

samlede opgave og det pædagogiske paradoks, essentialistisk og anti-essentialistisk litteratur om identitet, 

poststrukturalistisk litteratur til anvendelse af psykologiske analysebegreber, sociologisk litteratur om 

mediernes indflydelse på teenageres identitet, mediedidaktisk faglitteratur, metodisk litteratur om 

diskursanalyse og spørgeskemaundersøgelser, didaktisk litteratur til udvikling af undervisningsforslag samt 

danskfaglig litteratur om litteraturundervisning. Derudover er der gennem opgaven brugt jurastudier med 

henblik på folkeskolens lovgrundlag.  

 

For at få indsigt i de identitetsdiskurser, der optræder blandt udskolingselever, indeholder opgaven en 

empirisk del. Det har ikke været muligt at finde allerede foretaget empiriske undersøgelser på området, så 

derfor er det egne indsamlede data, der vil blive brugt som empiri. Følgende databaser er forgæves søgt i: 

Idunn, bibliotek.dk, Aarhus Universitetsforlag, Center for Ungdomsforskning, EVA, Dansk Statistik samt 

Medierådet. Ved søgning i databaserne er der blevet brugt søgeord som diskurs, køn, kønsdiskurs, medie, 

mediediskurs, kønsnormalitet, identitet, skole, elever og udskoling.  

 

Empirien er blevet indsamlet ved brug af en kvantitativ metode: spørgeskemaundersøgelsen (Teasdale & 

Svendsen, 2009). Målet med empirien var at få indblik i udskolingselevers forståelse for, hvad der 

kendetegner en "rigtig dreng/pige". En kvalitativ metodetilgang ville have givet en detaljeret og 

virkelighedsnær indsigt, men vigtigheden i at skabe et større overblik på området blev vægtet højere. Den 

kvantitative metode blev derfor valgt. Gennem spørgeskemaet var det muligt inddrage flere respondenter, 

undersøge hvilke diskurser der systematisk fremkom og sammenligne disse med mediernes diskurser. 
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Spørgeskemaet er velegnet til statistisk bearbejdning (ibid.), og det blev derfor også muligt at måle 

nuanceringsbehovet. Den kvantitative metode gør dog, at virkelighedens kompleksitet skjules, og det ses 

derfor eksempelvis ikke, hvorfor eleverne synes, som de gør, eller hvordan de selv ville italesætte 

problemstillingen (Christensen M. V., 2015). Ud fra de behandlede data indsamlet ved brug af kvantitativ 

metode ville det være relevant at indsamle ny data ved brug af en kvalitativ metode. Det var der desværre 

ikke plads til i denne opgave. Selvom den kvantitative metode gjorde det muligt at bruge markant flere 

respondenter, er dataindsamlingen stadig begrænset i sit omfang. Empirien kan derfor ikke sige noget 

generelt eller universelt, men giver blot et indblik i respondenternes forståelse for kendetegn ved en "rigtig 

dreng/pige". Alligevel vil jeg ud fra dataene forsøge at udlede, hvilke diskurser der ser ud til at optræde 

systematisk. Dataindsamlingsmetoden vil yderligere blive udfoldet og konkretiseret, når empiridelen 

optræder i opgaven i kap. 8. 

 

1.3 LÆSEVEJLEDNING 

 

Opgavens første del indeholder en introduktion til den behandlede problemstilling og giver en indførelse i 

hvilken motivation og relevans, der ligger bag. Opgavens problemformulering og metoden til at undersøge 

denne præsenteres. Første del afsluttes med afklaring af begreber fra problemformuleringen.  

 

Anden del giver indblik i den teori, opgaven bygger på. Således kommer kapitel 2 ind på relevansen af 

opgaven med udgangspunkt i folkeskolens samlede opgave. Dette er et væsentligt afsæt for at læseren får 

indblik i rationalet bag problemformuleringen. Herefter uddyber kapitel 3 sammenhængen mellem 

medieperspektivet og problemformuleringen. I forlængelse af kapitel 3 åbnes der for teori om 

medieundervisningens generelle relevans og bidrag til elevernes læring i kap. 4 og 5. Dette gøres for at give 

et indblik i, hvad medieundervisning kan bidrage med til danskfaget. I kapitel 6 vil opgaven komme ind på 

medier som identitetsmarkør for udskolingselever. Det gøres for at give et billede af, hvilken indflydelse 

samfundets medier har på udskolingselevers udvikling af identitet. Efterfølgende i kapitel 6 vil 

poststrukturalismen og tre af dens begreber blive præsenteret, idet disse bliver brugt som 

analyseredskaber i resten af opgaven. Formålet med dette er, at enhver læser får indsigt i, hvilke begreber 

empirien og mediernes diskurser er analyseret med, således at dette kan efterprøves, hvis nogen finder 

interesse herfor. 
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Tredje del er opgavens empiriske og analytiske del. I kapitel 7 præsenteres egne diskursanalyser af 

forskellige YouTube-videoer. Analyserne er nødvendige for at kunne give et indblik i mediernes 

kønsdiskurser for derefter at kunne sammenholde disse med elevernes kønsdiskurser. I kapitel 8 

fremlægges opgavens empiridel i form af en spørgeskemaundersøgelse. Formålet med dette er at give 

indsigt i, hvor stærke holdninger respondenterne har, hvordan de positionerer sig i forhold til mediernes 

diskurser, samt hvilke diskurser de selv fremstiller gennem svarerne.  

 

Fjerde del indeholder en diskussionsdel samt et handleperspektiv. I kapitel 9 skildres lærerens muligheder 

ud fra det, opgaven er kommet frem til. Heri vil der også være konkrete eksempler på, hvordan læreren kan 

fremme en nuanceret diskurs gennem medieundervisning. Hvor der er muligheder, er der også 

begrænsninger, og derfor kaster fjerde dels sidste kapitel lys over nogle af disse.  

 

Femte del konkluderer på opgaven og perspektiverer til relevante fremtidige studier på området.  

 

1.4 BEGREBSAFKLARING 

1.4.1 MEDIEUNDERVISNING I UDSKOLINGEN 

  

Grundet en meget bred definition kan medieundervisning i praksis indeholde mange forskellige ting. Denne 

opgave vil tage udgangspunkt i definitionen udarbejdet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 

da omdrejningspunktet for opgaven er udskolingselever i den danske folkeskole. Det er derfor oplagt at 

tage afsæt i skolens lovmæssige rammer. Jf. disse er medieundervisning både "brug af, læring om og læring 

med it og andre elektroniske medier." (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2015a, ¶3.2 It og 

medier). Denne definition giver et indblik i den kompleksitet, medieundervisningen tilbyder, idet området 

er så omfangsrigt. Da det er medieundervisning i udskolingen, bliver definitionen præciseret af, at 

medieundervisningen også skal leve op til Undervisningsministeriets færdigheds- og vidensmål for dansk 

efter 9. klasse. Her har "it og kommunikation" en tydelig særskilt plads, men også under benævnelsen 

"andre udtryksformer" kan medieundervisningen indgå. Derudover tilhører medierne også det udvidede 

tekstbegreb (de Coninck-Smith, Rasmussen & Vyff, 2015). Medieundervisning kan ud fra valgte definition 

således indgå på mange måder.  
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1.4.2 DISKURS 

  

Opgavens centrale begreb diskurs er taget fra poststrukturalismen, hvori resten af opgaven også finder sit 

afsæt. Begrebet skal forstås som "De grundlæggende strukturer, tænke- og handlemåder i et praksisfelt, de 

grundlæggende regler for hvad der kan tales om og hvordan" (Nissen, 2000, s. 37). Diskurs som begreb blev 

opfundet af Michel Foucault, fransk filosof og idéhistoriker, og refererer til, at menneskers levede liv er 

konstrueret ud fra historiske, kulturelle og sociale regler for praksis forstået på den måde, at "regler for 

praksis" fungerer som ramme for, hvad der (kan) siges, gøres og menes i en given kultur (Foucault, 1970). 

Opgavens primære inspirationskilde er Dorthe Staunæs, professor MSO og forskningsleder på DPU, og 

hendes anvendelse af diskursbegrebet. Jf. Staunæs skabes subjektivitet gennem diskurser i sociale 

praksisser, der konstant er i bevægelse. På den måde bliver subjektet til gennem diskurserne samtidig med, 

at subjektet er med til at præge diskurserne (Staunæs, 2004). Der er altså en vekselvirkning mellem 

subjektet som konstruerende og konstrueret. Staunæs' anvendelse af diskursbegrebet er spændende, fordi 

diskurserne ifølge hende er med til at skabe normalitet og andethed (ibid.). Snævre diskurser skaber 

således meget andethed. Modsat kan nuancerede diskurser skabe en bredere normalitetskategori.  

 

1.4.3 KØNSIDENTITET 

 

Grundet opgavens brug af Staunæs' diskursbegreb, er hendes teori om kønsidentitet også valgt som 

definitionsramme. Staunæs' forståelse af subjektiveringsprocessen udspringer af den anti-essentialistiske 

identitetstradition, hvor tilblivelsesprocessen er i bevægelse hele livet (ibid.). Staunæs' brug af begreber fra 

poststrukturalismen åbner for interessante analysemuligheder (uddybes i kap. 6).  

 

Staunæs abonnerer på en forståelse af kønsidentitet som en social og sproglig konstruktion. 

Kønsidentiteten udvikles således dynamisk gennem sociale praksisser, forhandlinger og diskurser og vil hele 

tiden reproduceres eller ændres, når vi indtræder i en ny situation (ibid.). Idet kønsidentiteten er 

foranderlig, taler Staunæs om at gøre pige i stedet for at være pige (ibid.). De sociale kategorier er noget 

man gør og ikke noget, man er (denne forståelse vil blive brugt fremadrettet i opgaven). De gældende 

diskurser tilbyder forskellige positioner, som drenge og piger kan indtræde i. Disse positioner er 

rammesættende i form af forskellige muligheder og begrænsninger, som subjektet kan influere. 

Positionerne indeholder altså nogle bestemte rammer for at gøre dreng og pige, og derfor er der også nogle 

helt bestemte rammer for, hvilken opførsel der er legitim. En legitim og troværdig handling kræver, at 

subjektet handler inden for de givne diskursive rammer (ibid.).  
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2. FOLKESKOLENS SAMLEDE OPGAVE 

 

Hele den danske folkeskoles samlede opgave er formuleret af Ministeriet for Børn, Undervisning og 

Ligestilling i Folkeskoleloven, og særligt i det vi i daglig tale kalder "folkeskolens formålsparagraf". Denne 

formålsparagraf indeholder et spænd mellem individet og fællesskabet, som læreren er forpligtet til at 

handle mellem. "Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, 

der: forbereder dem til videre uddannelse (...) og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling." 

(Retsinformation, 2015, ¶Kapitel 1). Denne del af paragraffen er individpræget og stemmer harmonisk 

overens med regeringens fokus på Danmark som videnssamfund, hvor uddannelse er blevet central og højt 

prioriteret. I takt med nationale tests, individuelle elevplaner og skolereformens krav om højere resultater 

er folkeskolen blevet mere individorienteret end førhen. Der er kommet større fokus på den enkelte elev 

og på at fremme enhver elevs fulde potentiale.  

 

Samtidig er vi som lærere også forpligtet på at fremme elevernes forståelse for det fællesskab, de 

automatisk indgår i, når de bor i Danmark: Det demokratiske fællesskab. Dette kommer til udtryk i §1, stk. 

3: "Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med 

frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati." (ibid.). 

Denne del af folkeskolens formålsparagraf er stærkt fællesskabsorienteret. Her skal læreren forberede 

eleverne til at være aktive medborgere i et demokratisk samfund. Det er ikke tilstrækkeligt her at skrive 

"borgere", idet paragraffen kræver, at eleverne også skal kunne være deltagende, tage ansvar og opfylde 

pligter i samfundet. Det er derfor nødvendigt, at eleverne bliver bidragende borgere - heraf begrebet aktive 

medborgere (Korsgaard, 2008). De centrale værdier i det samfund, som eleverne skal være medborgere i, 

er ifølge paragraffen frihed, folkestyre, åndsfrihed, ligeværd og demokrati. I disse værdier opstår 

grundlaget for opgavens relevans. De er alle udtryk for et af demokratiets hjørnesten; erkendelsen af at vi 

mennesker er forskellige, og at der skal være plads til netop denne forskellighed (Skovmand, Sigurdsson & 

Schott, 2008). Disse centrale værdiforestillinger ligger til grund for vores demokratiforståelse, som er en 

forståelse af, at alle er lige meget værd uanset graden af forskellighed.  

 

At fremme elevernes forståelse for demokrati og forskellighed må dog, ifølge Carl Anders Säfström, aldrig 

blive en socialiseringsproces, hvor undervisningen sigter mod, at eleverne underordner sig samfundets på 

forhånd givne regler. I stedet bør undervisningen fremme elevernes forståelse for den andens andethed og 
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dermed blive bevidst om, at dét, alle har til fælles, er at være "den anden" for hinanden (Säfström, 2007). 

Folkeskolen har en ekstraordinær mulighed for at arbejde med den fællesskabsorienterede del af den 

samlede opgave, da skolen i takt med inklusionsloven i 2012 nu er blevet endnu mere mangfoldig, end den 

tidligere har været. Lovændringen resulterede i, at specialundervisning fremover kun er forbeholdt elever 

med omfattende støttebehov (Retsinformation, 2015, ¶Kapitel 2). Samtidig vedtog regeringen og 

Kommunernes Landsforening, at 96 % af alle skolebørn skulle modtage undervisning i et almentilbud i 2015 

(DR, 2014, ¶Mindre specialundervisning). Dette har resulteret i, at ca. 10.000 elever med særlige behov er 

blevet flyttet over i almenundervisningen. I dette ligger en særlig mulighed for at arbejde med at fremme 

elevernes forståelse for forskellighed og de værdier, formålsparagraffen præsenterer, idet disse elever med 

særlige behov yderligere udfordrer kønsdiskurserne. I kraft af folkeskolens mangfoldighed opstår også 

vigtigheden i at gøre netop dette. Eleverne skal forholde sig til meget forskellighed. Opgaven har ud fra 

ovenstående derfor en særlig opmærksomhed på folkeskolens samlede opgave, idet denne skaber 

baggrund for problemstillingen.  

3. MEDIEUNDERVISNINGENS BIDRAG TIL SKOLENS SAMLEDE OPGAVE 

 

I det daglige virke tager læreren beslutninger ved brug af sin professionelle vurdering. Det er beslutninger 

hvor mange omhandler at tilvælge enten individ eller fællesskab. Afsættet i mediernes diskurser om køn er 

valgt, fordi det både kan skabe rum for, at eleverne kan tilegne sig en mere nuanceret måde at se sig selv 

og andre på (individorienteret). Samtidig kan det også skabe rum for at arbejde med elevernes forståelse 

for forskellighed (fællesskabsorienteret). Medierne fremstiller ofte tydeligt stereotype måder at gøre køn 

på, så det er oplagt at arbejde med at nuancere disse fremstillinger. Ved at bruge mediernes ofte 

generaliserende fremstilling af køn, er det muligt for læreren meget håndgribeligt at arbejde med at 

nuancere mediernes kønsdiskurser (se konkrete forslag i kap. 9). Også danskfagets fælles mål fordrer, at 

eleverne opnår "viden om krop og identitet" (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2014, 

¶Færdigheds- og vidensmål (efter 9. klassetrin)), hvilket gør det oplagt at arbejde med kønsudtryk som 

sammenhængen mellem krop og identitet gennem medieundervisningen.  

4. MEDIEUNDERVISNINGENS BIDRAG TIL DANSKFAGET 

 

I arbejdet med medier er det vigtigt at gøre sig klart, hvad medieundervisningen egentlig kan og skal. 

Denne opgave tager som nævnt udgangspunkt i den definition af medieundervisning som Ministeriet for 
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Børn, Undervisning og Ligestilling henviser til: "Brug af, læring om og læring med it og andre elektroniske 

medier" (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2015a, ¶3.2 It og medier). Denne brede 

definition gør dog, ifølge Jeppe Bundsgaard, professor i it og fagdidaktik, at det er svært at svare helt 

præcist på, hvad mediedidaktik er, "for det afhænger af, hvem man spørger - og hvornår." (Bundsgaard, 

2010, s. 10). I det følgende vil opgaven give et bud på, hvad medieundervisningen kan bidrage med til 

danskfaget. Dette giver et indblik i alt det, medieundervisningen rummer og som argumentation for, 

hvorfor medieundervisning er essentiel i sig selv. 

 

Kapitlet tager afsæt i Bundsgaards mediedidaktik, idet han både beskæftiger sig med 

medieundervisningens hvorfor, hvad og hvordan og grundet tekstens tilgodeseelse af overblikket. 

Mediedidaktikkens hvorfor drejer sig om at være opmærksom på, hvilke udfordringer der vedrører 

medierne, og hvilke kompetencer eleverne kan forvente at skulle kunne mestre i deres fremtidige liv (ibid.). 

Her opstiller Bundsgaard fire vigtige områder, som eleverne skal have viden om, kunnen indenfor og 

refleksion omkring (se figur 4.1).  

 

Udfordringer 
 

Strategisk 
kommunikation 

Relationer 
 

Information & 
multimodalitet 

Fiktion 
 

Egen forklaring 
med afsæt i 
Bundgaards teori 

Eleverne skal 
kunne agere 
refleksivt i 
kommercielt og 
ideologisk 
kommunikation, 
som er skabt med 
henblik på at få os 
til at gøre eller 
synes noget (ibid.). 

Eleverne skal kunne 
reflektere over 
kommunikations-
situationer og læse 
tekster indsigtsfuldt 
(både egne og 
andres) (ibid.). 

Eleverne skal blive 
kritiske 
informations-
søgere og ikke 
mindst være i 
stand til at vælge 
information fra  
(ibid.). 

Eleverne skal 
kunne reflektere 
over fortalte 
historier og selv 
kunne bidrage til 
at fortælle den 
gode historie 
(ibid.). 

 

 

 

Bundsgaards hvad drejer sig om, at læreren skal være bevidst om det store materialespektrum, medier 

dækker over. Han inddeler her medier i to: platforme og genrer. Medier som platform dækker over 

massemedier (fx tv, aviser, blade, radio), semi-interaktive medier (hjemmesider hvor brugeren ikke er 

medskabende), mono-interaktive medier (fx e-mail, sms, sociale medier) og multi-interaktive medier 

(medier med videosamtaler) (ibid.). Medier som genre dækker over offentlige tekster (fx tv-nyheder, 

reklamer, politisk og virksomhedskommunikation), semi-offentlige tekster (fx personlige hjemmesider, 

blogs), private tekster (fx e-mail, sms, dagbog, breve) og fiktive tekster (fx spillefilm, animationsfilm, 

Figur 4.1: Fire kompetenceområder som gør medieundervisning relevant.  

Kilde: Egen tilvirkning.  
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novellefilm, computerspil) (ibid.). Som det fornemmes af ovenstående indeholder medieundervisningen 

altså en bred vifte af forskellige slags medier. Det er derfor ikke så mærkværdigt, at medieundervisning kan 

udforme sig på vidt forskellig vis i folkeskolen. Trods denne brede vifte af muligheder har 

medieundervisningen i den danske folkeskole dog været tilbøjelig til at dreje sig om nogle få bestemte 

elementer: "I medieundervisningen har der været fokus på nogle helt specifikke offentlige tekster, nemlig 

reklamer og tv- og avisnyheder, og på to typer fiktive tekster, nemlig spillefilm og novelle film." (ibid., s. 16). 

Det er ikke muligt at klargøre, hvad dette skyldes, men nogle bud kunne være: 1) Lærernes uvidenhed om 

medieundervisningens brede felt. 2) Det specifikke fokus indeholder emner, der er lette at gå til. 3) Der 

findes meget inspirationsmateriale om netop disse emner. 4) Lærernes oplevelse af at eleverne finder disse 

emner mest interessante. 5) Lærernes opfattelse af at disse emner er mest relevante. Det kan måske 

tænkes at være en god blanding af alle fem. Ikke desto mindre giver Bundsgaards oversigt over, hvad 

medieundervisningen kan indeholde en god ramme for at udvælge, hvilke medier læreren kan arbejde med 

i medieundervisningen om kønsdiskurser.  

 

Bundsgaards hvordan drejer sig om, hvilke tilgange læreren kan vælge i sin medieundervisning. Det centrale 

i Bundsgaards model er, at medieundervisningen har to grundaktiviteter: produktion og konsumption. Det 

vil sige, at eleverne i medieundervisningen skal vekselvirke mellem selv at producere medier og at 

analysere, forstå, fortolke og forholde sig til medier. Her henvises til Birgitte Tuftes zigzag-model 

(Christensen & Tufte, 2010). Tuftes zigzag-model bygger på et progressionsprincip, hvor eleverne ud fra 

analyse af egne og professionelle produkter opnår forståelse 

for og kendskab til medierne på en kreativ måde. Når vi 

bevæger os videre i Bundsgaards model finder vi tre forskellige 

arbejdstilgange til produktion og konsumption: Fortolkning, 

kritik og kontekst. Ved fortolkning arbejder eleverne med 

fortællingen gennem indlevelse og fortolkning. Ved kritik 

arbejder eleverne kommunikationskritisk og forholder sig til, 

hvilke midler afsenderen anvender for at formidle sit budskab 

(både eksplicit og implicit). Ved kontekst arbejder eleverne 

kontekstorienterede og forholder sig til de samfundsmæssige 

sammenhænge og mekanismer, der foregår bag produktionen 

(Bundsgaard, 2010). Afdækningen af medieundervisningens hvorfor, hvad og hvordan er opgavens grundlag 

for at vælge, hvilke medier der skal bruges til at præsentere mediernes diskurser om køn. Dette vil blive 

præsenteret i kap. 7.  

Figur 4.1: Bundsgaard, 2010, s. 19. 
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5. MEDIER SOM IDENTITETSMARKØR 

 

I det følgende vil opgaven behandle teori omhandlende mediernes indflydelse på udskolingselevers 

identitetsudvikling. Dette gøres for at undersøge relevansen af at arbejde med identitet, herunder særligt 

kønsidentitet, i medieundervisningen. 

 

Eleverne i udskolingen er i en tid i deres liv, som primært er præget af mange og store valg, de skal træffe. 

Deres valg er ikke længere så traditionsbundne, idet individualiseringen har vundet stort indpas i vores 

samfund (Bundgård, Iversen & Lund, 2014). Tidligere var valg forbundet med forældrenes valg og deres 

kulturelle, sociale og arbejdsmæssige status. I dag har teenagere (principielt) frit valg på alle livets hylder. 

De har ubegrænsede muligheder for at vælge (eller fravælge) uddannelse, job, kæreste, seksualitet, tøjstil, 

omgangskreds, bosted, interesser, økonomisk ståsted, kropsudsmykning, politisk samt religiøs 

overbevisning, og man kan selv fortsætte listen med et hav af større og mindre valg, teenagere skal tage i 

forbindelse med at udvikle sig selv, deres identitet og deres livsstil (Illeris, Katznelson, Nielsen, Simonsen & 

Sørensen, 2009). Samtidig oplever teenagere et pres fra forældre, venner, skolen, samfundet og sig selv om 

at vælge rigtigt. For når nu valget er helt deres eget, er der ikke andre til at tage ansvaret end dem selv. 

Derfor handler det om at vælge rigtigt.  

 

Og der er meget, der har indflydelse på de beslutninger, teenagere skal tage - ikke mindst medierne. Vi 

lever et teknologisk videns- og informationssamfund, hvor teknologien gør det muligt for medierne at 

udsende et massivt bombardement af information, som vi skal forholde os til. På den måde er medierne 

blevet en identitetsmarkør (Bundgård, Iversen & Lund, 2014). Gennem medierne får vi signaler om, hvad 

der forventes af os, og hvem vi skal være. Til det er vi nødt til at forholde os og gøre op med os selv, hvor vi 

selv befinder os, hvem vi er, og hvem vi gerne vil være. Medierne bliver hermed en instans, vi forstår os selv 

i lyset af. De giver inspiration til den identitet, vi udvikler livet igennem (Nyboe & Grønning, 2015) og 

formidler budskaber og værdier, som vi ændrer vores adfærd og holdninger efter (Bundgård, Iversen & 

Lund, 2014). Medierne er på den måde i et poststrukturalistisk perspektiv med til at skabe diskurser i 

samfundet.  

 

Der er altså ingen tvivl om, at medierne har indflydelse på udskolingselevers identitetsdannelse. Ifølge 

Center for Ungdomsforskning er det bl.a. i fællesskaber, at medierne er særligt fremtrædende i deres 

dominans. For selvom vores tid er blevet udråbt til individualiseringens epoke, er udskolingselever ikke 

holdt op med at søge ind i fællesskaber (hvilket også er en identitetsmarkør). Og netop i fællesskaberne får 
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medierne deres indflydelse. Her samles teenagerne for at opleve et tilhørsforhold. Fællesskaberne er 

præget af en bestemt stil, dvs. en bestemt måde at markere sig på udadtil for på den måde at vise, hvem 

man er indadtil (Illeris et al., 2009). Fællesskaberne kan være præget af en bestemt tøjstil, en bestemt 

musikstil, en bestemt jargon, bestemte holdninger, en bestemt humor mv. Det er i disse fællesskaber 

vanskeligt ikke at lade sig præge og inspirere af det kommercielle. Reklamebranchen, modeindustrien, 

massemedierne og forbrugsmarkedet sørger nemlig for, at alle kan købe sig til den bestemte stil, der 

matcher fællesskabets. De stilarter, fællesskaberne gør brug af, er altså kommercialiserede gennem 

medierne (forstået som både genrer og platforme), og således udgør medierne en stor inspirationskilde til 

stil. Verden er dog sjældent sort og hvid, og således vil der altid være nogen, der bryder kategorien.  

 

Følgende praksiseksempler er udvalgt for at give et indblik i tre 8. klasses elevers personlige oplevelse af 

fællesskabets og mediernes indflydelse på stil. Eksemplerne er taget fra elevernes besvarelse af følgende 

opgave: "Skriv et kort læserbrev mellem 300 og 400 ord. Skriv om hvilke forventninger der er til teenagere i 

dag og kom gerne ind på de forventninger, du personligt oplever." (jf. bilag 1). Besvarelserne blev skrevet i 

december 2015. 

 

"Man kommer tit, og nogen gange ubevidst, til at sammenligne sig med sine venner. Fordi man 

ikke vil skille sig ud fra dem, man går sammen med, kommer man nemt til at få samme tøjstil." 

- Vibe (Jf. bilag 2). 

 

"Medierne fortæller os meget om, hvordan kvinder og mænd skal være og se ud. I mange 

reklamer er kvindemodellerne slanke, veltrænet, feminine, går i moderigtigt tøj, har langt 

smukt hår og makeup på. Mandemodellerne er fysisk stærke, maskuline, muskuløse, smarte og 

har kort hår." - Signe (ibid.). 

 

"Mange følger nok også bare med strømmen, for ikke at blive kigget underligt på, eller selv 

komme til at føle sig udenfor. Så mange vil nok sige de har deres egen stil, men de fleste følger 

nok bare efter strømmen." - Lucas (ibid.). 

 

Disse tre ovenstående 8. klasses elever positionerer sig selv som nogle, der forholder sig til fællesskabets og 

mediernes indflydelse på deres egen og andres stil. Ligesom praksiseksemplerne giver udtryk for, vil 

fællesskaber have diskurser om, hvordan man skal være og se ud for at høre til og dermed opnå 

tilhørsforholdet.  
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Et andet sted, hvor medierne har haft udpræget indflydelse, er diskursen om den ideelle krop. Kroppen har 

på den måde fået en plads i identiteten fra før at være noget skæbnebestemt, man ikke rigtig kunne gøre 

så meget ved, til nu at være blevet til noget, man kan forbedre, optimere og udvikle. Hvem man er afspejles 

mere og mere i kroppens fremtoning, som er blevet en del af identitetspakken. Mediernes dominerende 

fremstilling af idealkroppen er dog ikke nem selv at opnå, og det er derfor ikke altid lige let for teenagere at 

opbygge en positiv kropsopfattelse (Illeris et al., 2009). Kropsidealet er ikke til at komme udenom, og 

udskolingseleverne er også habile til at reproducere det gennem sociale medier. Ved at uploade billeder og 

film, der abonnerer på idealet om at være sund og veltrænet, er de selv med til at opretholde kropsidealet 

på deres profiler. Det kan eksempelvis være billeder af sund mad, eller hvor de står i træningstøj. Det kan 

også være en video, hvor de faktisk træner i fitnesscentret eller en statusopdatering om, at de er i 

træningscentret. Der er mange muligheder for at placere sig rigtigt i forhold til mediernes fremstilling. Det 

er dog vigtigt at understrege, at vores teenagere generelt er kompetente mediebrugere og altså langt hen 

ad vejen er i stand til at skelne mellem det, de ser i medierne, og hvordan virkeligheden er. De godtager 

ikke umiddelbart alt, hvad de ser, men udviser en reflekteret tilgang til brug af medierne. Det gælder både, 

når de forholder sig til stil og til kropsidealer. De følgende praksiseksempler udtrykker, hvordan de samme 

tre elever oplever og forholder sig til mediernes kropsideal: 

 

"På de sociale medier og på mange reklamer er fx piger nogen, som har meget makeup på, er 

vildt tynde og ser godt ud. Det er jo et meget stort krav at leve op til, og derfor tror jeg også, 

der er mange, både drenge og piger, der har problemer med selvværdet." - Lucas (Jf. bilag 2).  

 

"Der er også en forventning om, at man skal holde sin krop ved lige og være sund." - Vibe 

(ibid.). 

 

"Selv har jeg en anden facon end de andre piger i min klasse. Og det fylder meget for mig, at 

jeg ikke ligner dem, men jeg ved også, at de sikkert er ligeglade. Alligevel bekymrer det mig 

meget, hvad andre tænker. Jeg vil dog aldrig nogensinde kunne drømme om at få lavet om på 

min krop med plastikkirurgi. Min forventning til mig selv er at få trænet, så jeg får en ”perfekt 

krop”, men jeg vil allerhelst bare være glad, for den krop jeg har." - Signe (ibid.). 

 

I lyset af ovenstående er det altså relevant at arbejde med identitet i medieundervisningen som 

dansklærer. På den måde kan medieundervisningen også bidrage til opfyldelse af danskfagets fælles mål 

om identitet: "Eleven har viden om identitetsfremstillinger" (Ministeriet for Børn, Undervisning og 
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Ligestilling, 2014, ¶Færdigheds- og vidensmål (efter 9. klassetrin)) og "Eleven kan fortolke egne og andres 

fremstillinger af identitet i tekster" (ibid.). En medieundervisning med et identitetsfokus opfylder således 

også de lovmæssige rammer og krav. 

6. POSTSTRUKTURALISMEN SOM ANALYTISK SPRINGBRÆT 

 

I de efterfølgende kapitler vil både empiri og nutidens kønsdiskurser i medierne blive analyseret. Til at 

analysere dette vil begreber fra poststrukturalismen blive anvendt. Opgaven vil tage afsæt i Dorthe 

Staunæs og hendes brug af poststrukturalismens centrale begreber: diskurs, positionering og normalitet. 

De centrale begreber bidrager relevant til de kommende analyser, som giver blik for, hvad dansklæreren 

skal være opmærksom på i medieundervisningen, når denne har til hensigt at fremme en nuanceret diskurs 

om kønsidentitet. For at skabe en fælles forståelse for, hvordan disse bruges som analyseredskaber, er 

denne begrebsafklaring nødvendig. Begrebet diskurs vil ikke blive yderligere udfoldet, da det blev defineret 

i kap. 1.4.2.  

 

6.2 POSITIONERING 

 

Begrebet refererer til subjektets indtræden i og henvisning til tilgængelige positioner i sociale 

sammenhænge. Det er en dynamisk og forhandlende proces, som former sig på to måder, idet subjektet 

både interaktivt tilbydes positioneringsmuligheder og refleksivt indtager en position, som (ikke) tilbydes 

(Staunæs, 2004). En dreng i udskolingen kan fx i social interaktion blive tilbudt en position som leder af 

drengegruppen, hvorefter han skal indtræde i positionen eller afvise tilbuddet. En lignende situation kunne 

være en dreng, der ikke får tilbudt lederpositionen i drengegruppen, men alligevel vælger at indtage 

positionen. Staunæs taler således om, at "man positioneres og positionerer sig" (ibid., s. 57). 

Positioneringsbegrebet er relevant, fordi det sætter fokus på, hvilke deltagelsesmuligheder eleverne har. I 

alle sociale sammenhænge eksisterer der diskursive selvfølgeligheder, som er med til at positionere 

eleverne på bestemte måder og i bestemte kategorier. Diskurser om køn påvirker altså de muligheder, de 

har for at blive tilbudt og indtage positioner. For at blive genkendt som troværdig i sin position, må 

eleverne nemlig overholde de forståelser, der er omkring den position, de har indtaget/fået tildelt. 
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6.3 NORMALITET, ANDETHED & ABJEKTHED 

 

De diskursive selvfølgeligheder er med til at positionere eleverne i bestemte kategorier. Disse kategorier er 

blevet skabt i det sociale og diskursive samspil, og gennem kategorierne bliver der skabt normalitet, 

andethed og abjekthed blandt eleverne (Staunæs, 2004). Begrebet normalitet refererer til det, der 

tilstræbes blandt eleverne, det ønskværdige, det der anses for at være "normalt" i den sociale 

sammenhæng. Det kaldes af Staunæs for førsteheden. Det handler således om at være "passende" inden 

for de gældende diskurser (ibid.). En pige i udskolingen er eksempelvis passende og hører derfor til 

normaliteten, hvis hun opfylder kravene om at være pige ud fra klassens kønsdiskurser. Andethed er det, 

der afviger fra førsteheden, altså det som eleverne forsøger at undgå, holde tilbage, holde nede eller holde 

inde. Det er det, der med andre ord ikke anses for at være "normalt" i den sociale sammenhæng (ibid.). 

Abjektheden er en tilføjelse til andetheden, og er det bortkastede, det der slet ikke er tænkeligt eller 

leveligt (ibid.). Abjektheden er således den ikke accepterede gøren. I forhold til diskursernes og subjektets 

evige foranderlighed skal hverken normaliteten, andetheden eller abjektheden ses som uforanderlige 

instanser. 
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7. MEDIERNES DISKURSER OM KØN 

 

Ud fra opgavens antagelse om at medier har indflydelse på udskolingselevernes identitet, og ud fra 

Bundsgaards oversigt over medieundervisningens hvad, vil dette kapitel indeholde syv diskursanalyser. For 

at kunne sammenholde elevernes diskurser om køn med mediernes, er det nødvendigt at kende til de 

kønsdiskurser, der figurerer i medierne. Desværre findes der ikke opdateret litteratur, der giver en 

fyldestgørende og nutidig oversigt over dette. Medier bevæger sig dynamisk, og det kan være svært for 

litteraturen at følge med. At analysere mediernes kønsdiskurser selv var derfor et nødvendigt alternativ. 

Selvom deres plads i opgaven er omfattende, er analyserne uundværlige, da de skal bruges i analysen af 

empirien i næste kapitel.  

 

Diskursanalyserne vil blive udarbejdet på baggrund af syv forskellige YouTube-videoer produceret af syv 

forskellige danske youtubere, som alle sammen ligger på Top 10 over de mest fulgte dansktalende 

youtubere. At være youtuber er et relativt nyt fænomen, som opstod i 00'erne. Det betyder, at man har en 

kanal på YouTube, hvor man lægger videoer ind af sig selv for at underholde, inspirere, give råd eller gode 

tips m.m. til sine faste følgere. Hvis youtuberen bliver partner med YouTube, kan det at være youtuber 

blive en levevej og en fuldtidsbeskæftigelse. Som udfoldet i forrige kapitel indeholder medier en bred vifte 

af forskellige genrer og platforme. Grundet opgavens begrænsede omfang er det ikke muligt at give en 

fyldestgørende præsentation af alle mediernes diskurser om køn, men for alligevel at give et indblik vil 

dette kapitel præsentere kønsdiskurser fra et enkelt medie: YouTube.  

 

7.1 UDVÆLGELSESSTRATEGI 

 

Opgavens fokus på youtuberes videoproduktioner blev valgt på baggrund af to kriterier. Det første 

kriterium var, at mediet skulle optage udskolingselever særligt. Det andet kriterium var, at mediet skulle 

indeholde tydelige diskurser om køn. Valget faldt i første omgang på det brede felt sociale medier. DR's 

årlige rapport om medieudviklingen i Danmark viser, at udskolingselevers brug af sociale medier fortsat 

stiger (DR Medieforskning, 2014 & 2015), og feltet opfylder således det første kriterium. Idet sociale medier 

positionerer deres brugere som medskabere, og brugerne dermed tydeligt er medvirkende til at 

(re)producere de diskurser om køn, som mediet fremstiller, opfylder sociale medier også det andet 

kriterium for valg af medie. Den tydelige vekselvirkning mellem diskurserne og brugerne, gør sociale medier 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016



24 | S i d e  
 

til et oplagt analysefelt. Sociale medier er dog stadig et bredt felt og også for bredt for opgavens omfang, 

hvis analysen skal være af en brugbar standard.  

 

Udvælgelsesstrategien blev derfor gentaget for at vælge det sociale medie, der optager udskolingselever 

særligt og samtidig indeholder diskurser om køn. En undersøgelse fra 2015 lavet af GlobalWebIndex viser, 

at teenagere ikke længere udpeger Facebook som det "cooleste" medie, men at Youtube har overtaget 

deres opmærksomhed (Socialemedier.dk, 2015). Undersøgelsens andre deltagere (All Internet Users) peger 

entydigt på Facebook med 37 %, mens teenage-deltagerne kun bakker op om Facebook med 14 %. Til 

gengæld har både Instagram og YouTube overhalet Facebook i popularitet hos teenagerne med henholdsvis 

16 % og 20 %. Det gør altså YouTube til det mest populære medie hos teenagerne for tiden og således til en 

væsentlig del af deres medievirkelighed. YouTube opfylder derved det første kriterium. Youtuberne 

inviterer følgerne med ind i deres verden, og som seer får man indblik i, hvad der rører sig, når man er 

teenagedreng eller -pige i Danmark. YouTube opfylder dermed også andet kriterium. Youtubernes 

produktioner giver følgerne mulighed for at være medskabere af videoerne via kommentarfeltet. Her kan 

de give nye videoidéer, stille spørgsmål som youtuberne svarer på, deltage i afstemninger eller blot 

kommentere på videoerne. Følgerne er således medskabere af de diskurser om køn, der kommer til udtryk i 

youtubernes videoproduktioner.  

 

De følgende syv diskursanalyser af YouTube-videoer vil give et indblik i, hvilke emner der er interessante for 

udskolingselever lige nu. De vil kaste lidt lys over nogle af de kønsdiskurser, der figurerer i medierne for 

tiden. Med henvisning til Bundsgaard (Bundsgaard, 2010) vil YouTubei diskursanalysen blive opfattet som 

en mono-interaktiv platform og genremæssigt som en semi-offentlig tekst. 

 

De syv udvalgte videoer er alle produceret af dansktalende youtubere i alderen 13-19 år med min. 100.000 

følgere. Derudover er alle youtuberne en del af Splay (nordisk netværk der samler de største YouTube-

stjerner), partnere med YouTube og nominerede ved Guldtuben 2015 (Danmarks YouTube Awards) (Splay 

Networks, 2015). Videoerne vil blive analyseret med udgangspunkt i begreber fra poststrukturalismen og  

Anne Klara Boms diskursanalytiske "oppefra og ned"-metode (Bom, 2015). Diskursanalyserne vil undersøge, 

"hvordan mennesker giver udtryk for deres egne versioner af den virkelighed, de lever i" (ibid., s. 12). Bom 

præsenterer tre forskellige diskursanalytiske metoder, hvoraf "oppefra og ned"-metoden retter blikket mod 

diskursernes indhold.  
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7.2 ARMIN: MØD MIN FAR (192.561 FØLGERE) 

 

YouTube-fænomenet Armin har den største dansktalende kanal med de fleste følgere. I denne video skabes 

der kønsdiskurser om dét at være dreng. Videoen er proppet med attitude ved brug af slang, håndtegn og 

en særlig pingpong mellem Armin og hans far, som svarer på spørgsmål, følgerne har sendt ind. Der bliver 

brugt arabiske ord som habibi (en man har kær), shababs (Armin bruger det i stedet for ordet drenge) og 

shababes (Armin bruger det ord i stedet for piger). Selvom både Armin og hans far taler flydende dansk, 

opstår der ved brug af disse bestemte ord udenlandske konnotationer. Brugen af andet slang som YOLO 

(you only live once), iskold (at være ligeglad med hvad andre tænker) og hav det som I ser ud er med til at 

skabe en diskurs om, at det er fedt at have attitude, gøre som man vil og være ligeglad med, hvad andre 

tænker om det (Armin, 2016). I samtalen mellem de to, opstår der også andre tydelige diskurser. 

Gennemtrængende for videoen er diskursen om, hvordan man som dreng er cool: Drenge skal være stærke 

og kunne score "damer". Her tilbyder videoen en handlekraftig subjektsposition til drenge og en mere 

passiv position til piger som dem, der bliver scoret. Alt i videoen bliver vurderet: Er det fedt eller ikke fedt? 

Det er fx ikke fedt stadig at se Disney Sjov, når man er teenagedreng. Til gengæld er det fedt at være kendt 

youtuber. Denne videoproduktion er således medskaber af kønsdiskurser omkring drenges interesser (at 

være stærk og score "damer"), deres attitude (at være ligeglad med hvad andre tænker) og deres bedrifter 

(det giver respekt at være kendt). De, der falder inden for disse diskurser, hører med til normaliteten, de, 

der ikke gør, hører med til andetheden. 

 

7.3 EIQU MILLER: 10 TING VI ELSKER VED AT VÆRE DRENG (163.539 FØLGERE) 

 

I denne YouTube-produktion af Eiqu Miller sætter han, sammen med Stupidaagaards, ord på, hvilke ting 

der er gode ved at være dreng frem for pige. Videoen oser af, at drenge har et lettere liv end piger generelt. 

Der er særligt vægt på, at drenge ikke behøver at gå så meget op i deres udseende. De skal ikke bruge 

makeup, de kan tage kasket på, når de har en dårlig hårdag, og der er ikke så mange (til)valg inden for stil 

(Miller, 2015). De præsenterer altså følgerne for en ubekymret drengeposition, der sætter pris på at være 

ubekymret om disse ting. I relief til dette udtrykker drengene også taknemmelighed for at spise så meget 

junkfood, de vil. Denne udtalelse positionerer drengene som værende ligeglad med tidens ekstreme 

sundhedsfokus og positionerer samtidig piger, som nogle der tænker på, hvordan deres krop ser ud og 

derfor også tænker over, hvad de spiser. I videoen skabes der en diskurs om, at pigers liv generelt er 

besværligt. Denne diskurs skaber drengene med udtalelser om, at piger skal føde børn, har menstruation, 
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skal tisse siddende og bliver nødt til at gå med BH - alt sammen negativt i deres forståelse. Drengene i 

videoen er altså medskabere af en kønsdiskurs, der fortæller, at drenges liv er nemt, og pigers er 

besværligt. Drenge, der ikke går så meget op i udseende og vægt, tilhører drengenormaliteten, mens piger 

der går op i udseende, tøjstil, makeup og vægt tilhører pigenormaliteten.  

 

7.4 KRISTINE SLOTH: 10 TING DRENGE IKKE FATTER! (151.134 FØLGERE) 

 

Denne YouTube-produktion er meget generaliserende om drenge, idet Kristine Sloth positionerer sig som 

en, der faktisk ved, hvad drenge ikke forstår. Man må gå ud fra, at hun taler ud fra sine egne erfaringer, 

selvom hun i videoen optræder meget kategoriserende ved at bruge udtryk som alle drenge og ingen 

drenge (Sloth, 2016). Diskursanalysen tager afsæt i Kristine Sloths udtalelser om at være pige og ikke om 

hendes udtalelser om, hvad drenge ikke forstår. Den primære diskurs i videoen er, at piger går meget op i 

deres udseende. De har brug for mange forskellige accessories og makeup, som har hver deres funktion. 

Det samme gælder tøj; piger kan sagtens have brug for flere par sorte bukser. Også smykker spiller en 

væsentlig rolle i at udtrykke sig, ligesom negle gør. Videoen præsenterer således følgerne for en 

forfængelig subjektsposition til piger. For at kunne indtage en forfængelig subjektsposition må subjektet 

ifølge videoen også ofre penge på de nødvendige produkter, accessories samt det rigtige tøj. En anden 

diskurs i videoen er pigers evne til at snakke meget og om ingenting i lang tid. Samtidig optræder en diskurs 

om, at piger ofte har en bekymret tankestrøm, som primært er fyldt med tanker om, hvad andre mon 

tænker, og hvordan deres krop ser ud. Denne YouTube-produktion er således medskaber af en meget 

kønsstereotyp pigeopfattelse, hvor normaliteten af piger er forfængelige og går op i makeup, accessories, 

tøjstil og krop. Dem, der ikke gør det, tilhører andetheden. Der bliver i denne video altså ikke tilbudt 

mangfoldige positioner til piger gennem de diskurser, den skaber. 

 

7.5 NOVOPLECO: VI ER BLEVET SUPER MODELLER! (140.005 FØLGERE) 

 

Novopleco er to drenge, der primært laver underholdning til deres følgere. Videoens bærende element er 

interviews af de to drenge forklædt som supermodeller. Den primære diskurs i videoen er, at drenge, der 

går tilpas "for meget" op i deres udseende, konnoterer feminint (Novopleco, 2016). Drengene har ændret 

deres navne fra Anton og Albert til kunstnernavnene Jay Jay Hay og Dummé. Jay Jay Hay er iført en meget 

tætsiddende lædervest, en halskæde som accessory samt en konstrueret svensk accent. Dummé er iført en 

lys pelsjakke, solbriller, to halskæder samt en konstrueret lys stemme med meget affekteret udtale. Begge 
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drenge gestikulerer elegant, deres håndled er bøjede, og deres holdning er rank. Alt dette medvirker til at 

skabe en diskurs om, at drenge, der går "for meget" op i deres udseende, altså mere end det Novopleco 

opfatter som inden for normalen, ikke passer ind i den traditionelle drengekategori. Der bliver i videoen 

altså tilbudt en forfængelig subjektsposition til drenge, men denne position hører ikke til normaliteten men 

til andetheden. Hvis drenges kønsudtryk konnoterer tilpas feminint og forfængeligt, opstår der således en 

tilpas kønnet skævhed til, at dette ikke hører ind under maskulinitetsnormaliteten. Gennem videoen 

præsenteres der et billede af, at det for drenge ikke er velanset at være i modelbranchen, og der skabes 

dermed en diskurs om, at modelbranchen er for piger eller feminine drenge.  

 

7.6 RASMUS BROHAVE: DRAW MY LIFE (128.749 FØLGERE) 

 

Rasmus Brohaves YouTube-kanal tenderer over i det mere målrettede. Hans koncept er at producere 

gennemarbejdede videoer, så hans følgere kan opleve hans helt almindelige liv og hans vej til (forhåbentlig) 

at blive tv-vært. I denne video fortæller Rasmus Brohave om sit liv samtidig med, at hans ven tegner 

pointerne på et whiteboard. I videoen præsenterer Rasmus Brohave følgerne for dét, der har betydning i 

livet, når man er teenager uanset køn: Det er vigtigt, at have tætte venner omkring sig, og det er vigtigt at 

holde sammen som familie. Videoen er dermed medskaber af en diskurs om, at gode relationer er vigtige 

(Brohave, 2015). Relationer bliver præsenteret som det, der kan holde dig oppe, når du af forskellige 

grunde tvivler på dig selv. Det er derudover også vigtigt at finde det, man er god til og samtidig godt kan 

lide at lave. I samme omgang opfordrer Rasmus Brohave sine følgere til at gå efter dét, der gør dem glade 

helt ind i hjertet. Det skaber en mere klichéfyldt diskurs om, at man bliver glad af at følge sit hjerte. Idet 

Rasmus Brohave fortæller om sit helt almindelige liv, bliver dét at være helt almindelig normaliteten i 

videoen. Mens han tager følgerne gennem sin livshistorie, bliver det klart, at selv kendte mennesker er helt 

almindelige ligesom alle andre. Der præsenteres hermed en unisex position, som både kan indtages af 

drenge og piger. Det er, ifølge Rasmus Brohave, ikke det væsentligste, om man genkendes på gaden, men 

om man laver det, man kan lide og har mennesker omkring sig, som man holder af. I tilknytning hertil 

positionerer han sig selv som en teenager, der har fundet det, han kan lide at lave via YouTube, og som har 

gode og tætte relationer.  
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7.7 STUPIDAAGAARDS: 10 TING VI HADER VED AT VÆRE DRENG (122.691 FØLGERE) 

 

I denne video optræder Eiqu Miller som gæsteperson. Sammen med Stupidaagaards præsenterer de to 

drenge 10 ting, de hader ved at være drenge. Deres præsentation skaber primært en diskurs om, hvad der 

forventes af drenge modsat piger. Drenge skal være høje, tage initiativ, betale for dates og kunne lide 

fodbold (Stupidaagaards, 2015). Følgerne præsenteres således for drengenes oplevelse af en 

drengenormalitet, der beskriver, hvad der forventes af drenges udseende, handlinger og interesser. 

Samtidig præsenteres følgerne for en position til piger som de komplicerede modsat drengepositionen, 

som er mere simpel og ligetil. Her skabes en kønsdiskurs om, at drenge er så ligetil, at de ikke formår at 

forstå de komplicerede piger. Denne YouTube-produktion viser også de kategoriseringer, der finder sted, 

når man falder uden for normaliteten og derved indgår i andetheden. Her bliver videoen medskaber af de 

kategoriseringer, den netop forkaster: Drenge er ikke macho, hvis de bruger makeup. Drenge er freaks, hvis 

de gamer. Drenge er fimsede, hvis de ikke går op i fodbold. I videoen underkaster Stupidaagaards og Eiqu 

Miller sig disse kategoriseringer og påpeger selv negativiteten i at indgå i andetheder. Denne video viser 

således eksempler på, hvilke positioner drenge kan og ikke kan indtage for at indgå i normaliteten og 

andetheden. Disse positioner er skabt ud fra de kønsdiskurser, der fortæller, hvordan en dreng bør være 

dreng. 

 

7.8 JULIA SOFIA: ALT ER IKKE HVAD DET SER UD TIL... (107.266 FØLGERE) 

 

I denne YouTube-produktion optræder Julia Sofia uden makeup for at understøtte sit budskab om, at alle 

bør være glade for deres udseende. Idéen med Julia Sofias YouTube-kanal er at give piger inspiration til 

hverdagens makeup, skønhed og tøjstil, og netop dette er medskabende af den herskende diskurs i 

videoen, der fortæller, at piger er meget optagede af deres udseende (Julia Sofia, 2015). Julia Sofia 

præsenterer sine kvindelige følgere for en forfængelig subjektsposition, hvor det er naturligt, at der er 

noget ved ens udseende, man er utilfreds med. Mens Julia Sofia udtrykker normaliteten i at være utilfreds 

med sit udseende, påberåber hun samtidig vigtigheden af den gængse kliché: Skønhed kommer indefra. 

Med dette skaber Julia Sofia altså en diskurs om, at alle mennesker har potentiale til at være smukke. 

Skønhed handler nu ikke om det ydre med om det indre. Skønhed kommer ikke af makeup, en flot frisure 

eller en særlig tøjstil, men skønhed handler om personlighed. Julia Sofia anerkender således normaliteten 

af pigers utilfredshed med deres udseende, trangen til at ville ændre på sig selv og ligne en anden samtidig 

med, at hun præsenterer pigerne for en alternativ position, hvor de kan se bort fra deres utilfredshed og 
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være glade for, at de ser ud lige præcis, som de gør. Ved at optræde uden makeup positionerer Julias Sofia 

sig selv som i stand til netop dette. Videoen er hermed også medskaber af en diskurs om, at alle er unikke, 

men at netop denne unikhed kan være vanskelig at elske. 

 

7.9 KOMMENTARER TIL DISKURSANALYSERNE 

 

Det er vigtigt at forholde sig ydmygt til overordnede medieanalyser, fordi medierne optræder dynamisk, og 

således er diskurserne i medierne foranderlige. Ikke desto mindre er det derfor endnu mere væsentligt, at 

læreren holder sig opdateret om medierne i forbindelse med undervisningen. De følgende udtræk af 

ovenstående diskursanalyser skal derfor heller ikke ses som værende gældende for alle medier og med al 

sandsynlighed heller ikke som gældende i en længere tidsperiode. Alligevel er det relevant at trække nogle 

store linjer ud fra de syv analyser for at give indblik i nogle af de diskurser om køn, der for tiden figurerer i 

medierne.  

 

YouTube-videoerne giver et indblik i, hvad udskolingselever interesserer sig for. Diskurserne om piger 

skaber et forholdsvist entydigt billede: Piger er forfængelige. Denne overordnede diskurs etableres både af 

de mandlige og kvindelige youtubere. Den overordnede diskurs understøttes af mindre diskurser om, at 

piger er optagede af makeup, tøj, negle, smykker og accessories. De tænker over deres vægt og dermed 

også på, hvad de spiser. De er optagede af, hvad andre tænker om dem, og det bliver betragtet som 

normalt at være utilfreds med sig selv. Der er altså mange diskurser om, hvordan piger bør forholde sig til 

udseende. En anden dominerende diskurs er, at piger er meget sociale. Piger omgiver sig med veninder, de 

kan snakke meget og længe, og andres meninger har en særlig betydning. Det er interessant, at netop dette 

billede af piger viser sig i analysen af YouTube-videoerne, fordi billedet fremhæver en meget stereotyp og 

snæver forståelse af, hvordan piger er. Tilmed er det ekstra interessant, at det stereotype billede i dette 

tilfælde ikke bliver konstrueret af store, autoriserede mediekoncerner, men af helt almindelige 

teenagedrenge og -piger hjemme i stuen.  

 

Diskurserne om drenge er en smule mere nuancerede. Modsat kønsdiskurserne om pigerne hersker der her 

en dominerende diskurs om, at drenge skal være maskuline, men dog med det tvist at maskulinitet kan se 

ud på mange forskellige måder. Det vigtigste er blot, at drengenes kønsudtryk ikke konnoterer så feminint, 

at der opstår en tydelig kønnet skævhed. Der optræder nemlig en diskurs om, at drenge ikke bør være 

feminine. Maskulinitetsdiskursen bliver understøttet af narrativet om, at drenge ikke går så meget op i 
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udseende i form af tøjstil, makeup og accessories. Til gengæld optræder der en diskurs om deres 

kropsbygning og højde: Drenge skal gerne være både stærke og høje i sammenligning med piger. De skal 

altså gerne være stærkere end piger og højere end piger. En anden dominerende diskurs i 

diskursanalyserne er, at drenge har "simple" sind. Diskursen opbygges af youtubernes udsagn om, at 

drenge er ubekymrede og ligetil. Udsagnene uddybes med eksempler på, at drenge ikke komplicerer 

tingene ved at snakke så meget, men i stedet bliver venner gennem fælles interesser som sport eller 

gaming. Det er interessant, at kønsdiskurserne om drenge tydeligt placerer feminine drenge som 

andetheden, når maskuline piger slet ikke benævnes i kønsdiskurserne om piger. Herudfra optræder det 

umiddelbart mere legalt at konnotere maskulint for begge køn, hvorimod det kun er legalt at konnotere 

feminint, når man tilhører pigekategorien. Denne forsigtige antagelse er også blevet antydet gennem 

Therese Møllbachs forskningsundersøgelse om det kønnede liv i skolen (Møllbach, 2013).  

8. HVAD ER EN "RIGTIG PIGE" OG EN "RIGTIG DRENG"? 

 

For at give indblik i udskolingselevers forståelse af, hvad der kendetegner en "rigtig dreng/pige", vil 

opgaven i det følgende fokusere på egen indsamlet empiri. Grundet opgavens særlige opmærksomhed på 

kønsdiskurser, har empirien fokus på elevers kønsforståelse. Dataene er indsamlet via en 

spørgeskemaundersøgelse (se bilag 3). Ved at opstille udsagn om køn som eleverne skulle forholde sig til, 

var det muligt at få indsigt i elevernes forståelse for forskellighed. Målet med de behandlede data er at 

finde ud af, hvilket behov der er for at fremme en nuanceret kønsdiskurs i medieundervisningen, og hvilke 

kønsdiskurser der optræder blandt respondenterne. Disse diskurser vil blive sammenlignet med mediernes 

diskurser om køn fra forrige kapitel. For at nå målet bruges begreber fra poststrukturalismen og Boms 

diskursanalytiske "nedefra og op"-metode. Denne diskursanalytiske tilgang retter blikket mod 

vekselvirkningen mellem menneskers konstruktion og reproduktion af diskurser (Bom, 2015). 

 

8.1 RESPONDENTER 

 

Spørgeskemaets respondenter går i 7., 8. og 9. klasse på samme aarhusianske skole. I den anvendte empiri 

har 20 fra 7. klasse deltaget (11 piger, 9 drenge), 27 fra 8. klasse har deltaget (14 piger, 13 drenge) og 20 fra 

9. klasse (7 piger, 13 drenge). I alt var 67 spørgeskemaer udfyldt brugbart. De var alle mellem 13 og 16 år. 
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11 spørgeskemaer (5 fra 7. klasse og 6 fra 9. klasse) blev udfyldt ugyldigt og måtte kasseres efterfølgende. 

Respondenterne udfyldte spørgeskemaet i december 2015.  

 

8.2 PILOTFASEN 

 

I pilotfasen blev spørgeskemaet afprøvet på en 8. klasse på en anden aarhusiansk skole, hvorefter følgende 

rettelser blev foretaget: Følgebrevet blev omskrevet fra formelt til personligt, idet det formelle skabte stort 

behov for ordforklaring blandt respondenterne. Enkelte ord i spørgeskemaets udsagn blev ændret til en 

lettere sværhedsgrad, da flere elever udtrykte tvivl om ordenes betydning. Baggrundsspørgsmål om brugt 

tid på tv og sociale medier blev ændret fra "om ugen" til "om dagen", idet eleverne havde svært ved at 

vurdere, hvor meget tid de brugte på en hel uge. Min præsentation af emnet fik tilføjet en procedure for, 

hvordan eleverne skulle tjekke deres svar igennem, eftersom flere havde sat et kryds for meget eller for 

lidt, og derved havde gjort svarene uanvendelige.  

 

8.3 SPØRGESKEMAETS OPBYGNING 

 

Første del af spørgeskemaet var et følgebrev, som forklarede formålet med undersøgelsen og gjorde det 

klart, at deltagelsen var anonym og frivillig. Tilmed blev det understreget, at elevernes svar ikke ville kunne 

identificere dem, og at svarene ville blive behandlet fortroligt. Herudover var der også en vejledning til at 

udfylde spørgeskemaet. Følgebrevet blev også fortalt mundtligt til eleverne, inden de fik udleveret 

spørgeskemaet. Anden del i spørgeskemaet bestod af generelle baggrundsspørgsmål til respondenten. De 

omhandlede køn, klassetrin, alder, religiøs baggrund, sportsgren og brugen af tid på tv og sociale medier. 

Anden del gjorde det muligt at undersøge sammenhænge mellem baggrund og svar. Tredje del bestod af 36 

forskellige udsagn om drenge (fx "En rigtig dreng er fysisk stærk"), som eleverne skulle forholde sig til. For 

at besvare spørgeskemaet skulle eleverne markere, hvor enige de var i udsagnene, hvilket vil sige, at 

udsagnene var lukkede (Hansen, Marckmann, Nørregård-Nielsen, Rosenmeier & Østergaard, 2015). 

Svarmulighederne var en 5-trinsskala inddelt efter Likert-skalaen, da denne skala kan måle styrken af 

holdninger til udsagn (Teasdale & Svendsen, 2009). Skalaen gik fra "Meget uenig" til "Meget enig", og gav 

respondenterne mulighed for også at forholde sig neutralt. Det var vigtigt for undersøgelsen, at 

respondenterne havde mulighed for at markere "Hverken uenig eller enig", da netop dette felt indikerer, at 

udsagnet ikke har afgørende betydning for, om en dreng er en "rigtig dreng". En markering i dette felt 

betød altså, at respondenten fx synes, at en rigtig dreng både kunne være fysisk stærk og ikke være det, 
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hvilket tyder på en bred forståelse for forskellighed. Udsagnene var udformet i et simpelt og letforståeligt 

sprog. For at få uddybet nuancerne i udskolingselevernes forståelse for køn, var udsagnene konkrete, 

entydige og uden dobbeltspørgsmål (Hansen et al., 2015). Fjerde og sidste del af spørgeskemaet bestod af 

36 forskellige udsagn om piger. Udover denne forskel var den fjerde del opbygget efter samme princip som 

den tredje del. 

 

8.4 FORDELE OG ULEMPER 

 

Spørgeskemaundersøgelsen har både fordele og ulemper. I det følgende vil det mest interessante fra begge 

sider blive vurderet. Lad os starte med fordelene først. Spørgeskemaets emne optog eleverne. 

Respondenterne grinte, da de fik fortalt, hvad det gik ud på og udviste motivation, da de skulle udfylde 

skemaet. Trods de forholdsvis mange udsagn de skulle forholde sig til (72), gennemførte alle. Bagefter 

opstod der snak om, hvad de hver især havde svaret og hvorfor. Det faktum at spørgeskemaet skabte rum 

for italesættelse af emnet, kan være medvirkende til at fremme flere perspektiver og nuancer, hvilket må 

betragtes som en positiv effekt i arbejdet med at nuancere diskurser om identitet. Derudover er det 

benævnelsesværdigt, at spørgeskemaet tvinger respondenten til at tage stilling, idet "Ved ikke" ikke findes 

som svarmulighed. Udskolingseleverne blev altså indirekte tvunget til at reflektere over egne holdninger til 

køn. Så til det ulemperne. Svarerne fra enhver undersøgelse bør altid tages med det forbehold, at de fleste 

respondenter gerne vil svare "rigtigt". Der er altså en faldgrube i, at eleverne har svaret ud fra det, de 

oplever som korrekte svar. Da der findes meget stærke diskurser om, hvordan drenge og piger er og bør 

være, er dette emne særligt sårbart over for denne faldgrube. Det skal også nævnes, at respondenterne 

havde fået frataget muligheden for at kommentere på deres egne svar, emnet eller selve spørgeskemaet. 

Ved at tilføje åbne spørgsmål, hvor respondenten havde mulighed for dette, kunne en større nuancering 

have fundet sted. Spørgeskemaundersøgelser som udelukkende er baseret på åbne spørgsmål er yderst 

tidskrævende at analysere, men der kunne med fordel have været et enkelt åbent spørgsmål efter tredje og 

fjerde del. Det havde givet respondenten rum til at nuancere sine svar, og dermed gjort analysen af 

empirien mere nuanceret.  

 

8.5 EMPIRISK ANALYSE 

 

Respondenternes svar i spørgeskemaundersøgelsen blev indskrevet i en tabel (se udtræk i bilag 5 & 6), hvor 

svarmulighederne blev omskrevet til tal (se figur 8.1). Ud fra opgavens overordnede problemstilling, er det 
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interessant at se på respondenternes samlede svar. Her viser 

der sig en tendens til, at eleverne oftere svarer enig eller uenig 

til udsagnene, frem for at svare hverken uenig eller enig. 

Elevernes samlede svar om drenge viste, at 66,66 % af elevernes 

svar enten var enig eller uenig. Dertil var der kun 33,33 % af 

elevernes svar, som faldt på svarfeltet hverken uenig eller enig, 

som altså afspejler en holdning om, at udsagnet både kan være kendetegnede for en "rigtig dreng" og 

samtidig ikke er afgørende for at være en "rigtig dreng". Midterfeltet hverken uenig eller enig 

repræsenterer således en mere rummelig holdning til, hvordan drenge og piger er eller bør være. Elevernes 

samlede svar om pigerne viste den samme tendens: 68,06 % af elevernes svar var enten enig eller uenig, og 

kun 31,94 % af svarene var placerede i hverken uenig eller enig. Disse tal viser altså, at eleverne i disse 

klasser på denne aarhusianske skole har tydelige holdninger til, hvordan en "rigtig dreng/pige" er eller bør 

være. Ud fra disse tal er behovet for at nuancere diskurserne om identitet altså reelt.  

 

Fordelingen af drengenes og pigernes svar viser et interessant udsving. Hele 72,22 % af drengenes svar på 

alle udsagn er placeret i enten enig eller uenig, hvorimod kun 27,78 % af deres svar er placeret i hverken 

uenig eller enig. Sammenligneligt er 62,5 % af pigernes svar på alle udsagn placeret i enten enig eller uenig 

og 37,5 % i hverken uenig eller enig (se figur 8.2 og 8.3). Disse taludtræk indikerer, at drengene i 

undersøgelsen har en større tendens til at have stærke holdninger om køn end pigerne, og det er altså også 

deres svar, der trækker den samlede middelværdi for enig/uenig op. Spørgeskemaundersøgelsen antyder 

således, at drengene er mindre rummelige og mere forudindtagede i deres tankegang om køn. 

Undersøgelsens resultat understøtter hermed den forsigtige antagelse i diskursanalysen om, at piger er 

mere rummelige omkring kønnet skævhed.  

    

 

 

Meget uenig 1 
Uenig 2 
Hverken uenig eller enig 3 
Enig 4 
Meget enig 5 

 Figur 8.1: Spørgeskemaets svarmulig- 
heder i tal. Kilde: Egen tilvirkning. 

Figur8.2: Fordeling af drengenes svar på alle udsagn. 
Kilde: Egen tilvirkning. 

Figur8.3: Fordeling af pigernes svar på alle udsagn. 
Kilde: Egen tilvirkning. 
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I modsætning til ovenstående hvor respondenterne tydeligt indikerer, at der er bestemte måder at være 

dreng og pige på, er alle respondenter også enige i, at en "rigtig dreng/pige" skal være sig selv (se figur 8.4). 

Det er tilmed det udsagn, der scorer allerhøjest i elevernes svar om, hvordan en "rigtig pige" skal være. Det 

er to modstridende holdninger, når respondenterne på den ene side erklærer sig enige i, at alle skal have 

lov til at være sig selv og på den anden side tydeligt 

markerer, at der findes bestemte og mere rigtige 

måder at være dreng eller pige på. Det kan have 

flere forskellige årsager. En årsag kan være, at 

respondenterne i bund og grund synes, at alle skal 

have lov til at være sig selv, men samtidig ikke har 

overvejet, at holdningen forudsætter, at der ikke er 

nogen bestemt rigtig måde at være dreng og pige 

på. En anden forklaring kan være, at det at være sig 

selv er accepteret, så længe det falder inden for 

respondenternes forståelse for, hvordan man bør være som dreng eller pige. På den måde accepterer og 

bifalder respondenterne forskellighed, hvis ikke forskelligheden konnoterer for skævt i forhold til deres 

opfattelse af køn. En tredje årsag kan være respondenternes forskellige forståelser af det at være sig selv. 

Hver respondent har på den måde givet deres individuelle bud på, hvordan man kan være sig selv ud fra 

deres svar i spørgeskemaet. En fjerde forklaring kan være formuleringen af udsagnet. Udsagnets politiske 

korrekthed er i øjenfaldende, og der kan derfor stilles spørgsmål ved, om det ikke er de færreste, der vil 

erklære sig uenig i, at man skal være sig selv. 

 

Udover at give et indblik i behovet for at nuancere diskurserne om identitet, giver spørgeskema-

undersøgelsen også et indblik i, hvordan klasserne forholder sig til køn. Særligt interessante er 

respondenternes svar om fysisk styrke (se figur 8.5). 

Svarerne er interessante i lyset af YouTube-

videoernes diskurs om, at drenge helst skal være 

stærkere end piger. Respondenternes svar 

understøtter denne diskurs. Figur 8.5 viser, at 

pigerne hverken er uenige eller enige i alle tre 

udsagn om fysisk styrke. De er dog på kanten til at 

være enige i, at en "rigtig dreng er fysisk stærk". 

Sammenligneligt er drengene enige i, at en "rigtig 

Figur 8.4: Respondenternes svar på P32: "En rigtig  
pige er sig selv" og D32: "En rigtig dreng er sig selv".  

Kilde: Egen tilvirkning. 

Figur 8.5: Respondenternes svar på P1: "En rigtig pige er 
fysisk stærk" og D1: "En rigtig dreng er fysisk stærk" og D11: 

"En rigtig dreng er stærkere end en pige".  
Kilde: Egen tilvirkning. 
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dreng er fysisk stærk", og at en "rigtig dreng er stærkere end en pige". Samtidig er de lige på kanten til at 

være uenige i, at en "rigtig pige er fysisk stærk". Drengene positionerer sig altså tydeligt op ad de diskurser, 

YouTube-produktionerne præsenterer, hvorimod pigerne er med til at skabe et tilbud om en mere neutral 

position. Respondenternes svar viser, at der er en diskursiv selvfølgelighed blandt drengene om, at de bør 

være stærke. Denne diskursive selvfølgelighed er med til at skabe bestemte positioner, som drengene kan 

indtage. Her er positionen som "stærk dreng" det efterstræbte og ønskværdige, hvilket resulterer i, at 

drenge, der er stærke, tilhører førsteheden, og drenge, der ikke er, tilhører andetheden. Samtidig viser 

svarerne, at der blandt pigerne hersker en bredere diskurs, som resulterer i, at førsteheden både rummer 

piger, der er stærke, og piger, der ikke er.  

 

Et andet bemærkelsesværdigt resultat af empirien, er respondenternes svar til udsagn om pigers udseende 

(se figur 8.6). Svarene er interessante at se i sammenhæng med YouTube-videoernes dominerende diskurs 

om, at piger er forfængelige. Igen viser spørgeskemaundersøgelsens resultater, at det er drengene, der 

bidrager til at skabe nogle tydelige diskurser, som tilbyder piger snævre positionsmuligheder for at indgå i 

førsteheden. Figur 8.6 viser, at mens pigerne 

hverken er uenige eller enige i, at en "rigtig pige 

går op i, hvordan drenge synes, hun ser ud", er 

drengene enige i dette udsagn. Samtidig er 

pigerne uenige i, at en "rigtig pige har en slank 

krop", hvorimod drengene forholder sig mere 

neutralt til det udsagn. Slutteligt er pigerne 

hverken uenige eller enige i, at en "rigtig pige 

gør noget ud af sig selv". Her er drengene igen 

enige. Det er således igen drengene, der 

positionerer sig op ad YouTube-videoernes 

kønsdiskurser. Respondenternes svar viser, at 

der er en dominerende diskurs blandt drengene om, at piger er forfængelige, hvilket er interessant, idet 

resultaterne samtidig viser, at denne diskurs ikke eksisterer hos pigerne selv. Drengene bidrager således til 

at skabe stærke diskurser om et andet køn end deres eget. Pigernes modsvar kan have flere forklaringer. En 

årsag kunne være, at pigerne reelt ikke mener, at piger er eller bør være forfængelige. En anden forklaring 

kunne være, at forventningerne fra medierne og det modsatte køn er for stærke og svære at efterleve, og 

der derfor bliver skabt en moddiskurs blandt pigerne for at tilbyde en mere forventelig succesposition, hvor 

de kan honorere de krav, de bliver stillet. 

Figur 8.6: Respondenternes svar på P4: "En rigtig pige går op i, 
hvordan drenge synes, hun ser ud", P16: "En rigtig pige har en 

slank krop" og P34: "En rigtig pige gør noget ud af sig selv". 
Kilde: Egen tilvirkning. 
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Spørgeskemaundersøgelsens resultater giver et indblik i, hvilke positioner eleverne i disse klasser på denne 

skole kan indtage og blive tilbudt. Pigernes svar præsenterer overordnet nogle stærke diskurser, hvor de 

udsagn, pigerne er enige i, konnoterer empatisk. Karaktertræk som at være respektfuld (P2), omsorgsfuld 

(P3), kærlig (P14), tage sig af andre (P15), ærlig (P20), hjælpsom (P26) og tale godt om andre (P36) er alle 

udsagn, pigerne er enige i, kendetegner en "rigtig pige". Disse diskurser bidrager til at skabe empatiske 

positioner, som pigerne kan indtage eller blive tilbudt på forskellige måder. Den ønskværdige og 

efterstræbte position er således den empatiske, og dermed er det empatiske piger, der tilhører 

førsteheden. Modsat er pigerne uenige i, at "En rigtig pige er aggressiv" (P7). En pige, der har et hidsigt 

temperament og er udadreagerende, kan ud fra spørgeskemaundersøgelsen derfor have svært ved at blive 

accepteret i pigekategorien af pigerne, fordi hun falder uden for førsteheden samtidig med, at hun aktivt 

modarbejder det, førsteheden indeholder. De diskurser, drengene skaber om deres eget køn i 

spørgeskemaundersøgelsen, bærer præg af en hæderlig karakter. Ud fra de udsagn, der har de højeste 

scorer, bliver drenge fremstillet som nogle, der kæmper for det, de tror på (D9), ønsker retfærdighed (D15), 

beskytter de forsvarsløse (D21), beskytter deres venner (D23), behandler andre godt (D26) og ikke giver op 

ved modstand (D27). "En rigtig dreng respekterer piger" er det udsagn, der scorer allerhøjest hos drengene 

samtidig med, at de erklærer sig uenige i, at rigtige drenge er piger overlegne (D5) og viser magt med 

aggressiv adfærd (D17). Drengene bidrager således til at skabe diskurser, der danner nogle bestemte 

hæderlige positioner, som de har mulighed for at indtage. De, der formår at indtage disse positioner, 

tilhører førsteheden, resten tilhører andetheden. Særligt de drenge, som ikke har respekt over for piger, 

som mener, at drenge er piger overlegne og som er aggressive overfor piger, vil tilhøre andetheden, idet 

disse handlinger modarbejder det, førsteheden indebærer.  

 

8.6 OPSAMLING PÅ EMPIRIANALYSE 

 

Den netop præsenterede empiri viser, at der er god grund til at arbejde med elevernes forståelse for 

identitet og særligt have opmærksomhed på kønsidentitet. Overordnet viser empirien, at respondenterne 

gennemsnitligt svarer stærkt holdningspræget (enten enig eller uenig) på 97 ud af 144 spørgsmål. Det 

svarer til, at respondenterne erklærer sig enige/uenige i 67,36 % af udsagnene. Disse tal indikerer, at 

respondenterne tenderer til at have faste holdninger om, hvad en dreng og pige er og bør være. 

Empirianalysen har også peget på, hvordan respondenterne positionerer sig i forhold til mediernes 

diskurser om køn samt givet et indblik ind i, hvilke dominerende diskurser respondenterne viser gennem 

deres svar på spørgeskemaundersøgelsen.  
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9. LÆRERENS MULIGHEDER 

 

Gennem analysen af mediernes diskurser lægger opgaven op til, at læreren skal være særligt opmærksom 

på tre ting i sin udvikling af medieundervisning, hvis denne har til formål at fremme en nuanceret diskurs 

om kønsidentitet. Først og fremmest må læreren være opmærksom på, hvilke diskurser det valgte medie 

bibringer. Er det kønsdiskurser, der understøtter folkeskolens demokratiske grundlag om frihed, demokrati 

og ligeværd? Er det kønsdiskurser, der fremmer elevens alsidige udvikling i en positiv retning? Læreren bør i 

forhold til dette udvælge så forskellige medier med så forskellige diskurser som muligt, så 

medieundervisningen præsenterer en nuanceret vifte af identitetsmuligheder. Yderligere bør læreren lade 

eleverne reflektere og arbejde kritisk med mediers og egne kønsdiskurser, så undervisningen skaber rum 

for, at eleverne kan forholde sig kritisk til de forskellige diskurser. På den måde giver læreren eleverne 

mulighed for at få en større og mere nuanceret forståelse for forskellighed. En anden ting læreren bør være 

opmærksom på er, hvilke positioner mediernes kønsdiskurser tilbyder eleverne. Er det snævre og 

stereotype positioner, hvor førsteheden og andetheden tydeligt bliver fremhævet? Er det positioner med 

større begrænsninger end muligheder? Er det positioner, der mindsker elevernes forståelse for 

forskellighed? Som det tredje bør læreren være opmærksom på, hvilke kønsnormaliteter mediet fremstiller 

gennem de positioner, eleverne tilbydes. Ved at læreren lader eleverne reflektere over snævre 

normalitetsforståelser og introducerer eleverne til at gøre dem bredere, kan læreren være bidragende til at 

udvide elevernes perspektiv på det at gøre køn. Hvad fremstilles af mediet som værende "normalt", og 

hvad er "unormalt"? I relief hertil bør læreren have et særligt blik for, om mediet bekræfter nogle af de 

kønsnormaliteter, der allerede eksisterer i den pågældende klasse. Ved at fremme en mindre fast grænse 

for, hvad der er "normalt" og accepteret inden for kønnene, kan læreren bidrage til at fremme en mere 

nuanceret diskurs om kønsidentitet. Samtidig kan dansklæreren ved åbenlyst at vise interesse for og sætte 

pris på forskelligheden, være med til at give forskelligheden status og værdi (Øiestad, 2006).  

 

9.1 KONKRETE UNDERVISNINGSFORSLAG 

 

Med afsæt i ovenstående fokuspunkter, som læreren i sin medieundervisning bør rette sin opmærksomhed 

imod og med afsæt i Bundsgaards hvordan (Bundsgaard, 2010), vil der i det følgende blive præsenteret 

konkrete undervisningsforslag til læringsaktiviteter. Disse læringsaktiviteter bærer alle præg af det formål 

at fremme en nuanceret identitetsdiskurs hos eleverne.  
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9.1.1 LÆRINGSAKTIVITET TIL 7. KLASSE 

Læringsmål: 

Jeg kan analysere en kortfilm ved brug af filmiske begreber.  

Jeg kan selvstændigt forholde mig til en kortfilms fremstilling af køn. 

1. Vis eleverne kortfilmen "Alt er muligt" fra mitcfu.dk (varer 22 min.). 

2. Mens eleverne ser kortfilmen, skal de hver især skrive et udsagn ned omhandlende køn og kønsroller, 

som kommer til udtryk i kortfilmen.  

3. Eleverne analyserer to og to kortfilmen med henblik på kønsroller: 

3.1. Hvordan er historien fortalt? 

3.2. Lav en personkarakteristik af Tygo: 

 Tygos forhold til sine forældre. 

 Tygos forhold til Lara. 

 Giv eksempler på klassekammeraternes reaktioner på Tygos præsentation. Hvorfor reagerer 

de sådan? 

 Giv eksempler på hvor Tygo ikke passer ind. 

 Hvorfor vil faren ikke have, at han bliver majorette? 

 Er Tygo en stærk eller svag person? 

3.3. Hvordan ændrer Adil holdning til Tygo undervejs og hvorfor? 

3.4. Hvordan kan vi undervejs se, at Tygo og Lara er ved at blive kærester (set ups)? Kommer der et pay 

off? 

3.5. Hvordan kan vi se, at Tygos forældre er på vej mod en skilsmisse (set ups)? Kommer der et pay off? 

3.6. Hvorfor hedder filmen "Alt er muligt"? 

3.7. Hvad er filmens budskab? 

3.8. Analyser den sidste karnevalscene med filmiske begreber. Kom ind på: 

 Beskæring 

 Lyd 

 Lys 

 Klipning 

 Tygos udtalelse: "Men jeg havde endnu et ønske". 

 Sammenhængen mellem historien og de filmiske virkemidler. 

4. Gennemgå analysen i plenum. 
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5. Mens læreren læser de udsagn op, som eleverne har skrevet til filmen, fordeler eleverne sig på en 

holdningslinje alt efter, hvor enige eller uenige de er. Når de har placeret sig, skal de diskutere deres 

holdning med en eller to, der står omkring dem. Læreren vælger nogle, der skal begrunde deres 

holdning højt. Det er lærerens opgave at være kritisk over for elevernes svar og eventuelt nuancere 

dem hvis nødvendigt.  

9.1.2 LÆRINGSAKTIVITET TIL 8. KLASSE 

Læringsmål: 

Jeg kan analysere tv-reklamer. 

Jeg kan perspektivere fremstillingen af køn og kønsroller i reklamer til virkeligheden. 

1. Lad eleverne to og to analysere fem forskellige tv-reklamer. 

1.1. Heineken: Spectre James Bond 007 

1.2. Volkswagen: The Force 

1.3. Interflora: Kunst 

1.4. Coca Cola Zero: The morning after 

1.5. Fakta: Lyden af økologi 

2. Lad eleverne i par diskutere hvilke fælles træk, der er for mændene og kvinderne i reklamerne. 

3. Lad eleverne lave en opdeling af reklamernes fremstilling af kønnene sammenlignet med det, eleverne 

kender fra virkeligheden. 

4. Opsamling i plenum og refleksion over hvilke konsekvenser reklamernes kønsfremstilling har for 

samfundets forståelse af køn. Det er lærerens opgave at nuancere reklamernes og elevernes forståelse 

for køn. 

9.1.3 LÆRINGSAKTIVITET TIL 9. KLASSE 

Læringsmål:  

 Jeg kan udarbejde og producere en kortfilm, hvor jeg fokuserer på en særlig problem- 

 stilling indenfor køn og kønsroller. 

1. Sæt eleverne sammen fire og fire og lad dem brainstorme over idéer til deres kortfilm på max 10 min.  

2. Eleverne skal efterfølgende diskutere sig frem til den idé, de vil lave deres kortfilm over.  

3. Eleverne laver nu et storyboard over filmen, som indeholder velvalgte filmiske virkemidler, der 

understøtter deres historie. 

4. Herefter aftaler de roller (instruktør, kameramand, skuespillere) og laver aftaler med andre personer 

der evt. skal indgå i deres produktion.  
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5. Eleverne optager filmen. 

6. Herefter redigerer de den i enten Moviemaker, iMovie eller MovieCut. Redigeringen skal vægte 

gruppens valgte virkemidler. 

7. Filmene vises på klassen. Lærerens opgave er at stille kritiske spørgsmål til elevernes 

kortfilmsproduktioner samt til deres fremstilling af køn. Lærerens spørgsmål skal åbne op for elevernes 

refleksion over eget og andres produkter. 

9.1.4 LÆRINGSAKTIVITET TIL ALLE UDSKOLINGSKLASSER 

Læringsmål:   

 Jeg kan opstille idéer til, hvordan man kan være dreng og pige på mange måder. 

 Jeg kan præsentere mine idéer gennem PowToon. 

1. Eleverne skal to og to designe en præsentation i PowToon på SkoleTube med titlen: "Køn på mange 

måder".  

2. De skal indsætte billeder, illustrationer, citater, tekst eller andet, der giver udtryk for deres idéer til, 

hvordan man kan være dreng og pige på forskellige måder. Præsentationen skal udfolde et nuanceret 

perspektiv på, hvordan det fx er okay for piger at være, se ud, interessere sig for, arbejde med, tale osv. 

Det samme gælder for drengene.  

3. Under gruppernes præsentation skal de gøre opmærksom på de spørgsmål og overvejelser, der opstod 

undervejs. Lærerens opgave er undervejs at udfordre elevernes forståelse for køn.  

10. LÆRERENS BEGRÆNSNINGER 

 

Folkeskolens samlede opgave fordrer, at læreren skal "forberede eleverne til deltagelse, medansvar, 

rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre" (Retsinformation, 2015, ¶Kapitel 1). 

Herigennem opstår et pædagogisk paradoks, som påvirker lærerens mulighed for at fremme elevernes 

forståelse for forskellighed. Det pædagogiske paradoks, der her vil blive præsenteret, tilhører 

individualiseringsparadokset (von Oettingen, 2012). Individualiseringsparadokset stiller spørgsmål ved, 

hvorvidt eleverne gennem ydre påvirkning fra læreren kan blive til deres egen personlighed. I forhold til 

denne opgave opstår der således et paradoks mellem lærerens fordring fra Folketinget om at forberede 

eleverne til at blive bidragende demokratiske borgere og samtidig ikke overskride elevernes frihed til selv at 

vælge deres personlighed. Idéen om, at eleverne skal kunne handle frit som demokratiske borgere 

kolliderer, idet de i første omgang ikke bliver spurgt, om de vil forberedes til at være demokratiske 
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medborgere. I dette ligger lærerens begrænsning. Læreren kan ikke diktere, hvad eleverne skal lære eller 

ikke lære. Læreren kan ikke bestemme, at eleverne skal have en nuanceret forståelse for køn. Læreren kan 

heller ikke bestemme, at eleverne skal mene, at ligeværd er en vigtig værdi. Læreren kan derimod stille 

kritiske spørgsmål og kvalificere elevernes refleksion, så de på den måde får præsenteret forskellige 

perspektiver og derudfra er i stand til selv at træffe beslutninger om, hvad de vil tænke, mene og gøre. Med 

blik for skolens samlede opgave ligger der altså en pædagogisk paradoksal begrænsning over lærerens 

handlemuligheder til at forberede eleverne til at være demokratiske medborgere med forståelse for, at alle 

er lige meget værd trods forskellighed. 

 

En mere praksisnær begrænsning er medieundervisningens formelle rammer. Formålet med 

medieundervisningen er nemlig ikke at arbejde dybdegående med identitet, men at skabe rum for, at 

eleverne kan arbejde som kritiske undersøgere, analyserende modtagere, målrettede og kreative 

producenter og ansvarlige deltagere (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2015b, ¶1.4 It- og 

mediekompetence). Via danskfagets fælles mål er det muligt at arbejde med identitet gennem 

medieundervisning, men medieundervisningen skal også meget andet. Herimod retter 

litteraturundervisning sig direkte til elevernes identitetsdannelse, hvor eleverne bl.a. skal få "dybere indsigt 

i sig selv og andre" (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2015a, ¶4.3 Fortolkning). 

Litteraturundervisning henvender sig således markant til elevernes identitetsdannelse. Netop litteraturen 

er en særlig brik i arbejdet med elevernes identitetsudvikling, idet den gør det muligt for læseren "at få 

store oplevelser, at føle skræk og glæde og at fordybe sig i egne subjektive følelser og eksistentielle 

overvejelser" (Jørgensen, 2010, s. 15). Ikke blot kan litteraturen bringe læseren ind i en dybere forståelse af 

sig selv, men læseren tvinges også til at trænge ind i andres tanker og følelser. Således har litteraturen 

mulighed for at bidrage til elevernes identitetsudvikling på en anden måde end medierne.  
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11. KONKLUSION 

 

I takt med politiske tiltag som Folkeskoleloven, Salamanca Erklæringen i 1994 og inklusionsloven i 2012 er 

det blevet slået fast, at der skal være plads til forskellighed i den danske folkeskole. Alligevel hersker der 

stærke diskurser om, hvordan eleverne bør agere inden for deres kønskategorier (Møllbach, 2013). 

Opgavens empiri viser, at respondenterne har tendens til at have klare holdninger til, hvad der kendetegner 

en "rigtig dreng/pige". De havde ved 67,36 % af svarene erklæret sig enten enig eller uenig i udsagnene, 

hvilket antyder, at behovet for at nuancere kønsdiskurser i skolen er reelt. Ved at fremme en mere 

nuanceret diskurs om kønsidentitet kan dansklæreren bidrage til, at kønskategorierne bliver bredere og 

derved give mere plads til forskelligheden. Medieundervisningen får her en central plads, idet medierne 

udgør en stærk identitetsmarkør, når teenagere udvikler deres kønsidentitet (Illeris et al., 2009). For at 

eleverne kan bruge medierne som en kompleks kilde til udvikling af deres kønsidentitet, må 

medieundervisningen have fokus på at fremme elevernes forståelse for, at alle er lige værdifulde, uanset 

hvor forskellige de er fra andre. Med dette fokus tilgodeser medieundervisningen både individet og 

fællesskabet.  

 

Når dansklæreren planlægger, gennemfører og evaluerer medieundervisningen, foreslår opgaven, at dette 

gøres med fokus på tre ting. 1) Dansklæreren bør være opmærksom på, hvilke kønsdiskurser medierne 

indeholder. 2) Dansklæreren bør være opmærksom på, hvilke positioner mediernes kønsdiskurser tilbyder 

eleverne. 3) Dansklæreren bør være opmærksom på, hvilke kønsnormaliteter medierne fremstiller. 

Medieundervisningen bør således indeholde forskellige medier med forskellige kønsdiskurser, så eleverne 

kan forholde sig nuanceret til køn. Når dansklæreren åbenlyst viser interesse for og sætter pris på 

forskelligheden, kan det være med til at give forskelligheden status og værdi (Øiestad, 2006). Ved at give 

mere plads til kønsforskellighed, bidrager dansklæreren også til en mere nuanceret kønsdiskurs. Opgaven 

har givet konkrete undervisningsforslag til, hvordan sådan en medieundervisning kan se ud i praksis. 

 

Dansklæreren bør i forhold til ovenstående have et særligt blik for, om de valgte medier bekræfter nogle af 

de kønsnormaliteter, der allerede eksisterer i den pågældende klasse. Ifølge opgavens analyse af mediernes 

kønsdiskurser er der bestemte kønsdiskurser, der ofte gentager sig og derved er mere dominerende. Det 

gælder fx diskurserne om, at piger er forfængelige, og at drenge er høje og stærke. Hvis dansklæreren har 

valgt et medie, der indeholder disse diskurser, bør læreren være ekstra opmærksom på at nuancere disse 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016



45 | S i d e  
 

stereotype kønsdiskurser. Opgavens empiri viser, hvordan respondenterne forholder sig til mediernes 

diskurser, men den viser også hvilke kønsdiskurser, der optræder blandt respondenterne. Pigernes svar 

konnoterer empatiske, mens drengenes svar konnoterer hæderlige. Ud fra dette kan læreren få indblik i,  

hvor kønskategorierne kan gøres bredere, så eleverne får en større forståelse for forskellighed. 

 

Læreren kan dog ikke kontrollere, hvad eleverne lærer og ikke lærer. Læreren kan kun facilitere en 

medieundervisning, der forstyrrer elevernes forståelser, så eleverne kender til forskellige perspektiver. Der 

kan dog stilles spørgsmål ved, hvorvidt eleverne gennem ydre påvirkning fra læreren kan blive til deres 

egen personlighed (von Oettingen, 2012). Derudover er medieundervisningen begrænset gennem formelle 

rammer, idet formålet med medieundervisningen ikke er at arbejde dybdegående med identitet. Derimod 

retter litteraturundervisning sig direkte mod elevernes identitetsdannelse, da litteraturen kan bringe 

læseren til en dybere forståelse af sig selv og andre (Jørgensen, 2010).   

 

Denne opgave har haft til formål at bidrage til, hvad dansklærere særligt skal være opmærksomme på i 

medieundervisningen, hvis denne har til formål at fremme en nuanceret diskurs om kønsidentitet. Bidraget 

skal ses med henblik på at fremme elevernes forståelse for forskellighed og derved gøre kønskategorierne 

bredere.  

12. PERSPEKTIVERING 

 

Denne opgave har haft fokus på, hvordan udskolingselever er med til at konstruere og reproducere 

kønsdiskurser. I forlængelse heraf ville det være interessant at undersøge, hvordan læreren er med til at 

nedbryde og opretholde de dominerende diskurser i klassen. Lærerens egen forståelse for forskellighed er 

her afgørende. Er lærerens forståelse af køn snæver, kan dette være med til at fastholde stereotype 

kønsforståelser, hvorimod en lærers nuanceret forståelse kan være med til at frigøre. I denne 

sammenhæng ville det være spændende at undersøge, om der er højere trivsel blandt eleverne i klasser, 

hvor lærerne åbenlyst værdsætter elevernes forskellighed.  

 

Eftersom denne opgave også har haft medieundervisning for øje, ville det også være relevant at belyse 

medieundervisningens omfang i skolen. Her ville det være interessant for nye studier at undersøge behovet 

for øget omfang af medieundervisning. Dette kunne gøres med blik for, at både it-, erhvervs- og 

industribranchen efterspørger flere uddannede indenfor teknologi (Ritzau, 2016). Det kunne også gøres 
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med fokus på, om folkeskolens skoleskema skal indeholde et separat mediefag. Dette kunne eksempelvis  

gøres med inspiration fra det new zealandske skolesystem, hvor eleverne fast har to lektioners "Media" om 

ugen.  
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14. BILAG 1 

Opgaveformulering givet til en 8. klasse på en aarhusiansk skole. 

 

Skriv kort læserbrev (mellem 300 og 400 ord). 

Skriv om hvilke forventninger der er til teenagere i dag og inddrag Pias læserbrev. Kom også ind på 

hvilke forventninger du personligt oplever (fx fra skolen, venner, familie, medierne eller noget helt 

femte?). 

 

Læserbreve skrives ikke af journalisterne men af avisens læsere. De kan handle om alt muligt, lige fra vigtige 

samfundsproblemer til personlige irritationer. Nogle læserbreve er både oplysende og fulde af gode 

argumenter, andre læserbreve udtrykker udelukkende helt personlige følelser. Fælles for alle læserbreve er, 

at de udtrykker en holdning til noget, der sker eller er sket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidste du, at: 

Læserbrevet peger bagud og mest er 

udtryk for en holdning? 
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15. BILAG 2 

Opgavebesvarelser fra tre 8. klasses elever. Eleverne svarer på den opgave, der fremgår i bilag 1. Udover disse tre 
findes der yderligere 16 besvarelser. Besvarelserne er alle lavet i december 2015. 

 

Forventninger 
Der er mange forventninger til unge i dag, blandt andet hvordan man ser ud. Man kommer tit, og nogen 

gange ubevidst, til at sammenligne sig med sine venner. Fordi man ikke vil skille sig ud fra dem, man går 

sammen med, kommer man nemt til at få samme tøjstil. Der er også en forventning om, at man skal holde 

sin krop ved lige og være sund. Især i blandt familier er der forventninger om, at man skal sidde pænt ved 

bordet og ikke være uhøflig og så videre. Det kan også være, at ens forældre har forventninger til, hvordan 

man er i skolen, og om man får lavet sine lektier. De vil sikkert også gerne have, at man får en god 

uddannelse. Mange unge tror, at de er nødt til for eksempel at have Facebook, Instagram og Twitter for at 

være med på moden. Men der er også nogle, som bare er vokset op med det. 

 

Mine forældre har ikke så mange forventninger til mig, men de syntes at jeg skal være velforberedt og lave 

mine lektier i skolen. Generelt bare at tage skolen seriøst. Jeg tror ikke, at mine venner har nogen 

forventninger til mig, men de vil nok gerne have, at jeg er på blandt andet medierne. Mine forventninger til 

mig selv er, at jeg skal lave lektier og tage det lidt mere seriøst. Jeg har det også sådan, at jeg gerne vil 

holde mig i form, for det kan jeg godt lide at være, og så er det også sjovt. Så det er en slags forventning 

om, at jeg skal være sund og aktiv.  

 

Hvis jeg skulle sammenligne mig og Pia, ville det nok være at hun heller ikke kan lide at gå i kjole. For jeg er 

vokset op med fodbold, og det gør bare, at man klæder sig lidt mere sporty. Jeg har ikke rigtigt gået i kjole, 

så på det punkt kan jeg genkende mig selv i det Pia skriver.  

 

På den ene side er det godt, at der er forventninger, for ellers havde man ikke noget at leve op til eller gå 

efter. På den anden side er det dårligt med høje forventninger, hvis man ikke kan leve op til dem. Så det er 

lige med at finde en god balance. 

 

Skrevet af: Vibe 
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Læserbrevet 

I dag er der høje forventninger til unge. Alle steder ser vi reklamer, tv, læser modeblade, og 

meget andet som skaber et idealbillede af hvordan vi skal se ud. Pigerne skal være slanke og 

smukke, drengene skal være muskuløse og stærke. Ikke nok med det skal vi også slås med vores 

egne forventninger. 

Som Pia beskriver i artiklen, er det svært at skille sig ud. Pia var som lille en udtalt ”drengpige”, 

som ikke fandt kjoler særlig praktiske at lege sørøver i. Pia skriver, at hun ofte blev forvekslet med 

en dreng, hvilket hun ikke altid synes, var sjovt. Jeg kan godt forstå, at Pia syntes, det var svært at 

udtrykke sig anderledes gennem tøj og hår, end de andre piger i Pias klasse. 

Medierne fortæller os meget om, hvordan kvinder og mænd skal være og se ud. I mange reklamer 

er kvindemodellerne slanke, veltrænet, feminine, går i moderigtigt tøj, har langt smukt hår og 

makeup på. Mandemodellerne er fysisk stærke, maskuline, muskuløse, smarte og har kort hår.  

Vi stræber efter dette idealbillede i stedet for at være glade for deres egen krop og udseende. Og 

det er måske den største udfordring, forventningerne til os selv. Mange kvinder går så langt til at 

lave bestemte kropsdele større, end de allerede er fx. bryster og læber. Nogle mænd pumper sig 

selv med steroider for at få større muskler, mens andre dyrker overdrevet sport.  

Unge går meget op i deres udseende, og den måde de går klædt på. Der er ikke mange, der ønsker 

at skille sig ud lige som Pia. Det må være svært og hårdt at være anderledes, dog synes jeg, det er 

fascinerende, at hun tør skille sig ud fra mængden.  

Det vil være rigtig kedeligt, hvis vi alle går rundt, og ligner hinanden. Jeg synes, der skal være plads 

til alle, også selvom vi er forskellige. Jeg synes, det er helt fint at gå på slankekur, men det bliver 

for meget med unaturlig store bryster.   

Selv har jeg en anden facon en de andre piger i min klasse. Og det fylder meget for mig, at jeg ikke 

ligner dem, men jeg ved også, at de sikkert er ligeglade. Alligevel bekymrer det mig meget, hvad 

andre tænker. Jeg vil dog aldrig nogensinde kunne drømme om at få lavet om på min krop med 

plastikkirurgi. 

Min forventning til mig selv er at få trænet, så jeg får en ”perfekt krop”, men jeg vil allerhelst bare 

være glad, for den krop jeg har.  

 

Skrevet af Signe Kristensen 
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Samfundsforventninger 
Af Lucas Hammermann 

 

Jeg tror, der er rigtig mange unge mennesker, næsten alle, der tænker på hvilket tøj de har på, og 

hvordan deres hår ser ud, i forhold til det, som man føler samfundet forventer. De fleste tænker 

nok mest ubevidst over det, og jeg tror, at det kan være rigtig svært at bryde ud af den 

forventning. Som Pia også fortæller, bliver hun kaldet ”han” flere gange som barn, og som hun selv 

siger, var det hårdt, hele tiden at blive mindet om, at man ikke er ligesom de andre. De 

samfundsmæssige forventninger der er i dag, er at man som pige, går meget op i den måde man 

ser ud på. Fx hår, make-up, tøj osv. Jeg tror, at man som ung pige, nærmest kan føle sig tvunget til 

at bruge fx make-up, fordi alle de andre gør det. Man kan vel sige, at det er gruppepres der gør 

det. Det jo ikke sådan, at de andre tvinger dig til at bruge det, men man kan nemt komme til at 

føle sig udenfor, hvis man ikke bruger det. Jeg tror, det måske er lidt nemmere som dreng, at 

vælge sin egen vej. Samfundet forventer nok stadig nogle ting, men der er måske ikke lige så 

firkantede regler, som hvis du var en pige. Det er fx blevet mere populært, at have langt hår som 

dreng. Man hører tit folk sige, at drenge skal være store og stærke, men jeg tror ikke, det fylder så 

meget, som det måske har gjort.  

 

Som Pia selv fortæller, følte hun som barn og ung, at andre mennesker omkring hende, havde en 

mening og forventning om, hvordan hun skulle se ud. Jeg tror, at der vil være en forventning 

omkring hvordan man ser ud også fremover. Jeg kan jo også godt mærke personligt, at der er 

nogle forventninger. På de sociale medier og på mange reklamer er fx piger nogen, som har meget 

makeup på, er vildt tynde og ser godt ud. Det er jo et meget stort krav at leve op til, og derfor tror 

jeg også, der er mange, både drenge og piger, der har problemer med selvværdet. Mange følger 

nok også bare med strømmen, for ikke at blive kigget underligt på, eller selv komme til at føle sig 

udenfor. Så mange vil nok sige de har deres egen stil, men de fleste følger nok bare efter 

strømmen.      
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16. BILAG 3 

Spørgeskemaundersøgelse. Udfyldt af 78 elever på samme aarhusianske skole. Respondenterne gik i 7., 8. og 9. klasse 
og udfyldte spørgeskemaet i december 2015. 11 af de udfyldte spørgeskemaer var ikke udfyldt korrekt, og derfor blev 
kun 67 af besvarelserne brugt som genstand for empirisk analyse. 

 

Anonym og frivillig undersøgelse 

- Forståelse af køn - 

 

Kære elev 

Tusind tak fordi du vil være med!  

Spørgeskemaet er en del af en undersøgelse om udskolingselevers forståelse af køn. Formålet med 

undersøgelsen er at få et lille indblik i, hvad udskolingselever forstår ved dét at være en "rigtig dreng" og en 

"rigtig pige". Første del består af et par generelle spørgsmål om din baggrund. Anden del består af udsagn, 

som kan beskrive en "rigtig dreng". Tredje del omhandler udsagn, som kan beskrive en "rigtig pige".  

 

Det vigtige 

Deltagelsen i spørgeskemaundersøgelsen er frivillig. Hvis du vælger at deltage, vil dine svar være anonyme 

og blive behandlet fortroligt. Det vil sige, at dine svar ikke vil kunne identificeres tilbage til dig.  

 

Sådan udfylder du 

Alle udsagn skal besvares på en femtrins-skala alt efter, hvor enig du er i udsagnet.  

Skalaen går fra "Meget uenig" til "Meget enig", og du skal markere det felt, der repræsenterer din holdning 

til udsagnet. En markering i det midterste felt "Hverken uenig eller enig" viser, at du hverken er enig eller 

uenig i udsagnet. Fx kan det være, at du ikke synes, at en "rigtig pige" skal være smilende, men samtidig 

heller ikke synes at en smilende pige ikke er en "rigtig pige". Det er vigtigt, at du kun markerer i ét felt pr. 

udsagn, og at du  markerer ud fra alle udsagnene.  

Spørgeskemaet tager ca. 15 min at besvare. 

 

Igen: Tak fordi du vil være med i undersøgelsen! 
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Køn: 

Klassetrin: 

Alder: 

Religiøs baggrund: 

Hvilken sportsgren går du til:  

Hvor mange timer om dagen bruger du på TV: 

Hvor mange timer om dagen bruger du på sociale medier: 

 

Hvordan skal en "rigtig dreng" være? 

 Udsagn Meget 
uenig 

Uenig Hverken 
uenig 

eller enig 

Enig Meget 
enig 

1 En rigtig dreng er fysisk stærk.  
 

     

2 En rigtig dreng er lederen i familien.      

3 En rigtig dreng holder fast ved sine principper.      

4 En rigtig dreng vil gerne have dates.      

5 En rigtig dreng er bedre end en rigtig pige.      

6 En rigtig dreng går meget op i det, der interesserer 
ham.   

     

7 En rigtig dreng kan være voldelig, hvis det er 
nødvendigt.   

     

8 En rigtig dreng er et forbillede, andre kan 
efterligne. 

     

9 En rigtig dreng kæmper for det, han tror på.      

10 En rigtig dreng går op i sit udseende.      

11 En rigtig dreng er stærkere end en pige.      

12 En rigtig dreng taler godt om andre.      

13 En rigtig dreng er udholden.      

14 En rigtig dreng respekterer piger.      

15 En rigtig dreng ønsker retfærdighed.      
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16 En rigtig dreng tager styringen.      

17 En rigtig dreng viser magt med aggressiv adfærd.      

18 En rigtig dreng gør opmærksom på sig selv.      

19 En rigtig dreng kæmper til, han vinder.      

20 En rigtig dreng er i stand til at vise kærlighed.      

21 En rigtig dreng beskytter dem, der ikke kan 
beskytte sig selv.   

     

22 En rigtig dreng kan skaffe sig dates.      

23 En rigtig dreng beskytter sine venner.      

24 En rigtig dreng er ikke bange for at gøre grin med 
sig selv. 

     

25 En rigtig dreng har kontrol over sin krop.      

26 En rigtig dreng behandler andre godt.      

27 En rigtig dreng giver ikke op, når han møder 
modstand. 

     

28 En rigtig dreng tager initiativ.      

29 En rigtig dreng vil gerne være kendt.      

30 En rigtig dreng tror på sig selv.      

31 En  rigtig dreng træner.      

32 En rigtig dreng er sig selv.      

33 En rigtig dreng skaber fred omkring sig.      

34 En rigtig dreng er veltrænet.        

35 En rigtig dreng er populær.      

36 En rigtig dreng fremhæver det gode ved sig selv.      

 

 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016



58 | S i d e  
 

 

Hvordan skal "en rigtig pige" være? 

 Udsagn Meget 
uenig 

Uenig Hverken 
uenig 

eller enig 

Enig Meget 
enig 

1 En rigtig pige er fysisk stærk.      

2 En rigtig pige respekterer drenge.      

3 En rigtig pige er omsorgsfuld.      

4 En rigtig pige går op i, hvordan drenge synes hun 
ser ud. 

     

5 En rigtig pige er snedig.      

6 En rigtig pige fremhæver det gode ved sig selv.      

7 En rigtig pige er aggressiv.      

8 En rigtig pige er arbejdsom.      

9 En rigtig pige skaber fred omkring sig.      

10 En rigtig pige vil gerne scores.      

11 En rigtig pige har ikke noget imod af vise bar hud.      

12 En rigtig pige gør opmærksom på sig selv.      

13 En rigtig pige er udholden.      

14 En rigtig pige er kærlig.      

15 En rigtig pige tager sig af andre.      

16 En rigtig pige har en slank krop.      

17 En rigtig pige giver ikke let op.      

18 En rigtig pige tror på sig selv.      

19 En rigtig pige kæmper til, hun vinder.      
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20 En rigtig pige er ærlig.        

21 En rigtig pige sætter sig selv til side for andre.      

22 En rigtig pige slås ikke.      

23 En rigtig pige bryder sig ikke om vold.      

24 En rigtig pige støtter velgørenhed.      

25 En rigtig pige har kontrol over sin krop.      

26 En rigtig pige er hjælpsom.      

27 En rigtig pige ønsker retfærdighed.      

28 En rigtig pige bruger sin krop til at få 
opmærksomhed. 

     

29 En rigtig pige viser følelser.      

30 En rigtig pige går meget op i det, der interesserer 
hende. 

     

31 En rigtig pige træner.      

32 En rigtig pige er sig selv.      

33 En rigtig pige giver ikke op, når hun møder 
modstand. 

     

34 En rigtig pige gør noget ud af sig selv.      

35 En rigtig pige vil gerne være kendt.      

36 En rigtig pige taler godt om andre.      
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17. BILAG 4 

Oversigt over de udsagn som respondenterne skulle forholde sig til i spørgeskemaundersøgelsen. 
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18. BILAG 5 

Udtræk fra spørgeskemaundersøgelsens resultater. Grafen viser middelværdien af alle respondenternes svar på 
udsagn om piger. Middelværdien af pigernes svar på udsagnene er til venstre i grafen. Middelværdien af drengenes 
svar på udsagnene er til højre i grafen.  
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19. BILAG 6 

Udtræk fra spørgeskemaundersøgelsens resultater. Grafen viser middelværdien af alle respondenternes svar på 
udsagn om drenge. Middelværdien af pigernes svar på udsagnene er til venstre i grafen. Middelværdien af drengenes 
svar på udsagnene er til højre i grafen.  
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