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1 INDLEDNING  

Filosofi kan i bedste fald gøre en forståelse klar. Digtningen kan gøre den nærværende. - K.E. Løgstrup 

(Løgstrup, 2010, s. 230) 

I fiktionens tekster er et univers af ord, billeder og følelser. Når mine øjne møder de sorte bogstaver, aktiveres 

tanker og fantasi. Min verden bliver åben mod teksten, og teksten åbner sig i symbiose mod mig. Nærværet 

opstår. Men hvad, hvis teksten ikke siger mig noget? Hvis de tomme pladser ikke bliver fyldt af forestillinger? 

Har litteraturen da værdi for mig?  

Litteraturen anses som værdifuld for eleverne, da der skabes en nærværende forståelse af verden og en åbning 

for verdner, eleven ikke kender – den gode anderledeshed (Ziehe, 1991). Via selvindsigt opstår personlig og 

kulturel identitet.  

PISA-resultater viser, at drenge ikke opnår samme kompetencer indenfor læsning som piger. Formår vi dansk-

lærere ikke at åbne litteraturens univers op for drengene? Og hvad er køn? Hvis køn forstås som en social 

kategori, gender, og ikke som en fastlåst biologisk kategori, kan vi så bedre finde frem til den lille forskel, som 

forklarer kønsdifferencen i PIRLS og PISA?   

Kan de 6 sociale skolekøn jf. Susanne V. Knudsen klarlægge, hvordan elever læser med fordobling i skønlit-

teratur? Er der samklang mellem de indre billeder, som eleven aktiverer i mødet med teksten, og det sociale 

skolekøn, eleven har?  

Danskfagets formål (Undervisningsministeriet, 2014) har et ønske om at fremme oplevelse og forståelse af 

litteratur som en kilde til udvikling mod personlig og kulturel identitet hos eleven. I formålet for faget fremgår 

det direkte i stk. 2, at eleven skal udvikle sin læseglæde og evne til indlevelse i tekster. Derfor må det være 

centralt at problematisere den kønsmæssige forskel i læseresultater og holdning til litteratur (Smemo, 2010).  

Det nærvær, som Løgstrup jf. indledende citat udnævner som tilstedeværende i digtningen, må åbnes overfor 

alle elever uanset køn, kultur eller kunnen i danskfaget, for at faget lykkes. Det er min opgave som lærer at 

gennemskue, hvordan mine elever møder en litterær tekst, og hvordan mødet åbner tekstens univers.   

1.1 TESE FOR PROJEKTET 

Elevens sociale skolekøn jf. teori af (Knudsen, 2010, s. 79) har en betydning for elevens læsning med fordob-

ling i fiktionslæsning i dansk på mellemtrinnet.  

Herfra ledes til en undersøgelse af, hvad der sker, hvis kønssynet nuanceres til en bredere opfattelse af sociale 

skolekøn. Jeg benytter observationer til at undersøge fænomenet sociale skolekøn i en skoleklasse og til at 
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kortlægge, hvilke elever der repræsenter hvilket skolekøn. Dette kobles til det danskfaglige fokus, nemlig ele-

vernes tolkninger af tekster, her repræsenteret via videredigtning. Elevteksterne analyseres fra et metonymisk 

plan jf. kognitiv litteraturteori. Formålet med denne del af projektet er at se eventuelle forskelle i skolekøns 

aktivering i det metonymiske plan. 

2 LÆSEVEJLEDNING  

Projektet indledes med gennemgang af begreberne køn, fiktionslæsning og læsning med fordobling. Herefter 

et teoriafsnit om sociale skolekøn og kognitiv litteraturteori . Efterfølgende skitseres datamateriale samt det 

metodiske fundament. Dette følges af en videnskabsteorietisk placering af projektet. 

Analyseafsnittet gennemgår de kønsmæssige forskel i resultaterne fra læsedomænet i PISA 2015 (KORA, 

2016).  

Herefter følger en fænomenologisk analyse af observationer ift. teorien om sociale skolekøn. Dette leder til 

udvælgelse af en fokuselev fra hvert skolekøn.  

Efterfølgende analyseres elevernes aktivering af det metonymiske plan i videre digtninger på baggrund af 

kapitel 1 i (Haller, 2010) ”Historien om hønsepigen” ift.  hvilke scripts, stereotyper og scenarier eleverne fra 

forskellige sociale skolekøn aktiverer.  

Dette leder til en konklusion på projektets tese.  

3 LITTERATURDIDAKTISK UDGANGSPUNKT  

Projektet har et receptionsæstetisk tekstsyn. Således er meningen subjektiv ift. læsernes møde med og tolkning 

af teksten. Det grundlæggende princip er, at teksten i mødet med læseren får mere end én fortolkningsmæssig 

betydning – et opgør med tekstens tyranni jf. Rosenblatt (Krabbe & Strøm, 2010). Projektet knytter sig til 

Reader-Response Criticism (Skarðhamar, 2008). Nærværende projekt knytter sig til Wolfgang Isers tanker om, 

at læseren i sit subjektive møde med teksten udfylder objektive huller i teksten. Teksten giver guidelines til de 

tolkninger ud fra tekstens grundlag (Iser, 1987, s. 107). Læseprocessen er en dynamisk interaktion mellem 

tekst og læser. Teksten har ingen mening, inden den møder sin læser (Iser, 1981, s. 104).   

4 BEGREBSAFKLARING  

4.1.1 Køn – dekonstruktion  

Den mest anvendte ramme til at forstå køn er den binære kønsopfattelse. Men begrebet kan forstås fra flere 

perspektiver. 
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Biologisk tilgang til køn betegner de kropslige forskelle, der er mellem køn, repræsenteret via kropstegn. Så-

ledes det medfødte køn. Af (Stoller, 1984) betegnet ”Sex”.  

Det sociale køn, hos Stoller ”Gender”, kan deles i flere undergrene. Socialisationsteoretisk køn sættes i per-

spektiv ift. samfundet. Heri ligger de normer og værdier, samfundet tillægger de biologiske køn. Tanker herfra 

hentes hos (Beauvoir, 1983), hvor miljøets rolle for kønsdannelsen fremhæves.  

Jf. konstruktionistisk kønsforståelse (Brønsted & Canger, 2016, s. 53) opstår køn i interaktionen mellem indi-

vider. Særligt gennem sproget optræder det konstruktivistiske køn, og det er således ikke noget, der bor i 

personen, men skabes i forskellige situationer, som mennesket møder i livet (Canger, 2018).  

Med udgangspunktet i V. Knudsens teori om sociale skolekøn har projektet gender som sin kønsforståelse.  

4.1.2 Fiktionslæsning  

Fiktionslæsning er læsningen af opdigtede tekster (Steffensen, 2005, s. 126-138). Fiktionskonventioner ram-

mesætter forståelsen af fiktion: 

- Teksten er opdigtet og har ingen direkte virkelighedsreference. 

- Afsender føres til en fortæller med fuld autoritet i det fiktive univers. 

- Tekstens fortæller har højeste autoritet i det i teksten etablerede autoritetssystem.  

- Læsningen bringes i stand ved fordobling.  

4.1.3 Læsning med fordobling 

Læsning med fordobling forstås som, at man ved læsningen af litteratur åbner for tekstens handlings- og tolk-

ningsplan. Læseren sætter sig i relation til tekstens handling (Henkel, 2010, s. 41). I fællesmål for dansk (Un-

dervisningsministeriet, 2016) findes for alle klassetrin krav om oplevelse og indlevelse i kompetenceområdet 

fortolkning.  

Wolfgang Iser står bag teorien om tekstens tomme pladser. Jf. Iser skabes teksten i læsningsøjeblikket og 

omformes af læseren undervejs i læsningen jf. ”wandering viewpoint” (Iser, 1987, s. 108). En litterær tekst 

indeholder ”ubestemtheder”, som læserne må udfylde for at kunne tolke og forstå teksten. Iser mener, ”En 

litterær teksts betydning skabes først gennem læseprocessen; den er et produkt af et samspil mellem tekst og 

læser og ikke en i teksten skjult størrelse” (Iser, 1981, s. 104). De tomme pladser rummes i tekstens ord, og 

teksten giver rammerne for billeddannelsen. Iser deler begrebet tomme pladser i 3 underkategorier (Iser, 1987; 

Sørensen, 2008, s. 233):  

• Empty places: De bevidste huller i en tekst.   

• Blanks: Spring i tid eller parallelforløb. 
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• Vacancies: Læseren må selv finde sammenhængen mellem de tilsyneladende fragmenterende tekstel-

lementer ved at drage inteferens  

Udfyldelsen af en tom plads er individuel og leder læserens sti i teksten. Tomme pladser har en metonymisk 

funktion, og udfyldelsen af dem betegnes som inferens, dvs. læserens evne til at drage slutninger med den 

hensigt at rekonstruere og tolke teksten. Inferenser fremkommer i flere underkategorier jf. (Buch-Iversen, 

2010). Centralt er tillægsinferenser, som giver mulighed for at foregribe og tolke teksten.  

I dette projekt vil elevernes videredigtningerne være mediet, hvori læsningen med fordobling kommer til ud-

tryk.  

5 TEORETISK FUNDAMENT FOR PROJEKTET  

I det følgende vil hovedlinjerne i det teoretiske fundament, teori om sociale skolekøn samt kognitiv litteratur-

teori blive gennemgået.   

5.1 SOCIALE SKOLEKØN  

Susanne V. Knudsen har udarbejdet 6 kønskategorier på baggrund af observationer og interview i danskun-

dervisning på 3 skoler i perioden 1995-2001, (Knudsen, 2004, 2010). Kendetegnene vil i analysen af projek-

tets observationer tjene som tegn ift. tildeling af sociale skolekøn.    

5.1.1 De stille og de vilde  

Kønsformer, der ses hos begge køn. De vildkønnede afprøver grænser og søger kropslig udfoldelse ift. adfærd 

og læring. De stillekønnede er tavse i plenum og kan virke fjerne – modsat de vildkønnede, der ofte markerer 

sig i plenum, dog af svingende faglig karakter. Stillekønnede ønsker rammer og tryghed i det planlagte, mens 

de vildkønnede elever har brug for, at hverdagen indeholder uforudsigeligheder, og trives i variation. 

Hvor den stillekønnede elev har en høj grad af koncentration i individuelt arbejde, vil den vildkønnede elev 

virke diffus i sit fokus. Den vildkønnede elev opgiver ved udfordringer. Elever, der udviser tegn på at være 

stillekønnede, befinder sig ikke automatisk på et højt fagligt niveau, da der også kan være tale om, at eleverne 

opleves stille pga. manglende faglighed.   

5.1.2 Piger med pistoler og drenge i kjoler  

Forefindes hos biologiske piger (drengepigekønnnet) og hos biologiske drenge (pigedrengekønnet). Drenge-

pigekønnet er et frihedssøgende og selvstændigt skolekøn, der kræver høj grad af kropslig aktivitet – dog kan 

eleverne tøjle kropsligheden. Elever med dette skolekøn vil ofte være fremtrædende ift. mundtlighed, og mod-

sat trækker pigedrengen sig ofte i plenum. Pigedrengen har en varierende opførsel ved det ene øjeblik at fylde 

meget i klasserummet med en højlydt stemme (ofte i løse gruppeaktiviteter) for i det næste at skjule sig og tie.  
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Pigedrengekønnede elever kendetegnes ved at være i tydelig opposition til lærerne ift. eksempelvis opgave-

valg. De forlanger formål og brugbarhed ved opgaver. Modsat søger pigedrenge samarbejde og samhørighed 

med læreren. 

5.1.3 Netværket og afstikkeren  

Legekønnet findes hos biologiske drenge og er ofte kendetegnet ved, at de iscenesætter sig selv og ofte opfø-

rer sig som ”klassens klovn”, ved ukoncentrerethed og ved rastløshed. Netværkskønnet ses oftest hos biologi-

ske piger. Her fungerer eleven som den sociale lim i klassen og indtager en ledende rolle i klassens sociale 

liv. Eleven deltager ofte i det sjove, men har samtidig fokus på det faglige i undervisningen. I plenumsamta-

ler vil eleven ofte være tavs i længer perioder for til sidst at levere en trumf, der placerer sig midt i klassens 

holdninger.  

Den legekønnede elev modtager ofte opmærksomhed, fx irettesættelser – modsat vil netværkskønnet ikke 

kræve samme grad af anmærkninger fra læreren. Netværkskønnet søger det sociale fællesskab via lederskab, 

mens den legekønnede elev søger individuelle veje og stoler på sig selv i en grad, der sætter eleven yderligt 

ift. klassens sociale forhold.  

5.2 KOGNITIV LITTERATURTEORI 

Afsnittet tager sit udgangspunkt i (Illum Hansen, 2011; Munkholm Davidsen, 2011; Sørensen, 2008). I pro-

jektets udgangspunkt i den kognitive litteraturteori muliggøres det at beskrive, hvordan kognitive skemaer 

manifesteret i koblingen mellem krop og tanke danner baggrund for udfyldning af tekstens tomme pladser.  

Den kognitive litteraturteori har sit fundament i kognitiv videnskab – tankeprocessens fremkomst. Den sprog-

lige udfoldelse i tekster bærer de menneskelige erfaringer med sig. ”Bevidstheden er i sit inderste væsen litte-

rær” (Turner, 2000, s. 21). Litteraturen reflekterer tidens virkelighed til skrevet form ved at gribe i de almen-

menneskelige, tidløse og kulturløse erfaringer.  

Centralt i kognitiv litteraturteori står skemabegrebet. Skemaer er jf. Piaget (Imsen, 2015) den indre præsenta-

tion af aktive handlinger. Skemaer er det begrebsapparatet, vi møder verden med.  

Når læseren møder en tekst, aktiverer teksten en række fundamentale orienteringer i verden. Det er ikke blot 

teksten, der aktiverer læseren – læseren aktiverer tekstens rum via sanse-, begrebs- og billedskemaer, som 

leder til aktiveringen af erfaringsskemaer jf. (Illum Hansen, 2011).   
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5.2.1 Kognitiv tekstmodel  

(Illum Hansen, 2011, s. 66) fremkommer med den nedenstående kognitive tekstmodel. Projektets tese leder 

til antagelsen af, at elevernes aktivering og brug af 

modellens røde niveauer afhænger af socialt skole-

køn. En præmis er, at modellens grønne zone er ens 

uafhængigt af sociale skolekøn.  

Dette projekt vil beskrive analysen af elevtekster ud 

fra det metonymiske niveau. Elevteksterne er dog 

blevet analyseret på de blå niveauer, men særligt det 

metonymiske plan er interessant, da dette tydeligt kan 

ses i elevteksterne og særligt tjener til en afdækning af 

elevernes læsning med fordobling, da dette plan knytter sig til, hvilke sanse- og begrebsskemaer eleverne be-

nytter.  

5.2.2 Det metonymiske plan 

Det metonymiske plan omhandler aktiveringen af kognitive skemaer, herunder sanse- og begrebsskemaer, 

som indbefatter, at sanser og forståelse aktiveres i elevens læsning af tekster og udfyldning af tomme plad-

ser. Lakoff betegner dette med subjektiv teori: læserens forståelsesramme kombineres med mødet med tek-

stens verden. Ofte vil der eksistere flere begrebsskemaer bag et fænomen, vi oplever i verden. Stereotyper, 

scripts og scenarier er grundstrukturer, som muliggør alment at tale om begivenheder, fx skole, til trods for 

det individuelle i vores oplevelser. Vores begrebsskemaer må altid indeholde et mindstemål af faste elemen-

ter (Sørensen, 2008, s. 120). Grundskemaerne bekræftes af tekster, men teksterne bryder også med konventi-

onerne. Begrebsskemaerne påvirkes af både kultur- og tidsmæssige kendetegn ift. tekstens verden. 

5.2.2.1 Stereotyper  

Kognitive modeller for ting og personer. Bagvedliggende krav, der gør, at noget/nogen kan betegnes som en 

bestemt rolle. Indenfor én stereotyp optræder ofte flere forståelsesgrene.  

5.2.2.2 Scripts 

Stereotyperne binder sig sammen med tekstens script. For at en tekst aktiverer et script, må en række typiske 

elementer indgå – typiske handlingsforløb. Rekvisitter er en række ting, der må være til stede, fx en skoletaske. 

Roller er personer, som forventes at deltage i scriptet, fx en lærer. Skolealder er en indgangsbetingelse, dvs. 

de ”krav”, som stilles for deltageren i scriptet. Indgangshandlingerne, at pakke skoletaske, består af forbere-

delserne, som må gøres for at kunne deltage i scriptet. Resultater er det ønskede udbytte af deltagelsen i scrip-

tet.   

Figur 1: Kognitiv tekstmodel jf. Illum Hansen 
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5.2.2.3 Scenarier  

Scenarierne betegner kognitive modeller for rum, som forekommer i tilværelsen. Scenarierne danner rammen 

og baggrunden for de billeder, hvori stereotyper og scripts eksisterer.  

5.2.3 Det topologiske plan 

Vi kan som mennesker ikke undgå at gøre os kropslige erfaringer ift. rumlige forhold (Sørensen, 2008). Såle-

des lægger tænkningen sig til Lakoffs embodiment-hypotese, som hævder, at det er via vores krop, vi erfarer 

orientering i verden, og herfra opstår tanken. Det topologiske plan skaber det indre kort, som en tekst læses 

med. Grundlaget er billedskemaerne, som er skeletagtige forestillinger bag vores forestilling om verden. 

Ifølge (Illum Hansen, 2011) er følgende billedskemaer centrale: Figur/baggrund, Punkt/linje/flade, Behol-

der, Kilde/vej/mål og Kraftdynamik.  

5.2.4 Det metaforiske plan 

Det metaforiske plan består af den abstrakte begrebsforståelse, hvor et velkendt skema kobles til et mere ab-

strakt erfaringsområde. Metafor er ikke blot et rent sprogligt og litterært fænomen (Johnson & Lakoff, 2009). 

Fx”han er nedadgående” – dvs. han har det dårligt – er en metafor på lige fod med ”Hun er en rose” – dvs. 

hun er smuk. Jf. Lakoff opfattes verden i metaforer, fordi sproglige indtryk opfattes i billeder. Metaforerne 

findes ikke i sproget, men i den måde, hvorpå vi benytter et domæne til at begribe et andet ”a cross-domain 

mapping in the conceptual system” (Lakoff, 1993, s. 2.013). I blendingmodellen udviklet af (Turner & Fau-

connier, 1998) ses netop koblingen mellem to domæner til udvidelse af forståelsen af det skrevne.   

5.3 ERFARINGSSKEMAER  

Det er igennem de 3 kognitive planer, at erfaringsskemaerne aktiveres i læserens møde med teksten. Erfa-

ringsskemaerne er udtryk for de kognitive skemaer, som organiserer menneskets omverden fra kropsliggjorte 

sanseskemaer til abstrakte begrebs- og billedskemaer (Illum Hansen, 2011, s. 65). Erfaringsskemaerne er 

overbestemthederne, som en læser qua oplevelser vil læse ind i teksten og således benytte i sin tolkning af 

teksten.  

6 METODEAFSNIT  

6.1 PROJEKTETS EMPIRI OG UNDERSØGELSESMETODE  

For at besvare projektet benyttes 3 empiriske baser jf. datatriangulering. Disse analyseres ud fra forskellige 

metoder, herved metodetriangulering (Patton, 2002, s. 247).  
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6.1.1 PISA-undersøgelse ift. køn  

Som baggrund for feltet køn og læsning er der foretaget en analyse af resultaterne af PISA-undersøgelsen i 

læsning, domæne 2015 (KORA, 2016). Populationen for undersøgelsen består af 7.161 15-årige elever udvalgt 

repræsentativt. Undersøgelsen forholder sig til funktionel læsefærdighed jf. (OECD, 2010). I relation til denne 

definition af læsefærdighed i perspektivet af læsning med fordobling er det særligt delelementet at reflektere 

over og engagere sig i indholdet i teksten og at udvikle sine muligheder ift. teksten, som viser inferensdrag-

ningen. Der testes i at finde og uddrage informationer og sammenkæde og fortolke tekstdele og i refleksion og 

vurdering.  

6.1.1.1 Undersøgelsesmetoden  

Der ses på de danske resultater i læsning ift. kønsforskellene. PISA-undersøgelsen har biologiske køn som 

kategorier. Desuden inddrages andre nordiske landes resultater som understøttende til konklusionerne. Formå-

let af denne empiri er at klarlægge forskelle i kønnenes læsekompetencer.   

6.1.2 Observationer af sociale skolekøn 

Observationerne er kvalitative. Ved brug af observationer benyttes primære data af stimulikarakter. Følgende 

4 punkter må betænkes jf. (MacRae, 2011): 1) Proportionerne, dvs. at ikke alt, hvad der foregår hos eleverne, 

nedskrives. 2) Tid og sted har her en betydning for elevernes handlen. 3) Indramningen: Observationssituati-

onen ses som et udsnit af sammenhængen. 4) Indfaldsvinklen: Vi ser, hvad vi ser, i lyset af forståelse.  

Undersøgelsen af elevernes sociale skolekøn bygger på observationer udarbejdet i februar 2017. Der er obser-

veret i 12 lektioner a 45 minutter. Observationerne er semistukturede 5-minutters observationer (bilag 1). Til 

udførelsen af observationerne deltog 2 af mine medstuderende. Hver observatør havde ansvar for at observere 

et 4-mandsbord kontinuerligt igennem alle observationerne. I alt er 12 elever blevet observeret, og herfra er  4 

elever (A, J, MA og LK) udelukket fra undersøgelsen, da disse elever har diagnoser, som kan påvirke deres 

adfærd og give en upræcis kortlægning.  

Der blev observeret i dansk-, historie- og engelskundervisningen. Fag, der varetages af klasselæreren. Under-

visningen har i flere sammenhænge været forestået af en vikar.  

6.1.2.1 Undersøgelsesmetode  

Formålet med datagrundlag er at kortlægge, hvilke elever i dataklassen der har hvilke sociale skolekøn. For 

at kunne klarlægge dette gennemlæses alle observationer på hver elev, hvorefter dette analyseres ind i ram-

men sociale skolekøn. De tegn jf. (Knudsen, 2010), som bliver brugt til at kategorisere ift. de forskellige so-

ciale skolekøn, findes i teoriafsnittet 5.1. Elever, som falder i flere kategorier, vil blive knyttet til det køn, 

som de tydeligst viser adfærd fra.  
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6.1.3 Elevbesvarelser af videredigtningsopgave i forløbet ”Historien om hønsepigen”  

Som hoveddata i projektet foreligger elevbesvarelser (bilag 2) på en videredigtningsopgave. Elevbesvarel-

serne er udarbejdet i januar 2018, hvor fokusklassen går i 6. klasse. Da jeg samtidig med dataindsamlingen 

stod for selve undervisningen, er disse data indsamlet med mig som deltagende faktor. De data, som hentes 

fra undervisningen, er primære kvalitative stimulidata, der fremtræder som artefakter, der udsættes for ana-

lyse.  

Ud fra flere opgaver, hvor eleverne i 6. klasse har skullet arbejde med videredigtning og tolkning ift. roma-

nen ”Historien om hønsepigen” af (Haller, 2010), er elevbesvarelserne til en central opgave, hvor eleverne 

skal videredigte ud fra 4 positioner i kapitel 1, udvalgt som datagrundlag. Årsagen til udvalget af elevbesva-

relserne til netop denne opgave har 3 grunde. For det første forefindes der i opgaven data fra det største antal 

elever i klassen. For det andet giver opgaven eleverne frihed til at aktivere deres meddigtningsevne og her-

ved fremvise deres forestillingsverden ift. teksten jf. receptionsæstetikken. For det tredje er opgaven den, 

hvor eleverne i højeste grad frit skal skrive fremfor at være styret af opgavestuktur. 

Opgaven blev givet på følgende måde. Eleverne fik udleveret arket videredigtning til kapitel 1 (bilag 3). Jeg 

fungerede som oplæser. Eleverne fik at vide, at de skulle lytte godt efter, og at når jeg stoppede oplæsningen 

skulle de selv skrive videre på historien. De fik oplyst, at der var 4 skrivestop a otte minutters varighed.  

6.1.3.1 Undersøgelsesmetode  

Med udgangspunkt i kortlægningen af klassens sociale skolekøn jf. (Knudsen, 2010) gennem observationer 

(se afsnit 3.1.2) udvælges én elev fra hvert sociale skolekøn, og elevernes opgavebesvarelser analyseres. For-

målet er at se, hvorvidt der er forskel mellem de forskellige sociale skolekøns besvarelser, samt hvilken sam-

klang der er mellem sociale skolekøn og elevernes læsning med fordobling. Desuden ønsker jeg med dette 

datagrundlag at undersøge, hvorvidt der optræder variationer indenfor grupperne af sociale skolekøns besva-

relser – derfor inddrages de resterende elever i grupperingerne af sociale skolekøn som sammenlignings-

grundlag ift. fokuselevens besvarelser. 

Elevernes besvarelser analyses, ift. hvordan de aktiverer det metonymiske plan: scripts, stereotyper og scena-

rier. 

6.2 VIDENSKABSTEORETISK GRUNDLAG   

Projektet har et konstruktivistisk videnssyn (Sonne-Ragans, 2017), idet det skrives ud fra perspektivet af køn 

som opstået i interaktion. Når projektet søger at af- eller bekræfte den opstillede tese, er det et udtryk for at 

forsøge at afdække strukturer i sammenhæng mellem socialt skolekøn og aktiveringen af metonymi i tekst-

skrivning.  
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I arbejdet med observationerne af sociale skolekøn er der tale om en fænomenologisk tilgang til dataanalysen. 

Det er mit perspektiv som analytiker på baggrund af observationerne, som leder til min sortering af eleverne 

ift. sociale skolekøn. Herved er det altså mit perspektiv på de sociale fænomener i klassen, som afgør, hvordan 

jeg ser sociale skolekøn udspillet. Centralt for denne del af undersøgelsesmetoden står den deduktive tilgang, 

idet klassens elever observeres med det formål at fordele dem i sociale skolekøn. Centralt i fænomenologien 

er følgende trin (Brinkkjær & Høyen, 2016, s. 96-99) ift. undersøgelsen:  

• Epoché: Ved indgangen til observationen var fokus at iagttage og registrere de indtryk, som kom til 

udtryk i observationsrummet.  

• Fænomenologisk reduktion: Dette knytter sig til nedskrivningen af observationen. Her må alle obser-

vatører nøgternt nedskrive, hvad de ser.  

• Imaginær variation: I dette projekt fremkommer struktureringen ved at benytte ”tegn” på sociale sko-

lekøn til at gruppere eleverne indenfor de 6 sociale skolekøn.  

• Syntese: At beskrive, hvordan fænomenet sociale skolekøn ses hos eleverne i observationsklassen.  

Fokuselevernes videredigtning bliver belyst fra flere vinkler jf. hermeneutikken. Fortolkningen er hermeneu-

tikkens omdrejningspunkt (Brinkkjær & Høyen, 2016). I den hermeneutiske cirkel, jf. Heidegger og filosofisk 

hermeneutik jf. Gadamer (Collin, 2017), antages det, at tolkningen foregår mellem del og helhed.   

I bilag 2 er projektets undersøgelse sat ift. den hermeneutiske cirkel. Undersøgelsens udgangspunkt findes i 

dataresultater i PISA-undersøgelsen (KORA, 2016), som leder ind i feltet læsning, særligt fortolkning og køn 

som blik. Dette bliver ståstedet for at undersøge en nuanceret kønsteori – 6 sociale skolekøn og deres udfyld-

ning af en teksts tomme pladser. De sociale skolekøn undersøges via observation i klassen via en fænomeno-

logisk deduktiv undersøgelse. Centralt i den hermeneutisk cirkel står elevernes videredigtninger. De 6 udvalgte 

elevers opgavebesvarelser samt besvarelserne fra den resterede elever i samme sociale skolekøns gruppering 

udsættes for analyse ud fra tekstens metonymiske niveau: scripts, scenarier og stereotyper. Resultaterne kobles 

sammen med elevens sociale skolekøn, som er identificeret via observationerne i klassen. Dette leder til at 

kunne kommentere tesen for projektet. Når sociale skolekøn og elevernes tekstbesvarelser kobles sammen, 

forstås datagrundlaget i et nyt lys. Den hermeneutiske analyse afsluttes i dette projekt ved at se på  de fundne 

resultater ift. danskfaglige overvejelser ift. litteraturdidaktik.  

7 FORTOLKNING AF EMPIRI  

7.1 PISA 2015 – LÆSNING OG KØN  

Afsnittet herunder gennemgår først de danske resultater fra læsedomænet i PISA-undersøgelsen 2015. Rele-

vante figurer findes i bilag 4 (afsnit 11.4).  
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7.1.1.1 Danske resultater  

De danske elevers gennemsnit ligger på 500 point på PISAs læseskala. OECD-gennemsnittet er dette år på 493 

point, standardafvigelse på 96 point på læseskalaen. Således er de danske elever 1,42 %1 bedre end OECD-

gennemsnittet.  

Læseskalaen inddeler eleverne i 6 niveauer og oprettes med 500 point som internationalt gennemsnit (Egelund, 

2007, s. 144). Jo højere en score eleverne opnår, jo større er elevernes læsekompetence. Niveau 2 er af PISA 

anslået til at være det lavest accepterede færdighedsniveau (KORA, 2016, s. 49).   

I figur 1 ses andelen af danske elever på læseskalaens syv niveauer i 2009, 2012 og 2015. 78,5 % af eleverne 

befinder sig mellem niveau 2 og 4 (middelniveauet). 15 % af de danske elever befinder sig under niveau 2 og 

har således ikke reelle læsekompetencer til at klare sig ift. uddannelseslivet. Sammenlignet med OECD-gen-

nemsnittet, hvor 20 % af eleverne opnår en score under niveau 2, har Danmark færre elever, som ikke har 

tilstrækkelige læsefærdigheder.  

Tallene fra PISA-undersøgelsen 2015 viser, at drengene i gennemsnit scorer 489 point på læseskalaen, mens 

pigerne scorer 511 point. Det kan ses, at pigerne præsterer 4,5 %* bedre end drengene.  

Figur 2 viser læseniveauer for dansk drenge og piger. Her ses det, at drengene udgør den største procentdel af 

elever, der befinder sig under læseniveau 2. 17,9 % af drengene befinder sig under niveau 2 – kontra 12 % af 

pigerne. På læseniveau 2-4 befinder 78,5 %* af de danske elever sig. 79 %* af alle pigerne og 75 % af alle 

drengene placerer sig indenfor disse niveauer. 5,2 % af drengene befinder sig på niveau 5 og 6, mens 7,8 % af 

pigerne er at finde på samme niveau. Således udgør drengene 33,33 %* af eleverne, som placerer sig i læse-

skalaens højere niveauer, og to tredjedele af de dygtige læsere er piger.  

Dog skal det her bemærkes, at drengene i gennemsnit ligger 9 point højere i score ift. læsefærdighed i PISA 

2015 (489 point) kontra PISA 2009 (480 point). Hos pigerne ses der ikke signifikant fremgang (2009: 509 

point og 2015: 511 point) (Egelund, 2010; KORA, 2016).  

7.1.1.2 Danske resultater ift. køn sammenligninet med OECD-gennemsnit i andre nordiske lande 

Den gennemsnitlige OECD-kønsforskel er på 27 point (drengenes gennemsnit er 479 point, og pigernes gen-

nemsnit er 506 point). Det kan derfor konkluderes, at forskellen mellem drenge og piger er mindre i Danmark 

end det gennemsnitlige OECD.  

Når kønsforskellen i læsning ses ift. andre nordiske lande (bilag 4, figur 3), er Danmark det land, hvor der er 

mindst forskel mellem kønnenes præstationer. Særligt de finske resultater viser en gennemsnitlig pointforskel 

                                                      
1 Alle beregninger i dette afsnit forefindes i bilag 5. Alle tal udregnet af mig markeres med *. 
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på 47 point mellem drengene og pigerne. Mellem kønnene i Finland er der 74,1 %* mere ulighed i læseresul-

tatet sammenlignet med OECD-gennemsnittet, hvor der i Danmark er 18,5 %* mere lighed mellem læseresul-

tatet end ved OECD-gennemsnittet. Finland opnår de højeste resultater i PISA, men har samtidig den største 

nordiske ulighed mellem kønnene. Sammenlignet med OECD-gennemsnit har Sverige 44 %* mere ulighed 

end det gennemsnitlige OECD.  

Ift. læseskalaens niveauer og elevernes placering (figur 4) udgør drengene i de nordiske lande en større andel 

af eleverne under niveau 2. Finland er det land, hvor færrest elever læser under niveau 2, mens Island har flest 

elever under niveau 2 i PISA-læseskalaen. Af figur 5 kan det ses, at de danske drenge under niveau 2 gennem-

snitlig får 1,41 %* højere point end de finske, 4,51 %* højere end de islandske, 2,25 %* højere end de norske 

og 3,66 %* højere end de svenske drenge under niveau 2.   

Jf. figur 6 er Danmark det land i Norden, hvor færrest elever er på niveau 5 og 6. Qua sin høje gennemsnitlige 

score viser Finland sig at være det land, hvor flest elever er på læseskalaens høje niveauer. I Sverige og Norge 

opnår flere elever niveau 5 og 6 end gennemsnitlige OECD-lande. Når figur 7 sættes i relation til dette, ses 

det, at de danske piger klarer sig 10 point dårligere end pigerne fra Finland og 13 point dårligere end pigerne 

fra Norge. De danske piger er dem på niveau 5 og 6, som opnår færrest point i Norden.  

7.1.2 Delkonklusion  

Ud fra resultatet af PISA-undersøgelsen er det muligt at konkludere, at de danske elever med en gennemsnitlig 

pointscore på 500 klarer sig bedre end OECD-gennemsnittet. Danmark er det land i Norden, hvor der er lavest 

grad af biologisk kønsforskel ift. pointresultatet for PISA-læseundersøgelsen.  

De danske piger, som placerer sig på niveau 5 og 6, opnår lavere point end Nordens piger på samme niveauer, 

og samtidig opnår de danske drenge under niveau 2 det højeste antal point i Norden. De dygtige danske piger 

er de dårligste dygtige i Norden, mens de dårlige danske drenge er de dygtigste dårlige i Norden.  

De danske resultater er et udtryk for den største lighed imellem kønnene ift. læsescore. Den finske skole har 

knækket koden til udbytterig læseundervisning, mens den danske skole opnår at løfte eleverne under niveau 2.  

7.2 OBSERVATIONER AF SOCIALE SKOLEKØN   

I det følgende vil observationerne af fokuseleverne blive analyseret ift. tegn på sociale skolekøn. I bilag 6 

findes de benyttede observationer samt en oversigt over elevernes placering klasserummet.  

I gennemlæsningen af observationerne udviser samtlige elever adfærd, som ikke direkte kan tolkes ift. soci-

ale skolekøn, fxnår en elev læser i bogen eller ser rundt i klassen. Disse observationer er derfor ikke analyse-

ret, da de antages som almen opførsel indenfor skolens rammer.  
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7.2.1.1 Netværkskønnede  

Pigen N er placeret ved bord 2 bagerst i klassen. Ved bordet sidder udover N 3 piger. I løbet af observationerne 

udviser N gentagne tegn på lederskab og på at sørge for, at alle gruppemedlemmer kan indgå i opgaveløsnin-

gen.  

Da pigerne ved bord 2 skal arbejde med en række tekstspørgsmål i en dansktime, læser N spørgsmålene op for 

de andre i gruppen. Hun leder gruppen ind i arbejdet ved at spørge ”Det første spørgsmål, hvad tænker I vi 

skal svare der?” Gruppemedlemmerne kommer med input. N samler input op ved at sige ”som F siger, så er 

det vigtigt, at kornet blomstrer, når vi skal sige noget om, hvad tid på året det foregår – så er det altså sommer 

ligesom det, du sagde E”. N knytter svarene sammen og formulerer et samlet svar på spørgsmålet og viser 

således tegn på netværkskønnet. 

Lignede tegn ses, da eleverne arbejder i blandede grupper, hvor 3 af pigerne fra bord 2 sættes sammen med 

drengen J. Gruppen er på biblioteket. Følgende samtale udspiller sig:  

N til J: ”Blev du ked af det, da drengene drillede dig i 10’eren (frikvarteret, red.)?” 

J: ”Jeg blev vred og ked af det.”  

V: ”Jeg synes ikke, det er okay, at de gør sådan noget. Jeg synes, vi skal sige det til MP (lærer, red.).” 

J: ”Jeg vil ikke have, at MP ved det.”  

N: ”Jamen hun kan jo hjælpe – snakke med dem og sådan. Drengene skal altid føle, de er seje.”  

J: ”Men jeg vil ikke sladre.”  

N: ”Jeg vil gerne hjælpe dig med at sige det til MP. Vil I også?” (ser mod L og F) 

L og F nikker.   

I eksemplet her ses det, at N forsøger at få alle inkluderet i fællesskabet. Drengen J opfattes som udsat, og 

derfor tilbyder hun støtte ift. at tale med klassens lærer omkring problemet.  

Typisk for netværkskønnet er, at eleven samarbejder med læreren omkring undervisningens gennemførelse. I 

løbet af observationerne gør pigen N dette på flere måder. Eleverne har lavet en trivselsundersøgelse. N er 

først færdig. Hun rækker hånden op. Læreren kommer og siger, at hun kan gå i gang på Grammatip. N arbejder 

på Grammatip. Da pigen L rækker hånden op, ser N rundt efter læreren. N hvisker til L, om hun er færdig. L 

nikker, og N siger, at hun bare skal gå i gang med Grammatip. L går i gang. Herved udfylder N en del af 

lærerens opgave ved at give information og sørge for, at de resterende elever i klassen kommer videre med 

opgaverne.  

7.2.1.2 Vildkønnet 

Drengen MK sidder ved bord 4 med 5 andre elever. MK observeres flere gange som startende til uro. Han 

prikker lidt til de andre elever og bevæger sig meget rundt i klassen – ofte pendulerende mellem eget bord og 

MB ved bord 5. I observationerne ses det, at MK ofte taler ud i klassen henvendt til elever med drengenavne 
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– ofte bemærkninger, der henvender sig til de andre med en drillende tone ”Du er simpelthen for dum, er du”, 

eller bemærkninger, hvor MK blander sig i samtaler, fxda klassen skal klippe, og MB ikke kan finde en saks. 

MK råber på tværs af klassen, at MB kan låne hans.  

Den store kropslighed kommer til udtryk, da MK ofte piller ved penalhus, drikkedunk og papir. Så snart han 

sidder stille, bevæger hans fødder sig svingende under bordet. MK er aldrig observeret med fingeren i vejret, 

når han ønsker at tale med læreren. MK råber op, indtil læreren kommer. I alt har MK 4 kontakter med læreren 

af faglig karakter. Samtidig har han syv kontakter, hvor læreren beder ham om at sætte sig på sin plads, være 

stille eller gå i gang med en opgave. Omkring en sådan mere irettesættende kontakt er følgende ordveksling 

mellem lærer og MK observeret: 

MP: ”MK, nu går du simpelthen i gang med opgaven.”  

MK: ”Hvorfor skal man lave den her opgave? Jeg kender jo godt ordklasserne. Hvorfor skal jeg så lave den? 

Det er åndssvagt at lave noget, man godt kan.” 

MP (lidt tøvende): ”Det, ja det skal du, fordi man skal øve sig mange gange.”  

MK: ”Jeg synes, det er en åndssvag opgave.” 

MK udfordrer og er i opposition til det planlagte faglige indhold.  

At det vildkønnede barn ofte vil bevæge sig på kanten af rammerne ses flere gange i observationerne. MK 

kommer 3 minutter for sent fra pause. Vikaren er i lokalet. MK går ned og finder sin telefon frem og ser på 

den i 6 minutter. Der observeret en time, hvor MK først kommer ind, 22 minutter efter timen er startet uden at 

forklare sig til vikaren. MK sætter sig bare ned på sin plads og følger med i undervisningen. 

Selvom MK viser tegn på at være vildkønnet, så kan hans opførsel til tider også minde om legekønnets fjernhed 

og ukoncentrerede tilstedeværelse i undervisningen.  

7.2.1.3 Pigedrengekønnet 

Drengen R viser tegn fra pigedrengekønnet. Han er 4 gange observeret som skiftende mellem at fylde meget i 

klasserummet med en høj stemme til så at trække sig helt tilbage i klassen og være ganske stille. Et eksempel 

på dette ses, da klassen arbejder individuelt med arbejdsspørgsmål i historie. R befinder sig i en stor gruppe af 

drenge, som står samlet rundt om MB. R står placeret i midten af gruppen af elever. R´s stemme er meget 

tydelig. Eleverne er samlet omkring en iPad i MB´s hånd.  

R: ”Prøv at trykke der. Nej ikke der. Der!”  

MB: ”Nej, det virker ikke.” 

R rækker ind over mod iPad’en: ”JO, det gør!” (trykker på skærmen) 

MB: ”Det virker altså ikke.” 

R: ”Det gør det, se nu.” 
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MB: ”Mm nej, se der.” 

R svarer ikke. Efter at have stået i gruppen i et halvt minut går R tilbage til sin plads. Han sætter sig ned og ser 

ud i luften.  

Dette eksempel viser, at R bevæger sig mellem at fylde i gruppesamtalen for så at sidde alene uden kontakt 

med andre elever i klassen. De andre gange, hvor R opfører sig på lignende måde, er det den samme gruppe, 

han taler med, hvorefter han forlader samtalen og søger at være alene.  

 

Drengepigekønnets samarbejde med læreren omkring undervisningens gennemførelse ses, når R tysser på de 

andre drenge ved uro. Samtidig korrigerer han andre elevers opførsel, som fxda drengen MK for sjov vil klippe 

pigen MY i håret. Her udbryder R, som sidder i en anden gruppe ”Det der er overhovedet ikke sjovt – STOP 

med det!” R hjælper hermed til at stoppe en konflikt, før den opstår.  

 

Da klassen skal arbejde i selvvalgte grupper omkring en række spørgsmål til det læste kapitel i dansk, søger R 

ikke en gruppe. 2 elever, B og H, spørger ham ellers, om han vil være i deres gruppe, men R takker nej. R 

sidder alene og arbejder effektivt med at nedskrive svarene til spørgsmålene. R bliver tidligt færdig, men læser 

så videre i bogen. Herved ses glæden ved det skriftlige arbejde hos R. Selvom R viser tegn på at være pige-

drengekønnet, så er hans sociale relationer især centreret omkring de store drengegrupper i klassen. Rent krops-

ligt er R´s bevægelser forsigtige. Han er i observationsperioden ikke set have fysisk kontakt, fx et puf eller 

skub, med andre elever i klassen.  

7.2.1.4 Drengepigekønnet 

Pigen AM sidder ved bord 4. Af tegn på drengepigekønnet er især modstanden mod arbejdsopgaver og faste 

strukturer tydelig. Under observationerne stilles eleverne ni gange overfor at skulle arbejde med arbejdsspørgs-

mål, og syv af gangene giver AM udtryk for, at opgaverne er kedelige. Særlig tydeligt bliver det, da AM skal 

arbejde med arbejdsopgaver i historie:  

AM: ”MP, jeg synes, det er åndssvagt, vi skal lave de opgaver. Vi har jo lige set en film om det, og nu skal vi 

lave spørgsmål. Hvorfor skal vi det, hva’?” 

MP: ”Det skal I, fordi det ikke er nok at se en film. I skal også arbejde med det, filmen har fortalt jer!” 

AM: ”Jamen det kan vi da gøre på en anden måde, måske gruppearbejde?” 

MP: ”Bare rolig, der kommer også gruppearbejde.”  

AM viser tegn på ønsket om kropslig aktivitet. I bevægelsesbånd vælger AM som en ud af 3 elever med 

pigenavne at tage en løbetur rundt om skolen. Der er ni drenge, som vælger løbeturen. De resterende elever 

bliver i klassen. AM kommer pustende og svedende tilbage til klassen og sætter sig på sin plads. Som den 

vildkønnede MK observeres også AM ofte svingende med benene under bordet, et udtryk for kropsligt behov 

for bevægelse. 
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At den drengepigekønnede elev deltager meget aktivt i mundtlig plenum ses i engelsktimen. Her markerer AM 

4 gange i løbet af samtalen, mens klassens andre elever aldrig markerer mere end én gang. AM´s bidrag til 

samtalen tager udgangspunkt i hendes eget liv, mere end i den tekst, som eleverne er blevet bedt om at tale ud 

fra. AM svarer på lærerens spørgsmål, men drejer samtidig spørgsmålene i den vinkel, AM ønsker. AM ønsker 

at sætte sig selv i spil og inddrage sig selv ift. den mundtlige plenumsamtale i klassen.  

 

Omkring pigen AM skal det tages i mente, at en del af hendes opførsel også bærer tegn af det vildkønnede, da 

hun ofte diskuterer med læreren om de planlagte aktiviteter og fremgangsmåder. AM skaber dog ikke direkte 

uro i klassen, hvilket modviser vildkønnethed.  

7.2.1.5 Legekønnet  

Legekønnets kendetegn som selviscenesættende ses hos drengen JO, når han forsøger at få andre elever til at 

grine. Han optræder gerne og får til tider andre elever med i sine ”scener”. Det ses bl.a., da han til stor morskab 

og grin for andre elever i klassen danser med en af de andre drenge i klassen, alt imens han synger ”Danse i 

måneskin”.  

Iscenesættelsen opstår også for at få opmærksomhed fra klassens andre elever. JO skal lave en tal til tal-opgave. 

JO er gået i gang med at farve figuren med pigen D´s blyanter. JO stikker 2 farveblyanter op i næsen og råber 

tværs over klassen: ”Se E og F”. JO rynker på næsen, og blyanterne ”danser”. E og F vender øjnene mod loftet, 

i resten af klassen opstår latter. Vikaren forsøger at vende tilbage til det faglige, men JO fortsætter sin optræden.  

JO når op på 14 kontakter med læreren, hvoraf blot en har et fagligt indhold. Irettesættelserne går på at få JO 

til at tie stille og følge med. Et tegn på legekønnet er, at eleven søger udenom det faglige indhold i undervis-

ningen. JO skal arbejde selvstændigt med historieopgaver, men får ikke sat sig med sit hæfte. I stedet går han 

rundt mellem bordene og piller ved diverse ting. Her ses restløsheden og det ukoncentrerede hos den legekøn-

nede elev. JO skriver i sit hæfte og læser i de tilhørende papirer i sammenlagt 3 minutter i løbet af de 28 

minutter, som det selvstændige arbejde varer.  

7.2.1.6 Stillekønnet  

Tegn på en stillekønnet elev findes hos pigen D. Pigen D overserveres aldrig som samtalende i plenum på 

klassen eller i gruppearbejder, hvor grupperne er sammensat af læreren. I gruppearbejder, hvor D selv vælger 

gruppe, deltager hun, men arbejder foran, når opgaver skal løses.  

At stillekønnede ofte er koncentreret omkring skriftligt arbejde ses i historietimen, hvor eleverne skal besvare 

en række arbejdsspørgsmål til teksten. D taler ikke med andre elever i 26 minutter. Flere af de resterende elever 

Lærerprofession.dk - et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2018



Didde Knudsen  Læsning af fiktion og sociale skolekøn UCSYD Esbjerg  

LE140004                        Maj 2018 

  

 

Side 19 af 60 

 

 

i klassen taler sammen under de individuelle arbejder. D har skrevet 1½ sides svar i sit hæfte, mens andre 

elever i hendes efterfølgende grupper har skrevet meget sporadiske svar.  

D er en elev, som opgiver koncentrationen, når en struktur eller plan ændres undervejs i timen. Dette skete i 

dansk, hvor der var tale om en række opgaver til bogen ”Den grå heks”. Inden eleverne går i selvvalgte grupper 

for at besvare spørgsmålene, har lærer MP sagt, at svarene efterfølgende skal tales igennem på klassen. Da 

grupperne kommer tilbage, siger MP: ”Jeg tror, vi ændrer det og laver to cirkler som dem, vi lavede i sidste 

uge i engelsk. Så fortæller I jeres svar til den, I står overfor. Vi skifter, når I begge har svaret på et spørgsmål.” 

Der er spredt snakken, og eleverne rejser sig op. D bliver siddende. Hun ser ned i bordet. Hun ser hen, hvor 

eleverne begynder at stille op i cirkel. Hun ser op. Langsomt rejser hun sig og går hen i cirklen. Hun får ikke 

sit hæfte med. Da alle står i cirklen, siger MP: ”Har I alle jeres hæfter?” Hun stiller sig udenfor cirklen, men 

JB flytter sig og ”lukker hende ind i cirklen”. D starter med at stå overfor pigen M. M starter med sit svar. D 

nikker, men siger ikke sit eget svar højt.  

D er den af eleverne, som tydeligst viser tegn på et socialt skolekøn. Da D sjældent udtrykker sig mundtligt, 

er tegnene baseret på hendes nonverbale handlinger. 

7.2.1.7 Kortlægning af elever ift. sociale skolekøn  

For at gøre det muligt at kunne sammenligne fokuseleven fra hver kategori af sociale skolekøn med andre 

elever fra kategorien er der behov for, at hele klassen kortlægges ift. sociale skolekøn. Dette gøres efter obser-

vationsugen i samarbejde med klasselæreren, se bilag 7. Der er 3 elever, hvor klassens lærer og jeg ikke er 

enige om sociale skolekøn. Ved uenighed bruger jeg min egen antagelse af elevens sociale skolekøn, idet der 

er tale om en fænomenologisk analyse foretaget af mig, hvorved det er mit syn på verden, som står centralt i 

opfattelsen af fænomenet skolekøn. 

Kortlægningen giver følgende fordeling af eleverne ift. sociale skolekøn. Elever markeret med fed er observe-

rede elever. 

Socialt skolekøn Elevernes navn 

Stillekønnet C, D, E, I, JT, MY 

Vildkønnet  AS, MK 

Pigedrengekønnet B, FJ, MB, R 

Drengepigekønnet JB, AM, F, MJ 

Netværkskønnet  JL, L, V, H 

Legekønnet JO, FN 
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I projektets andet år er eleverne J og A flyttet fra klassen. En ny pige, A, er kommet ind i klassen. Efter sam-

tale med klasselæreren samt ved ustrukturerede observationer knyttes elev A til stillekønnet.  

7.2.2 Delkonklusion  

Observationerne viser, at det kan ses tegn på fænomenet sociale skolekøn. Desuden viser observationerne, at 

der er stor forskel på, om tegnene på sociale skolekøn kommer til udtryk verbalt eller nonverbalt. Observatio-

nerne og analyserne viser, at det især kan være svært at skelne mellem legekønnet og vildkønnet og pige-

drengekønnet og vildkønnet, da tegnene fra disse skolekøn har sammenfald.  

7.3 ANALYSE AF ELEVBESVARELSER IFT. KOGNITIV LITTERATURTEORI   

De følgende analyserede lovtekster knytter sig til videredigtning ift. kapitel 1 i ”Historien om hønsepigen” af 

(Haller, 2010). Der præsenteres en dataanalyse for hver af de metonymiske elementer, og således er alle dele 

af elevteksterne analyseret på alle niveauer. Her præsenteres dog kun et udsnit. Elevbesvarelserne kan ses i 

bilag 8.   

7.3.1 Metonymisk plan  

7.3.1.1 Stereotyper 

7.3.1.1.1 Mor og barn  

Sammenhængen mellem mor og barn er interessant at betragte som analyseobjekt, da det i særlig grad bliver 

tydeligt, hvilken forestilling eleverne har om forholdet. De følgende analyserede elevtekster er hentet fra, hvor 

eleverne bliver bedt om at skrive videre, efter moren har født lille Ingrid og har sine tvivl om, hvad hun skal 

stille op med sit barn, når hun skal på arbejde. Skrivningen indledes med sætningen ”Noget må jeg gøre, tænkte 

hun.” 

Drengepigen trækker på stereotypen om en udearbejdende mor, som fralægger sig ansvaret for barnet ved at 

ringe til 112, som kan hente barnet. Barnet bliver introduceret som ”en lille baby”, hvilket leder til en stereotyp 

for barnet som uselvstændig. De resterende drengepigeelever benytter ligeledes tanken om en udearbejdende 

mor, der er løsningsorienteret mod at skille sig af med barnet. Generelt benytter drengepigen upersonificerede 

pronominer om barnet, og eleverne indlægger en distance mellem mor og barn.  

Lignende stereotyp af en mor, der søger at fralægge sig barnet, ses hos pigedrengekønnet. Der ses en dishar-

moni mellem morens lyst og det, hun kan med et lille barn. Hos pigedrengekønnet bliver barnet sat i stereotyp 

som ”stumpen”, dvs. lille og en del af noget større. Som hos drengepigekønnet trækkes på stereotypen om 

barnet som uselvstændig og krævende.  
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Den stillekønnede elev benytter stereotypen for den hjemmegående, ansvarsfulde mor, der tager sig af sit barn. 

Hos eleven ses en konstatering af normer for, hvordan man gør som mor, idet eleven skriver: ” Det gør man 

som mor.” Den samme stereotyp som mor, der passer på sit barn, ses hos 2 af de andre stillekønnede elever. 

En af eleverne skiller sig ud ved at benytte samme stereotyp omkring en løsningsorienteret mor og en mor, der 

frigiver sit ansvar for sit barn som hos drengepigerne. Barnets stereotyp hos den stillekønnede elev er ”lille 

Ingrid”, en personificering via navn. Samtidig ses der harmoni imellem mor og barn. Dette går igen hos en af 

de andre stillekønnede elever med stereotypen ”min lille pige”. Den stillekønnede elevs stereotyp bygger på 

barnet og moren som sammenhængende enhed.  

Netværkskønnet har en grad af normer i sin stereotyp omkring moren, som er sit ansvar bevidst og derfor bliver 

hjemme og passer sit barn, herved den omsorgsbevidste mor. Hos en af de netværkskønnede elever optræder 

stereotypen om en familie bestående af mor og far. Denne elev er den eneste, der trækker på familie som 

reference til forståelse af situationen. Barnet bliver som hos den stillekønnede elev fremstillet ved behovet for 

barnets mor for at overleve Dette viser afhængigheden til moren.    

De vildkønnede elever er den eneste elevgruppe, som har flere roller i spil i deres tekst. Udover mor og barn 

optræder en løve hos fokuseleven. Løven optræder stereotypt som et farligt dyr, idet løven spiser barnet. Dette 

bidrager til, at den vildkønnede elev kan vise stereotypen omkring moren som en, der er grædefærdig, da 

hendes barn er blevet spist, og herved vise stereotypen for den kærlige mor. Moren er samtidig stereotyp ud-

arbejdende mor, der har behov for børnepasning. Brug af flere roller ses også hos den anden vildkønnede elev, 

der inkluderer en dagplejemor som rolle. Stereotypen omkring dagplejemoren bliver brudt, da dagplejemoren 

viser sig at være en agent. Denne dagplejeagent leder til et brud med den stereotype forestilling om moren, 

idet det afsløres, at moren er kidnappet. Denne elev viser tydelige brud på stereotype roller, hvilket leder 

spændingen ind i fortællingen. Barnets funktion bliver i høj grad at vise morens stereotyp.    

Den legekønnede elev fremviser en stereotyp på en mor, der er problemløser, idet hun tager barnet med på 

arbejde og herved er både mor og udearbejdende. Hos den legekønnede bliver barnet ikke set lige så uselv-

stændigt som hos nogle af de andre elever. Hos denne elev er det muligt at have barnet med uden for hjemmet.   

7.3.1.2 Script  

7.3.1.2.1 Overraskelse og katastrofe  

Ved sidste opgave skal eleverne skrive videre efter sætningen: ”Da moren vågnede en tidlig morgen ved ha-

negal, blev hun temmelig forskrækket, da det gik op for hende, at ...”  

Den legekønnede elev benytter et katastrofescript med det resultat, at barnet bliver til en hønsezombi. Herved 

er rollen jeg’et (moren), der via indgangsbetingelsen, at glemme sit barn hos hønsene, fører til, at barnet bliver 

til en zombie. Således er det i fraværet af moren, at der indtræffer en katastrofe. Elevens script trækker zombie 
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ind som rolle, der stereotyp ift. gyser, hvilket sætter en stemning for tekstens univers. Der er tale om en over-

raskende drejning ift. situationen.  

En rolle som selvstændigt og handlekraftigt barn ses hos drengepigeeleven. Gennem hendes script udfylder 

barnet en rolle som handlekraftig, det leder til det resultat, at barnet flytter. Barnet gør oprør mod indgangsbe-

tingelsen at leve i hønsemøget. Indgangshandlingerne bliver, at barnet skriver en seddel med besked til moren. 

Eleven benytter herved et oprørsscript. De resterende drengepigekønnede elever aktiverer ikke det samme 

oprørsscript, og denne sociale skolekøns gruppe aktiverer et divergerende script og trækker på både problem-

løsningsscript og omsorgssvigtsscript i deres tekster.  

Pigedrengeeleven fremskriver også omsorgssvigtets script ved at bruge et script, hvis resultat er, at barnet lever 

ved hønsene. Indgangshandlingerne herfor er, at barnet er hos hønsene. Herved optræder hønsene i rollen som 

udløsende for scriptet. Hos de resterende pigedrengekønnede elever aktiveres et ”barnet er væk-script”, dog 

uden at morens tanker indskrives i teksten.  

Et mere ensartet script aktiveres hos de stillekønnede elever, som alle skriver efter et omsorgssvigt og et skyld-

følelsesscript. Fokuseleven skriver i aktiveringen af scriptene ses ved, at det er moren, der er ulykkelig, efter 

at scriptets anden rolle (en, der tager barnet) har udført scriptets indgangshandling, nemlig at tage barnet væk 

fra hjemmet. Dette udløser resultatet, hvor moren græder og græder. Hos elev 2 bliver skyldfølelsesscriptet 

tydeligt, idet resultatet af scriptets indgangshandling, som er at glemme Ingrid ved hønsene om natten, er, at 

moren opnår skyldfølelse og anser sig selv som en dårlig mor. Samme omsorgs- og skyldfølelsesscript ses 

aktiveret hos netværkskønnet. Fokuseleven fremskriver et script, rollerne er moren, indgangsbetingelserne er 

at glemme barnet i hønsehuset, indgangshandlingen er at hente barnet, og resultatet er morens skyldfølelse og 

tanker om sig selv som mor. Hos stillekønnet og netværkskønnet optræder der som underliggende til tekstens 

script en grad af katastrofescript, som særligt ses i morens reaktion.  

Opgør med omsorgen og rollen som mor, der passer på barnet, optræder hos den vildkønnede elev, som akti-

verer et svigtscript, hvor moren indtager rollen svigtende. Indgangsbetingelserne for dette script er, at barnet 

er ude ved hønsene, indgangshandlingerne er, at moren opdager, at barnet er blevet glemt ved hønsene, men 

ikke løber ud efter det. Resultatet bliver morens opgør med den stereotype morrolle. Den anden vildkønnede 

elevs tekst er den eneste, hvor uderummet udspiller sig i andet end en hønsegård. Her aktiverer eleven nemlig 

vejen som det sted, hvor barnet opholder sig. Eleven bryder samtidig med det typiske vejscript, ved at en stor 

kage indgår som rekvisit i teksten. Indgangshandlingerne bliver, at barnet gemmer sig i kagen på vejen, og 

resultatet er, at barnet er ude på vejen.  

Således kan det ses, at de scripts, som eleverne aktiverer, fremtræder i forskellige grad, og at det særligt er 

resultatet af scriptet, eleverne benytter til at drive fortællingen frem. Eleverne benytter kun i ringe grad rekvi-

sitter i deres scripts, men til gengæld er indgangshandlingerne afgørende for udfaldet af scriptet.  
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7.3.1.3 Scenarier 

7.3.1.3.1 Uderummet og hjemmerummet 

”Noget må jeg gøre, tænkte hun” er det første stop. Moren forsøger at finde en løsning ift. sit nyfødte barn. 

Her bliver elevernes scenarier tydelige. Scenarierne kan primært deles i 2: uderum og hjemmerum.  

Drengepigeeleven benytter sig af uderummet ved at sende barnet væk fra hjemmet. Således findes sikkerheden 

for barnet i uderummet. Hos de resterende drengepigekønnede elever ses lignende uderum, som leverer sik-

kerhed for barnet. Uderummet repræsenter også et omsorgsrum hos den vildkønnede elev, som benytter rum-

met en zoologisk have. Dette rum er ikke typisk ift. børnepasningsscriptet og viser et brud med de faste ske-

maer. Hos den vildkønnede elev er det dog også i uderummet, at farerne er til stede, hvilket ses ved, at barnet 

bliver spist af en løve i den zoologiske have. Pigedrengekønnet anvender ligeledes uderummet som omsorgs-

scenariet ift. barnet, da eleven skriver: ”Så hun valgte at sende stumpen til et sted, hvor folk passer børn – et 

rigtig godt hjem”. Og herved opstilles det, at hjemmerummet ikke er et godt sted for barnet, mens der i ude-

rummet findes omsorg for barnet.  

Hos de stillekønnede elever er scenariet hjemmerummet. Hos 2 af 4 elever bliver moren indenfor hjemmets 

vægge. Hos én elev går hun udenfor hjemmet for at gå tur med sit barn, men forlader ikke barnet, som det ses 

hos andre af de sociale skolekøn, der benytter uderummet som scenarie. Elev 2 hos de stillekønnede bryder 

med scenariet omkring hjemmet og anvender uderummet som scenarie for sin fortælling. Elevens scenarier 

ligner herved de drengepigekønnede. Den netværkskønnede elev tager udgangspunkt i hjemmerummet, og 

herigennem repræsenteres morens omsorg for barnet. Her sættes uderummet, fx arbejde, i modsætning til 

hjemmet og bliver det, der må bekæmpes for at skabe harmoni. Modsat optræder arbejdet, uderummet, som 

scenarie hos den legekønnede elev som et sted, der er foreneligt med børnepasningsscriptet, hvorved der opstår 

brud med de typiske scenarier.  

7.3.2 Delkonklusion  

Analysen af elevteksterne viste, at der indenfor de enkelte sociale skolekøn aktivers lignende metonymiske 

elementer, når eleverne bliver bedt om at videredigte. Særligt ses der en samklang indenfor elever af netværk-

skøn, stillekøn, drengepigekøn og pigedrengekøn, idet store dele af disse elever fremskriver scripts med samme 

resultater ud fra det samme tekststop. Dog skiller særligt én elev sig ud i undersøgelsen, den stillekønnede elev 

2. Denne elev skriver efter et ganske andet script end de resterende stillekønnede elever.  

De vildkønnede elever trækker på nogle grundlæggende ligheder i deres scripts, stereotyper og scenarier, men 

lighederne indenfor kønsgrupperne er her ikke lige så tydelige som hos de resterende sociale skolekøn. Det 

kan ikke konkluderes, om det er de samme grundlæggende scripts, som legekønnede elever benytter, da der i 

undersøgelsen kun indgår én legekønnet elev.  
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Udover sammenhængen indenfor de enkelte sociale skolekøn viser undersøgelsen, at nogle kønsgrupper af 

sociale skolekøn benytter scripts, stereotyper og scenarier, som ligner hinanden. I teksterne fra netværkskønnet 

og de stillekønnede elever optræder lignende især stereotyper og scripts. Det samme ses hos drengepigekønnet 

og pigedrengekønnet. Vildkønnede elevers tekster skiller sig mest ud særligt ift. De scenerier, de benytter. 

Vildkønnede elever har de største brud med de forventelige scripts ift. fødsel, børnepasning og familie, mens 

stillekønnede og netværkskønnede skriver sig ind i de traditionelle forestillinger.  

Undersøgelsen har vist, at elever indenfor det samme sociale skolekøn trækker på den samme metonymi, hvil-

ket er udtryk for, at de erfaringsskemaer, eleverne bruger til at udfylde empty places i teksten, har samklang. 

8 METODEKRITIK  

PISA-undersøgelsens population består af 15-årige, mens eleverne fra fokusklassen er på mellemtrinnet. Der-

for har eleverne, der deltager i PISA-undersøgelsen, haft dansk i længere tid, hvorved deres viden kan være 

mere udbygget, end den viden, der er hos eleverne i fokusklassen. Resultater fra nationale test (Center for Data 

og Analyse, 2018; Undervisningsministeriet, 2018) og PIRLS-undersøgelsen (Mejding, 2017) kunne tjene som 

udbyggende for at kunne sige mere om mellemtrinelevers kompetencer indenfor læsning med fordobling.  

PISA undersøger elevens kompetence i at finde og uddrage information og reflektere og vurdere informationer 

jf. funktionel læsekompetence (OECD, 2015 s. 3) (Lund, 2016), men resultaterne konkluder ikke på evne til 

at læse med fordobling. PISA-undersøgelsen benyttes til at sige noget grundlæggende omkring forskellen på 

læsekompetence hos de biologiske køn og giver perspektiv til projektets resterende undersøgelser.  

Observationerne er foretaget i januar 2017, mens elevernes tekster er skrevet i februar 2018. Når samklangen 

mellem elevernes sociale skolekøn og elevernes aktivering af tekstens metonymiske plan analyseres, kan der 

fremkomme fejlkonklusioner, idet eleverne i løbet af året kan have udviklet sig mod et andet socialt skolekøn. 

Igennem min undervisning af klassen har jeg løbende ustruktureret observeret eleverne ift. at se udviklinger i 

sociale skolekøn.  

Elevteksterne, som er valgt til analyse, er en af de opgaver i videredigtning, som eleverne gennemførte. Herved 

kan validiteten af konklusionerne af elevernes metonymiske aktiveringer og sammenhængen med sociale sko-

lekøn sættes til debat. Havde en anden af skriveopgaverne været projektets empiri, havde sammenhæng om 

muligt ikke forekommet.  

Det fænomenologiske grundlag knytter sig til subjektiviteten, og derfor har jeg og mine medobservatører en 

indvirkning ved vores tilstedeværelse. Vi ser på klassen med et bestemt syn (Guldager, 2015). Et syn på køn 

– sociale skolekøn – eksisterede, da jeg udarbejdede mine observationer. Dette medvirker til, at jeg i epoché-

fasen skal formå at sætte alle mine forestillinger om stereotyper på de 6 sociale skolekøn til side for at erfare 
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fænomenet i dets fordomsfrie form. Et andet kritikpunkt er, at jeg har haft 2 medhjælpere ift. observationer. 

Jeg har efterfølgende tolket på deres nedskrevne ord. En helt ubedømmende observationsmetode kunne have 

været videoobservation. Herigennem kunne man se de rene mønstre hos eleverne, uden at de fastfryses via 

skrift i observationerne.  

Centralt i kritikken af hermeneutikken er, at videnskaben ikke er objektiv, universel eller indeholder absolut 

viden. Resultaterne af dette projekt konkluderer udelukkende, at der findes sociale skolekøn i en fokusklasse, 

og at de elever, som befinder sig indenfor samme sociale skolekøns gruppe, alle aktiverer lignende metonymi-

ske niveauer i deres skrivning. Der er ingen garanti for, at de samme resultater kan observeres i andre klasser. 

Det er således min forståelse af analysen af elevteksterne, tolkningen af observationerne i fokusklassen samt 

resultaterne i PISA, der leder til projektets konklusion. Herved kan objektiviteten diskuteres. 

I forbindelse med analysen af elevtekster har jeg valgt udelukkende at se på det metonymiske plan ift. kognitiv 

litteraturteori. Herved lukkes mine øjne for, at der på henholdsvis det topologiske og det metaforiske plan kan 

optræde store forskelle indenfor det samme sociale skolekøn. Det skal dog her anmærkes, at jeg har gennemført 

metaforiske og topologiske analyser af elevteksterne. Her fandt jeg, at der ikke er store forskelle i elevernes 

brug af de to resterende planer. For at kunne klarlægge alle elevernes brug af metaforer og billedskemaer ville 

samtaler med eleverne, hvor de mundtligt udvider deres forestillingsverden bag deres tekst, være brugbare.  

9 LITTERATURUNDERVISNING OG DE SOCIALE SKOLEKØN 

Projektets undersøgelser har vist, at sociale skolekøn som fænomen findes, samt at der findes en samklang 

mellem socialt skolekøn, og hvilke metonymiske elementer man inkluderer i videredigtning.  

Men hvilken værdi har denne viden for en dansklærer? Biologiske drenge bliver omtalt som værende i proble-

mer ift. kunnen indenfor læsning. (Smemo, 2009) finder, at drengene i PISA-undersøgelsen særligt indenfor 

læsning af skønlitteratur overhales af pigerne. Smemo finder, at især subjektiv relevans, jf. (Smidt, 1989, s. 

33) ”Opplevelsen av relevans har sammenheng så vel med dype personlige behov som med innlærte holdninger 

til hva som er viktig i vårt samfunn” påvirkede drengenes motivation og præstationer i læsningen. Dette bely-

ser, at man må vælge litteratur, der muliggør identifikation for de 6 sociale skolekøn. Således kan litteraturen 

give mulighed for at udvikle og styrke personlig identitet hos eleven, jf. (Persson, 2007). (Sumara, 2002) fin-

der, at det ikke er ved at studere os selv, men ved at studere andre, at mennesket opnår selvindsigt. Litteraturen 

må vælges, så eleverne kan se sig selv i bogens univers.  
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Samtidig må man i arbejdet med litteraturen og elevernes tolkning have en praksis, hvor flerstemmige fortolk-

ninger og højt optag jf. (Dysthe, 2005) vægtes. Læreren må være aktivt undersøgende overfor elevens kogni-

tive aktiveringer af både det metonymiske, det metaforiske og det topologiske plan. Dette kan ske igennem 

litteratursamtaler (Jørgensen, 2012), hvor eleverne kan argumentere for deres valg i fx videredigtningsopgaver.  

Flere indgangsveje til at løse samme opgave ift. litteraturlæsning kan skabes ved at ændre på indholdet og 

læreprocessen, jf. Hiims og Hippes relationsmodel (Hiim & Hippe, 2007). Sociale skolekøn kan benyttes som 

en ramme for differentiering jf. § 18 (Undervisningsministeriet, 2017) ift. rammerne for undervisningen. De 

sociale skolekøns forcer må udnyttes. De legekønnedes, de vildkønnedes og de drengepigekønnedes kropslig-

hed kan sættes i spil ved at indtænke bevægelsesaktiviteter. De drengepigekønnede og de stillekønnede kan 

have fordel af at tale sammen, da begge disse sociale skolekøn ofte trækker sig i plenumsamtaler. Dette kan 

lede til flere deltagelsesmuligheder ift. klassesamtaler omkring litteraturen og således mulighed for flerstem-

mighed i klasserummet.  

I danskfagets formål skrives: ”Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og hi-

storiske forståelse” (Undervisningsministeriet, 2014). Dette er således et mål, der skal opfyldes, ligegyldigt 

hvilket køn eleven tilhører. For at opfylde dette mål må vi som dansklærere skabe en praksis, der bryder med 

fortællingen, hvor alle drenge udnævnes til at være dårlige læsere (Daugaard & Johansen, 2013).  

10 KONKLUSION  

Elevens sociale skolekøn jf. teori af (Knudsen, 2010, s. 79) har en betydning for elevens læsning med fordob-

ling i fiktionslæsning i dansk på mellemtrinnet”. 

Igennem projektets undersøgelser og analyser af henholdsvis observationer og elevtekster kan det konkluderes, 

at sociale skolekøn som fænomen findes, samt at der er sammenhæng mellem, hvilke metonymiske elementer 

eleverne indskriver i deres videredigtning. Videredigtning tjener i projektet til at illustrere, hvorledes eleverne 

læser med fordobling og udfylder en teksts tomme pladser, jf. Isers teori. Projektets tese kan bekræftes ift. den 

elevgruppe, som er undersøgt.  

Analysen af PISA-undersøgelsens resultater viser, at biologiske piger har favør ift. læsekompetence. Noget må 

gøres i danskfaget, for at kønsforskellen udviskes yderligere. Danskfaget, og alle andre skolefag, må anlægge 

en praksis, som er bevidst om de kønsstereotyper, som vi alle ubevidst reproducerer.  

Undervisningen skal ikke være kønsneutral, da teorien om de 6 sociale skolekøn af Susanne Knudsen viser, at 

der findes forskellige forcer og udfordringer indenfor hvert af kønnene. Man må behandle forskelligt for at 

behandle ens. Der må sættes en kønsbevidst undervisning i praksis, hvor man som didaktiker reflekterer over 
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de indgange, man skaber i sit fag ift. anerkendelsen af de forskellige køns tolkninger af eksempelvis en teksts 

tomme pladser.  

I undervisning efter receptionsæstetisk litteraturdidaktik jf. Iser (Krabbe & Strøm, 2010) sker et opgør med 

tanken om, at dansklæreren har mesterfortolkningen af et litterært væk. Tolkningsrummet åbnes op, og alle 

tolkninger bydes velkommen. Men gør de nu også det? Når den vildkønnede elev indskriver en zoologisk 

have som et scenarie for børnepasning, skal tekstens udlæg accepteres på lige fod med teksten fra en stille-

kønnet elev, der benytter sig af ”hemmelig omsorgs-script”. Dette kræver, at man som underviser i litteratur, 

er åbne overfor alle fortolkninger hos elever.  

Forståelsen for tekstens univers er ikke nok, for at eleverne finder danskfagets litteraturlæsning nærværende, 

nærværet må skabes for eleverne ved at stræbe efter undervisningspraksis i faget, som er åben overfor fler-

stemmige tolkninger af en teksts uudfyldte rum.  
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12.1 BILAG 1: OBSERVATIONSSKEMA FOR OBSERVATIONER PÅ SOCIALE SKOLEKØN  

 

Figur 2: Observationsskema for observation i fokusklassen ift. tegn på sociale skolekøn 
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12.2 BILAG 2: PROJEKTETS HERMENEUTISKE SPIRAL  

 

Figur 3: Hermeneutisk cirkel for undersøgelsen af projektets tese. Grønne kasser indikerer teoretiske standpunkter. Blå kasser mar-

kerer datagrundlag. De resterende punkter viser analysetrinnene i projektet. 
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12.3 BILAG 3: VIDEREDIGTNINGSOPGAVER TIL KAPITEL 1 I ”HISTORIEN OM HØNSE-

PIGEN”  

 

Figur 4: Opgavesiden udleveret til eleverne i forbindelse med videredigtning i kapitel 1. Opgaven blev udleveret på papir, men var 

også tilgængelig i digitalt format via ElevIntra. 
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12.4 BILAG 4: GRAFER TIL ANALYSE AF PISA-UNDERSØGELSEN  
Den følgende grafik understøtter opgavens afsnit 5.1.  

Figur 1, 2 og 6 er hentet fra (KORA, 2016). 

Figur 3, 5 og 7 er udarbejdet på baggrund af (OECD, 2017). 

12.4.1 Figur 1: Danske elevers placering på læseskalaens syv niveauer i 2009, 2012 og 2015  

 

12.4.2 Figur 2: Drenges og pigers placering efter PISA-læseniveau  
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12.4.3 Figur 3: Gennemsnitlig læsescore hos drenge og piger i de nordiske lande  
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12.4.4 Figur 4: Andel af det samlede antal drenge og piger, som befinder sig under niveau 2 på 

læseskalaen 

 

12.4.5 Figur 5: Gennemsnitlig score for drenge under niveau 2 i Norden, PISA 2015  
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12.4.6 Figur 6: Andel af det samlede antal drenge og piger, som befinder sig over niveau 5 på 

læseskalaen 

 

12.4.7 Figur 7: Gennemsnitlig score for piger på niveau 5 og 6 i Norden, PISA 
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12.5 BILAG 5: BEREGNINGER FOR AFSNIT 5.1  
 

Udregning af, hvor mange procent det danske gennemsnitspointantal ligger over OECD-gennemsnittet  

500 − 493

493
= 0,01419878 ∗ 100 = 1,419878 % ≈ 1,42 %  

Forskel på drenges og pigers score i læsetest i point 

511 − 489 = 22 

Forskel i drenge og pigers score i læsetest i procent  

511 − 489

489
= 0,04498978 ∗ 100 = 4,498978 % ≈ 4,5 %  

Procentandel elever på niveau 2-4  

24,1 % + 32,4 % + 22 % = 78,5 %  

Procentandel af piger på niveau 2-4  

21 + 33 + 25 = 79 % 

Procentvis forskel på drenge og piger på niveau 5 og 6  

7,8 − 5,2

7,8
= 0,33 ∗ 100 = 33,33 % ≈ 33,3 %  

Procentvis forskel på Finlands difference mellem kønnenes læsescore og OECD-gennemsnitlig læsescore  

  
47 − 27

27
= 0,74074074 ∗ 100 = 74,074074 % ≈ 74, 1 %  

Procentvis forskel på Danmarks difference mellem kønnenes læsescore og OECD-gennemsnitlig læsescore  

22 − 27

27
= − 0,1851852 ∗ 100 = −18, 51852 % ≈ −18, 52 % 

 

Procentvis forskel på Sveriges difference mellem kønnenes læsescore og OECD-gennemsnitlig læsescore  

39 − 27

27
= 0,444 ∗ 100 = 44,44 % ≈ 44 % 

Gennemsnitlig score for drenge under niveau 2 i Norden opregnet til procentvis forskel ift. det danske gen-

nemsnit på 355 for drenge under niveau 2 

Finland  

350 − 355

355
=  0,01408451 ∗ 100 = 1,408451 % ≈ 1,41 % 
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Island 

339 − 355

355
= 0,04507042 ∗ 100 = 4,507042 % ≈ 4,50 % 

 

Norge  

347 − 355

355
=  0,02253521 ∗ 100 = 2,253521 % ≈ 2,25 % 

Sverige  

342 − 355

355
=  0,03661972 ∗ 100 = 3,661972 % ≈ 3,66 % 
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12.6 BILAG 6: OBSERVATIONER AF SOCIALE SKOLEKØN  
I observationerne er de resterende elever, som observatøren havde ansvar for, fjernet, medmindre de tjener til 

forståelsen af fokuselevens opførsel. 

12.6.1 Klassespejl og observatørplaceringer  

 

Figur 5: Oversigt over elevernes placering i klassen. Bordnummer er tilføjet af mig. Navne er anonymiseret. For gennemskuelighe-

dens skyld er kønstegn ud fra biologisk kønssyn tilføjet til hver elev. De blå streger angiver, at eleverne er en del af undersøgelsen. 

Kryds markerer, at eleven er udvalgt som fokuselev.  
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12.6.2 Observation ift. pigen V  

Dato: 03.02.2017 kl. 11:00-11:45  

Kontekst: Dansktime med læreren MP. Timen er lige før frokostpausen.  

Udsnit af observationen: Gruppearbejde mellem pigerne V, L, F og E omkring spørgsmål til teksten. Inden 

arbejdet har eleverne individuelt læst et kapitel i bogen ”Den grå heks”. De har en række arbejdsspørgsmål i 

et kompendie.  

Tidspunkt Hvad gør eleven? Kommentar  

11:20-11:25 Ser op fra bogen og rundt på de andre ved bordet. L og E 

læser endnu.  

 

Kl. 11:22 går de i gang med opgaverne.  

V læser alle spørgsmålene op. Der er fem spørgsmål i alt.  

V: ”Okay, skal vi bare starte?” 

Ser mod F, der tegner på papiret.  

 

11:25-11:30 V læser spørgsmålet ”Hvilken årstid er det i kapitlet – be-

grund jeres svar?” 

 

V: ”Det første spørgsmål, hvad tænker I, vi skal svare 

der?” 

 

E: ”Det er sommer.” 

L: ”Mm.” 

V: ”Ja, det er nok rigtigt – vi skal finde steder, hvor det 

står i teksten.”  

L: ”Solen skinner står der (peger i bogen).” 

F: ”Se her, kornet blomstrer på marken.” 

V: ”JA, det kan vi skrive – er der andet?” 

De ser alle ned i bøgerne. 

V: ”Der står ikke rigtig noget om deres tøj, så det kan vi 

ikke bruge.” 

 

 

11:30-11:35 Alle pigerne ser ned i deres bøger. 

L: ”Jeg tror ikke, der er mere.” 

V: ”Som F siger, så er det vigtigt, at kornet blomstrer, når 

vi skal sige noget om, hvad tid på året det foregår – så er 

det altså sommer ligesom det, du sagde E.” 

F: ”Så skriver vi det!” 

 

 

 

 

 

Eleverne fortsætter arbejdet 

med opgaverne. 

 

Dato: 02.02.2017 kl. 08:00-09:45 

Kontekst: Læsebånd og danskundervisning med læreren MP. Kl. 9:00 overtages timen af en vikar.  

Udsnit af observationen: Eleverne er efter læsebånd gået i gang med trivselsundersøgelse. MP har indledende 

forklaret om trivselsundersøgelsen og har sagt, at man efterfølgende skal ”stikke en lap i vejret”. Så kommer 

hun og fortæller, hvad man så skal. Alle elever arbejder med trivselsundersøgelsen på PC. 

Tidspunkt Hvad gør eleven? Kommentar  

08:25-08:30 Ser kl. 08:28 op fra PC. Rækker hånden op. MP kommer 

over. Fortæller V, at hun skal arbejde med Grammatip på 

PC. Taster på PC-tastatur. Ser ind i skærmen.   
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08:30-08:35 Arbejder med Gra:mmatip. 

Kl. 08:33 rækker pigen L fra bordet hånden op. 

V hvisker ”Er du færdig?” 

L: ”Ja” (sidder stadig med hånden oppe) 

V: ”Jeg tror, du skal lave Grammatip. Det skulle jeg.” 

L: ”Okay.” 

V smiler til L. L smiler og åbner Grammatip.  

V ser ned på sin PC. 

 

 

 

Dato: 30.01.2017 kl. 10:15-11:45 

Kontekst: Historieundervisning med læreren MP. Timen ligger efter dagens første pause.  

Udsnit af observationen: Eleverne har set en 12 minutter lang film om Tutankhamon. De har individuelt sva-

ret på arbejdsspørgsmål 1-6. Da de fleste i klassen er færdige, sker det observerede.  

Tidspunkt Hvad gør eleven? Kommentar  

10:50-10:55 Ser op mod MP, da opgaven gennemgås. Da andre elever 

stiller spørgsmål til opgaven, ser hun mod dem.  

 

Da grupperne fordeles, ser hun rundt på de to piger, F og 

L, da de kommer i gruppe sammen. Da grupperne begyn-

der at rejse sig, går de tre piger sammen om til J. DE går 

sammen ud af klassen. 

Opgaven lyder ”Svar på 

spørgsmålene 7-9 omkring 

Tutankhamon og find 6 bille-

der, der viser, hvem Tutank-

hamon var.”  

10:55-11:00 Sidder i midten af gruppen. Drengen J og pigen F sidder 

på hver sin side af hende. Pigen L sidder ved siden af F. 

Observatør leder efter grup-

pen. Finder dem kl. 10:59 på 

skolens bibliotek. Observatør 

sætter sig på trappen og kan 

se og høre gruppen. 

11:00-11:05  Arbejder med, hvad der lyder til at være spørgsmål 8. 

Skubber sit hæfte over mod J. Han skriver af fra hæftet.  

 

 

11:05-11:10 Arbejder med opgaverne. Skriver og taler med gruppen 

om svar.  

 

11:10-11:15 Arbejder med opgaverne. Skriver og taler med gruppen 

om svar.  

 

Begynder på at finde billeder ift. emnet. Alle ser på skær-

men på V’s PC.  

F, V og L foreslår flere forskellige søgeord. Det er V, som 

søger. 

 

11:15-11:20 V henvender sig til J, der er meget stille. Spørger, hvad 

han synes, de skal søge på. J taler ned i bordet.  

V går mod kopimaskinen og henter de første billeder. 
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11:20-11:25 V kommer tilbage kl. 11:21 og sætter sig ned. F og L klip-

per i papiret. V spørger J, om han er okay? Intet svar fra J.  

V spørger: ”Blev du ked af det, da drengene drillede dig i 

10’eren?” 

J: ”Jeg blev vred og ked af det.”  

V: ”Jeg synes ikke, det er okay, at de gør sådan noget. Jeg 

synes, vi skal sige det til MP (klassens lærer, red.)” 

J: ”Jeg vil ikke have, at MP ved det.”  

V: ”Jamen hun kan jo hjælpe – snakke med dem og sådan. 

Drenge skal altid føle, de er seje.” L og F ser op fra deres 

klipperi.  

J: ”Men jeg vil ikke sladre.”  

V: ”Jeg vil gerne hjælpe dig med at sige det til MP. Vil I 

også?” Ser mod L og F. 

L og F nikker.  

J tager en saks og klipper lidt i resterne fra papiret.  

V skriver på PC. 

 

11:25-11: 30  V rejser sig og går til printeren. Henter to ark papir.  

Kommer tilbage til bordet.  

F og L ser på en mobil og pjatter lidt.  

V ser på J. Giver ham det ene ark papir, klipper selv i det 

andet.  

V giver lim og papir til F og L: ”Vil I ikke lime det på?”  

Observatør kan ikke se J´s 

ansigtsudtryk, men hans 

nakke er bøjet, og blikket er 

ned i bordet.   

11:30-11:35 Kl. 11:31 siger V: ”Vi skal tilbage til klassen.” 

De rejser sig alle og går.  

Observatør følger efter, da 

eleverne har forladt bibliote-

ket.  

 

12.6.3 Observationer ift. drengen MK  

 

Dato: 30.01.2017 kl. 10:15-11:45 

Kontekst: Historietime med læreren MP. Timen er lige før frokostpausen.  

Udsnit af observationen: Gruppearbejde omkring Tutankhamon. Gruppen består af MK, drengen R og pigen 

MY. Observationerne er fra midten af gruppearbejdet. Gruppen sidder i klasen. Det samme gør to andre 

grupper. 

 

Tid  Hvad gør eleven?  Kommentar  

11:10-11:15 Sidder og kaster penalhus op i luften og griber det. R 

og MY sidder bøjet over MY´s PC. MK ser indimel-

lem over på PC’en.  

 

R og MY skriver på PC. MK sidder nu og læser i den 

udleverede tekst. Han læser højt. De andre spørger, 

hvad han synes de skal skrive.  

 

11: 15-11:20 MY, R og MK arbejder med arbejdsopgaverne om-

kring teksten på MY’s PC. 
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Ved bord 4 i klassen sidder gruppen med drengen 

MB. MB´s gruppe er ved at klippe ud.  

 

MB: ”Hvorfor er der ikke flere sakse?” 

 

MK ser op og råber: ”MB, du kan låne min saks.” 

Tager saksen fra bordet, forlader MY og R og går ned 

til MB. 

 

MB tager saks. Siger ikke noget. 

11:20-11:25 MK står ved MB’s bord og piller lidt ved deres papir. 

Kl. 11:22 går han tilbage til egen gruppe. 

 

 

Dato: 02.02.2017 kl. 08:00-09:45  

Kontekst: Dansktime med læreren MP. Timerne skal stå på trivselsundersøgelse. Kl. 9:00 kommer en vikar 

og overtager.  

Udsnit af observationen: Trivselsundersøgelsen er i gang. MK bliver færdig med sin undersøgelse. 

Tid  Hvad gør eleven? Kommentar  

08:35-08:40 Kl. 08:39 bliver MK færdig med trivselsundersøgel-

sen. Ser op. Ser på lærer MP, der står hos en anden og 

hjælper. Råber: ”MP, hvad skal jeg så nu?” 

 

 

08:40-08:45 Råber igen: ”Hvad skal man, når man er færdig?” 

Kl. 08:41 kommer MP over. MP: ”Du skal gå på 

Grammatip. Der ligger nogle opgave at arbejde 

med.”  

MK taster på tastatur på PC. Ser rundt i klassen. Piller 

ved sidemandens penalhus. Benene svinger under 

bordet.  

Kommer ind på Grammatip. Hånden bevæger sig på 

musen. Ser på sin PC. Sukker.  

 

08:45-08:50 MK er på Grammatip. Kl. 08:47 råber han: ”MP, kom 

lige her.” 

MP kommer over: ”Hvad så, MK?”  

MK: ”Jeg gider ikke!” 

MP (lidt hårdere tone end før): ”MK, nu går du sim-

pelthen i gang med opgaven.”  

MK: ”Hvorfor skal man lave den her opgave. Jeg ken-

der jo godt ordklasserne. Hvorfor skal jeg så lave den? 

Det er åndssvagt at lave noget, man godt kan.” 

MP (lidt tøvende): ”Det, ja det skal du, fordi man skal 

øve sig mange gange.” 

MK: ”Jeg synes, det er en åndssvag opgave.” 

MP: ”Kom så i gang.” Smiler til MK. 

 

MK vender tilbage til Grammatip. Sidder mest bare og 

piller ved en blyant på bordet. Svarer engang imellem 

på et spørgsmål. 
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08:50-08:55 MK arbejder med Grammatip – dog afbrudt af pillen 

ved diverse ting på bordet. 

 

 

Dato: 31.01.2017 kl. 12:30-13:15  

Kontekst: Dansktime med vikar CP.   

Udsnit af observationen: Fra timens start og frem. 

Tid  Hvad gør eleven?  Kommentar  

12:30- 12:35 Er ikke i klassen. Vikaren står ved tavlen kl. 12:31 

og gennemgår planen for i dag. 

De skal læse i ”Den grå heks” og 

svare på spørgsmål til teksten. 

12:35-12:40 Er ikke i klassen.  

12:40-12:45 Er ikke i klassen.  

12:45-12:50 Er ikke i klassen.  

12:50-12:55 Er ikke i klassen. 

Kl. 12:52 kommer MK ind i klassen. Siger ikke noget 

til vikaren ved lærerbordet. Går ned på sin plads. Sæt-

ter sig. Ser rundt. Henter kl. 12:58 ”Den grå heks”. 

Slår op i bogen. 

Vikaren ser op på MK, da han 

kommer ind. Vikaren siger ikke 

noget til MK.  

12:55-13:00 Læser i bogen.   

13:00-13:05 Læser i bogen.  

 

Dato: 03.02.2017 kl.10:15-11:45 

Kontekst: Dansktime med vikar KR.  

Udsnit af observationen: Vikaren er i klassen kl. 10:14. Kl. 10:15 beder han alle sætte sig. Vikaren står ved 

tavlen og gennemgår planen.  

Udsnit af observationen: Timens start.  

Tid  Hvad gør eleven?  Kommentar  

10:15-10:20 MK kommer ind kl. 10:18. MK sætter sig på sin 

plads. Åbner tasken. Finder sin mobil frem. Ser ned i 

telefonen. Drikker vand fra drikkedunk. Ser ned i te-

lefonen. 

Vikar ser på MK, da han kommer 

ind. 

10: 20-10:25 Ser fortsat ned i sin telefon.  

Kl. 10:24 ser han op på vikaren og gennemgangen.  

 

 

 

12.6.4 Observationer ift. pigen D 

Dato: 30.01.2017 kl. 10:15-11:45  

Kontekst: Historietime med læreren MP. Timen er lige før frokost. 

Udsnit af observationen: Eleverne har arbejdet individuelt med arbejdsopgaver omkring Tutankhamon. Nu 

skal de arbejde i grupper. Grupperne er bestemt af MP. D arbejder med pigerne AM, JT og drengen FN. Ele-

verne har sat sig uden for klasselokalet. De har arbejdet i grupper i syv minutter, inden observatøren finder 

dem. D sidder med FN på den ene side af bordet. AM og JT sidder på den anden side. En PC står mellem 

AM og JT. D har sit hæfte med.  

 

Tid  Hvad gør eleven? Kommentar  

10:55-11:00 Sidder og ser på opgaverne, de skal arbejde med. 

Starter op på opgave 7. Siger ikke noget til de andre i 

Kl. 10:57 starter observationerne.  
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gruppen. De to andre piger sidder på PC og googler 

noget.  

11:00-11:05 Drengen FN læser spørgsmål 7 højt. 

D skriver videre i sit hæfte. De andre i gruppen arbej-

der med spørgsmål 7.  

FN ser mod D.  

D når kl. 11:03 til spørgsmål 8  

 

11:05-11:10 D skriver i sit hæfte. De tre andre i gruppen taler sam-

men og diskuterer svarene til spørgsmålene.  

Kl. 11:04 spørger AM: ”Hvad har du skrevet D?” D 

skubber sit hæfte over til de andre. JT: ”Er du alle-

rede ved spørgsmål 8 – vi skal lave det sammen!” D 

trækker på skuldrene. 

 

11:10-11.15  D arbejder stadig med spørgsmål 8. De andre i grup-

pen har fundet en ikkefaglig video på YouTube, som 

de ser. AM, JT og FN er samlet omkring PC. D sidder 

på den anden side med sit hæfte.  

 

 

Dato: 03.02.2017 kl. 10:15-11:45  

Kontekst: Dansktime med læreren MP. Timen er lige før frokostpausen.  

Udsnit af observationen: Gruppearbejde mellem pigerne D, MY, JT og JB omkring spørgsmål til teksten. 

Eleverne har selv valgt grupperne. Inden arbejdet har eleverne individuelt læst et kapitel i bogen ”Den grå 

heks”. De har en række arbejdsspørgsmål i et kompendie.  

 

Tid  Hvad gør eleven?  Kommentar  

10:15-10:20 JT læser spørgsmål 1 op: ”Hvilken årstid er det i ka-

pitlet – begrund jeres svar?” 

MY er den første, der byder ind med svar. JT og MY 

taler sammen om svaret.  

D støtter op om MY’s forslag om sommer, da solen er 

nævnt flere gange i kapitlet.  

JB nævner flere årsager til, at det er sommer.  

 

10: 20-10:25 JB læser spørgsmål 2 op: ”Skriv de tre vigtigste ting, 

som sker i kapitlet.” 

JT kommer med nogle punkter. MY og D nikker. D: 

”Det er vigtigt, det med, hvordan de arbejder – hårdt 

og sådan.”  

 

 

Dato: 30.01.2017 kl. 10:15-11:45  

Kontekst: Historietime med læreren MP.  

Udsnit af observationen: Eleverne har set en 12 minutter lang film om Tutankhamon. De skal individuelt 

svare på arbejdsspørgsmål 1-6. MP har læst alle spørgsmålene op for eleverne. Eleverne har spørgsmålene på 

papir og skal notere i hæfte.  

Tid  Hvad gør eleven?  Kommentar  

10:25-10:30 Kl. 10:27 åbner D hæftet. Hun skiftevis skriver i hæf-

tet og læser i papirerne med arbejdsspørgsmål.  

Mange af de andre elever bevæ-

ger sig rundt i lokalet. 

10: 30-10:35 Skriver i hæftet og læser i papirer.   

10:35-10:40 Skriver i hæftet.  Alle elever arbejder nu. 

10:40-10:45 Skriver i hæftet og læser i papirer. Uro blandt andre elever. Flere går 

rundt i klassen. MP beder om ro. 
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10:45-10:50 Skriver i hæftet og læser i papirer Flere elever samler sig i små 

grupper. Både faglig og ikkefag-

lig snak. 

10:50-10:55 Kl. 10:54: D har skrevet 1½ side i hæftet.    

 

Dato: 30.01.2017 kl. 12:30-13:15 

Kontekst: Dansktime med læreren MP.  

Udsnit af observationen: Eleverne har læst et kapitel i bogen ”Den grå heks”. Inden læsningen har MP skre-

vet dagens plan på tavlen:  

- Læs kapitel 1 i ”Den grå heks”. 

- Svar på spørgsmål til kapitel 1 i ”Den grå heks” – alene. 

- Snak på klassen om spørgsmål til kapitel 1. 

Det observerede foregår, efter at eleverne har læst og svaret på spørgsmål. De er nu alle inde i klassen og sid-

der på deres pladser. MP er ved tavlen. 

 

Tid  Hvad gør eleven?  Kommentar  

12:50 -12:55 MP ved tavlen kl. 12:53: ”Jeg tror, vi ændrer det og 

laver to cirkler som dem, vi lavede sidste uge i en-

gelsk. Så fortæller I jeres svar til den, I står overfor. 

Vi skifter, når I begge har svaret på et spørgsmål.” 

 

Der er spredt snakken, og eleverne rejser sig op. D 

bliver siddende, helt stille. 

 

Der er tale om strukturen dobbelt 

cirkel fra CL. 

 

 

Uro i klassen. 

 

 

12:55-13:00 Ser ned i bordet. Hun ser hen mod gruppen, hvor ele-

verne begynder at stille op i cirkel. Hun ser op. Lang-

somt rejser hun sig og går hen i cirklen. Får ikke sit 

hæfte med. Da alle står i cirklen, siger MP: ”Har I 

alle jeres hæfter?” D går tilbage til bordet for at hente 

sit hæfte.  

Eleverne begynder at danne en 

cirkel. 

 

Fire elever må tilbage for at hente 

hæfte, D og tre drenge. 

13:00-13:05 Hun stiller sig udenfor cirklen, men JB flytter sig og 

”lukker hende ind i cirklen”. D starter med at stå 

overfor pigen M. M starter med sit svar. D nikker, 

men siger ikke sit eget svar højt. 

Der er uro, og alle eleverne taler i 

munden på hinanden. 

 

 

12.6.5 Observationer ift. drengen R  

Dato: 30.01.2017 kl. 10:15-11:45  

Kontekst: Historietime med læreren MP.  

Udsnit af observationen: Eleverne har set en 12 minutter lang film om Tutankhamon. De skal individuelt 

svare på arbejdsspørgsmål 1-6. MP har læst alle spørgsmålene op for eleverne. Eleverne har spørgsmålene på 

papir og skal notere i hæfte.  

Tid  Hvad gør eleven?  Kommentar  

10:25-10:30 R henter sit hæfte i sin kasse. Er tilbage på sin plads 

kl. 10:27. Sætter sig og begynder at læse i papirer. 

Mange af de andre elever bevæ-

ger sig rundt i lokalet.  

10: 30-10:35 R læser i papir og skriver i hæftet.   

10:35-10:40 R læser i papir og skriver i hæftet. 

Ser ud i luften. 

Alle elever arbejder nu. 

Lærerprofession.dk - et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2018



Didde Knudsen  Læsning af fiktion og sociale skolekøn UCSYD Esbjerg  

LE140004                        Maj 2018 

  

 

Side 50 af 60 

 

 

Skriver videre i hæfte. 

10:40-10:45 JO henvender sig til R. R svarer ikke på det, JO siger. 

Arbejder videre i hæftet.  

 

Uro blandt andre elever. Flere går 

rundt i klassen. MP beder om ro. 

10:45-10:50 R arbejder i sit hæfte. 

Kl. 10:43 går R ned til bord 5.  

R stiller sig bag MB, ved siden af JO og andre drenge.  

MB har sin iPad fremme. R ser over skulderen på 

ham.  

 

MP går ned forbi, men drengen bliver stående. MP 

stiller sig op bag dem. Snakken i gruppen bliver fag-

lig. R byder ikke ind. 

 

MP går fra gruppen.  

MB tager iPad frem. Drengene står nu tættere sam-

men.  

Grin og snak omkring spillet på iPad. 

R: ”Prøv at trykke der. Nej, ikke der. Der!”  

MB: ”Nej, det virker ikke.” 

R rækker ind over mod iPad: ”JO, det gør!” (trykker 

på skærmen) 

MB: ”Det virker altså ikke.” 

R: ”Det gør det. Se nu.” 

MB: ”Mm nej. Se der.” 

R svarer ikke. Efter at have stået i gruppen i et halvt 

minut går R tilbage til sin plads. Han sætter sig ned 

og ser ud i luften. 

 

Flere elever samler sig i små 

grupper. Både faglig og ikkefag-

lig snak. 

10:50-10:55 Kl. 10:51 går R tilbage til sin plads. Han sætter sig og 

ser ud i luften. Han sidder sådan indtil kl. 10:55.  

  

 

Dato: 30.01 2017 kl. 10:15-11:45 

Kontekst: Historietime med læreren MP. Timen er lige før frokostpausen.  

Udsnit af observationen: Gruppearbejde omkring Tutankhamon. Gruppen består af R, drengen MK og pigen 

MY. Observationen er fra midten af gruppearbejdet. Gruppen sidder i klassen. Det samme gør to andre grup-

per. 

Tid  Hvad gør eleven?  Kommentar  

11:10-11:15 R og MY sidder bøjet over MY´s PC. MK ser ind-

imellem over på PC’en.  

 

R og MY skriver på PC.  

MK læser højt. 

R: ”Hvad er det, du synes, vi skal skrive?” 

MK svarer ikke. 

 

 

11: 15-11:20 MY, R og MK arbejder med arbejdsopgaverne om-

kring teksten på MY´s PC. 

 

MK rejser sig, da MB siger: ”Hvorfor er der ikke flere 

sakse?” MB går til bord 5. 
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MY og R arbejder videre.  

 

11:20-11:25 MY og R arbejder videre.  

Kl. 11:22 kommer MK tilbage til gruppen. 

MY og R arbejder videre. 

 

Kl. 12:24 sidder MK og leger med saksen: ”Skal jeg 

klippe dit hår MY?” MK lader som om, han skal til at 

klippe MY i håret. 

R: ”Det der er overhovedet ikke sjovt. STOP med 

det!!” 

MK stopper. Gruppen arbejder videre. R og MY sid-

der med PC imellem sig.  

 

 

Dato: 03.02.2017 kl. 10:15-11:45  

Kontekst: Dansktime med læreren MP. Timen er lige før frokostpausen.  

Udsnit af observationen: Gruppearbejde omkring spørgsmål til teksten. Eleverne skal selv vælge grupperne. 

Inden arbejdet har eleverne individuelt læst et kapitel i bogen ”Den grå heks”. De har en række arbejds-

spørgsmål i et kompendie.  

 

Tid  Hvad gør eleven?  Kommentar  

10:15 -10:20  R sidder på sin plads. Har PC, bog og kompendie 

klar. R åbner bogen og går i gang. 

 

Kl. 10:17 kommer H over: ”Vil du være sammen med 

min gruppe?” 

R ryster på hovedet og smiler til H. 

 

R skriver på PC. 

 

Kl. 10:19 kommer B: ”Du kan være sammen med mig 

og (navnet kan ikke høres).”  

R: ”Nej, jeg laver det bare selv.”  

De andre elever går rundt i klas-

sen og finder sammen i grupper.  

10:15-10:20 R skriver på PC og læser i bogen.  

10: 20-10:25 R skriver på PC.  

10:25-10:30 R skriver på PC. 

 

Kl. 10:27 begynder nogle elever 

at larme i klassen. Samtidig kom-

mer andre elever tilbage i klas-

sen.  

 

12.6.6 Observationer ift. pigen AM 

Dato: 30.01.2017 kl. 10:15- 11:45 

Kontekst: Historietime med læreren MP.  

Udsnit af observationen: Eleverne har set en 12 minutter lang film om Tutankhamon. De skal individuelt 

svare på arbejdsspørgsmål 1-6. MP har læst alle spørgsmålene op for eleverne. Eleverne har spørgsmålene på 

papir og skal notere i hæfte.  

Tid  Hvad gør eleven?  Kommentar  

Lærerprofession.dk - et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2018



Didde Knudsen  Læsning af fiktion og sociale skolekøn UCSYD Esbjerg  

LE140004                        Maj 2018 

  

 

Side 52 af 60 

 

 

10:25-10:30 AM sidder på sin plads og går ikke ned og henter sit 

hæfte. 

Kl. 10:27  

AM: ”MP, jeg synes, det er åndssvagt, vi skal lave de 

opgaver. Vi har jo lige set en film om det, og nu skal vi 

lave spørgsmål. Hvorfor skal vi det, hva’?” 

MP: ”Det skal I, fordi det ikke er nok at se en film. I 

skal også arbejde med det, filmen har fortalt jer!” 

AM: ”Jamen det kan vi da gøre på en anden måde, 

måske gruppearbejde?” 

MP: ”Bare rolig, der kommer også gruppearbejde.”  

 

AM går med tunge skridt ned efter sit hæfte.  

 

Mange af de andre elever bevæ-

ger sig rundt i lokalet. 

10: 30-10:35 Skriver i hæftet og læser i papirer.  

10:35-10:40 Skriver i hæftet.  Alle elever arbejder nu. 

10:40-10:45 Læser og skriver i hæftet. Taler med pigen JT ved 

bordet bagved hende.  

 

Skriver videre i hæftet og læser i papirer. 

Griner med JT. 

Uro blandt andre elever. Flere går 

rundt i klassen. MP beder om ro. 

10:45-10:50 Skriver i hæfte. Vender sig om og taler med JT. 

Begge piger vender sig om, da MP går hen til en 

gruppe ved siden af dem. 

Flere elever samler sig i små 

grupper. Både faglig og ikkefag-

lig snak. 

10:50-10:55 Vender sig igen mod JT. Pigerne laver klappeleg.  

Kl. 10:53 vender AM sig om igen. 

  

 

Dato: 01.02.2017 kl. 14:00-14:15  

Kontekst: Bevægelsesbånd med læreren MP.  

Udsnit af observationen: Eleverne er kommet tilbage efter håndværk og design i et andet lokale. MP er i 

klassen, da eleverne kommer tilbage. MP står ved tavlen. Da hun har ro, giver hun besked om aktivitet i be-

vægelsesbånd.  

Tid  Hvad gør eleven? Kommentar  

14:00-14:05 MP: ”Så er der bevægelse. I skal løbe en tur rundt om 

skolen.” 

Flere elever råber: ”Ejj!” 

AM er oppe og stå og på vej ud. 

MP: ”Jo, afsted med jer!” 

 

 

Nogle elever får lov til at blive 

tilbage i klassen. MP bliver i 

klassen. 

14:05-14:10 AM er ikke i klassen.  

14:10-14:15 AM kommer ind i klassen kl. 14:13. Hun er meget 

rød i hovedet og puster.  

 

AM sætter sig ned og ser mod tavlen. 

 

 

Dato: 02.02.2017 kl. 14:15-15:00  

Kontekst: Engelsktime med læreren MP.  

Udsnit af observationen: Eleverne har hjemme læst teksten ”Holidays” i deres engelskbog. Timen indledes 

med, at teksten læses op af MP. Eleverne læser nu i grupper om forskellige højtider. Efterfølgende taler hele 

klassen sammen omkring ferie og højtider. 

Lærerprofession.dk - et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2018



Didde Knudsen  Læsning af fiktion og sociale skolekøn UCSYD Esbjerg  

LE140004                        Maj 2018 

  

 

Side 53 af 60 

 

 

Tid  Hvad gør eleven? Kommentar  

14:35-14:40 MP: ”Nu taler vi sammen på engelsk om det, vi har 

læst i grupperne.” 

MP: ”Okay everybody. So what traditions did you 

read about?” 

Tolv elever markerer. AM er en af dem.  

Tre elever tages. AM tages som nummer fire.  

AM: ”I read about Halloween. You dress up like 

mummy, witches and other creepy things. Then you 

go around and knock on your neighbor’s doors. And 

you get candy. I have tried it once.”  

MP: ”Thank you AM.”  

AM smiler. 

 

 

14:40-14:45 To elever mere svarer på MP’s første spørgsmål.  

MP: ”Which traditions do you know from Denmark, 

too?” 

Tre elever markerer. AM er en af dem. 

AM tages som den første: ”I know Christmas, New 

Year, Halloween and Valentine's Day.” 

En af de andre elever tager hånden ned. MP nikker til 

AM. 

AM markerer igen. MP tager AM.  

AM: ”I also know Easter, as V told about.” 

MP: “Very fine.” 

Den anden elev med hånden oppe tages. AM piller 

ved sit viskelæder. 

 

 

14:45-14:50 MP: “What traditions did not know of those we heard 

about?” 

Tre elever markerer. AM er en af dem. 

AM tages som den sidste. 

AM: “I do not know the one when we eat chicken or 

turkey with the family. It's a bit like Christmas Eve 

with ‘flæskesteg’.” 

Der er en del elever, som sidder 

og tegner og piller ved ting på 

bordet og mobiler.  

14:50-14:55 MP: ”Ohh, you mean Thanksgiving. That’s right we 

do not celebrate that in Denmark.” 

 

AM ser stadig mod tavlen. 

MP runder timen af. 

 

 

12.6.7 Observationer ift. drengen JO 

Dato: 30.01.2017 kl. 12:30-13:15  

Kontekst: Dansktime med læreren MP.  

Udsnit af observationen: Eleverne har læst et kapitel i bogen ”Den grå heks”. Inden læsningen har MP skre-

vet dagens plan på tavlen.  

Det observerede foregår, efter at eleverne har læst og svaret på spørgsmål. Alle eleverne er på vej til deres 

pladser. MP er ved tavlen. 

 

Tid  Hvad gør eleven?  Kommentar  
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12:40-12:45 JO har siddet med en gruppe drenge på gangen og har 

arbejdet med opgaverne til ”Den grå heks”. 

 

Kl. 12:44 begynder de første elever at komme ind i 

klassen igen.  

 

 

 

Læreren MP står ved lærerens 

bord og ser ned i nogle papirer.  

12:45-12:50 Kl. 12:47 kommer JO sammen med en gruppe drenge 

ind i klassen. Drengene går ned mod deres bord. JO 

griber drengen B´s arm, og han forsøger at danse med 

B rundt omkring i klassen. B er tilbageholdende, men 

JO får lov til at trække ham med. JO synger ”Danse i 

måneskin lige så tæt kind mod kind”. JO lægger kin-

den mod B, men B trækker sig. B slipper JO. JO buk-

ker for B. B ser væk og sætter sig ned. 

 

MP: ”Tak for dansen JO. Nu skal vi videre.” 

JO går med trækkende danseskridt ned til sin plads.  

JO står lidt bag stolen og sætter sig så. JO begynder 

nu at pille ved sit penalhus. 

 

 

 

 

Der er spredt latter, og flere ele-

ver råber forskellige kommenta-

rer.  

12:50-12:55 MP står ved tavlen. MP: ”Så har vi fået set på ar-

bejdsspørgsmålene.”  

JO drejer rundt på stolen.  

MP: ”JO, sid stille og følg med.”  

JO ser rundt og vender sig mod tavlen.  

 

 

 

Dato: 02.02.2017 kl. 08:00-09:45 

Kontekst: Dansktime med læreren MP. Timerne skal stå på trivselsundersøgelse. Kl. 9:00 kommer en vikar 

og overtager.  

Udsnit af observationen: JO er blevet færdig med trivselsundersøgelsen og har arbejdet med Grammatip. Ef-

terfølgende arbejder eleverne med mere løse opgaver. JO har hentet en tegn mellem tal-opgave og sidder på 

sin plads. Han er i gang med opgaven. 

 

Tid  Hvad gør eleven?  Kommentar  

09:10-09:15 JO arbejder med tegneopgave. Han leder efter tallene. 

Ofte spørger han pigen AM om, hvor tallene er.  

Imens han arbejder, sidder han og piller ved en bog, 

som ligger på bordet. Bogen bliver kastet et par gange 

op i luften, men JO arbejder videre.  

 

 

 

 

09:15-09:20 Kl. 09:17 siger JO til D: ”Må jeg tage dine farver?” 

D nikker. 

JO farver på sit papir.  

 

09:20-09:25 JO farver på sit papir.  

Kl. 09:23 har JO en farve i hvert næsebor. Han rynker 

på næsen. Efter et par forsøg råber han: ”Se E og F.” 

JO rynker på næsen, og blyanterne ”danser” i næsebo-

rene. E og F vender øjnene mod loftet, mens der i re-

sten af klassen opstår spredt latter.  

JO rynker mere på næsen. 
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Vikaren: ”JO, gider du stoppe og fortsætte med det, I 

har gang i.” 

 

JO har stadig blyanterne i næsen og rejser sig nu op. 

Vikaren: ”Så er det ned at sidde og hold så op med 

det der.”  

JO sætter sig, men tager ikke farverne ud.  

09:25-09:30 JO rynker stadig på næsen og forsøger at få de andre 

ved bordet til at grine. 

Vikaren: ”JO, STOP! Nu er det nok. Jeg gider ikke 

mere.” 

JO piller farverne ud.   

 

 

Dato: 30.01.2017 kl. 10:15-11:45  

Kontekst: Historietime med læreren MP.  

Udsnit af observationen: Eleverne har set en 12 minutter lang film om Tutankhamon. De skal individuelt 

svare på arbejdsspørgsmål 1-6. MP har læst alle spørgsmålene op for eleverne. Eleverne har spørgsmålene på 

papir og skal notere i hæfte.  

Tid  Hvad gør eleven? Kommentar  

10:25-10:30 JO står nede ved sin kasse bagerst i klassen. Han taler 

og griner med andre elever i klassen. Kl. 10:28 tager 

han alle sine ting ned af hylden og roder rundt i dem. 

Han finder sig hæfte og kaster tingene ind i kassen 

igen. Kl. 10:29 er JO bag sin plads. 

Mange af de andre elever bevæ-

ger sig rundt i lokalet.  

10: 30-10:35 JO står bag sin stol. Han drejer på stolen. MP ser over 

på ham. JO sætter sig ned. Han tager sin drikkedunk. 

Drikker lidt og forsøger så at balancere den på hån-

den. 

MP: ”JO, så er det i gang.” 

JO finder sine papirer. Han roder i sin taske. Kl. 10:33 

har han hæfte og blyant klar. JO tegner nu på papiret.  

 

10:35-10:40 JO tegner fortsat på papiret.  

MP går rundt i klassen. 

Kl. 10:37 begynder JO at skrive i hæftet.  

 

Alle elever arbejder nu. 

10:40-10:45 JO arbejder i hæftet. Der kommer uro fra bord 5. JO 

begynder at tale med R fra sit bord. R afviser ham og 

svarer ikke tilbage på spørgsmål.  

JO kaster og griber nu sit penalhus. 

MP: ”Husk, at der skal være stille, når vi arbejder. Så 

lidt mere ro.” 

Uro blandt andre elever. Flere går 

rundt i klassen. MP beder om ro. 

10:45-10:50 JO tegner på papiret.  

Kl. 10:42 går JO ned til bord 5.  

JO stiller sig bag MB. Han står på MB’s stol. Ser ned 

i hans hæfte. Flere drenge kommer til.  

MP går ned forbi, men drengene bliver stående. MP 

stiller sig op bag dem. Snakken i gruppen bliver fag-

lig. JO er stille under den faglige snak omkring ar-

bejdsspørgsmålene.  

Flere elever samler sig i små 

grupper. Både faglig og ikkefag-

lig snak. 
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JO og de andre griner. 

10:50-10:55 JO går tilbage til sin plads. Han forsøger sig igen med 

at balancere sin drikkedunk. Han tager drikkedunken 

med ned til bord 5. Han og de andre drenge forsøger 

på skrift at jonglere med drikkedunken.  

 

  

 

12.7 BILAG 7: KORTLÆGNING AF KLASSENS SOCIALE SKOLEKØN 
Elevens navn Lærerens placering  Min placering  

AM Drengepigekønnet Drengepigekønnet 

AS Legekønnet Vildkønnet 

B Pigedrengekønnet Pigedrengekønnet 

C Stillekønnet Stillekønnet 

D Stillekønnet Stillekønnet 

E Stillekønnet/netværkskønnet  Stillekønnet 

F Drengepigekønnet Drengepigekønnet 

FJ Pigedrengekønnet Pigedrengekønnet 

FN Legekønnet Legekønnet 

H Vildkønnet  Netværkskønnet 

I Stillekønnet Stillekønnet 

JB Drengepigekønnet Drengepigekønnet 

JL Netværkskønnet  Netværkskønnet  

JO Legekønnet  Legekønnet 

JT Stillekønnet Stillekønnet 

L Netværkskønnet  Netværkskønnet  

MB Netværkskønnet Pigedrengekønnet 

MJ Drengepigekønnet Drengepige kønnet 

MK Vildkønnet Vildkønnet 

MY Stillekønnet Stillekønnet 

R Pigedrengekønnet Pigedrengekønnet 

V Netværkskønnet  Netværkskønnet 

 

 

 

 

12.8 BILAG 8: ELEVBESVARELSER PÅ VIDEREDIGTNINGS OPGAVE SORTERET EFTER 

SOCIALE SKOLEKØN  
I det følgende opgives elevernes besvarelser ift. videredigtningsopgaven til kapitel 1 (for opgavebeskrivelse 

se bilag 3. Kursiv markere den sætning eleverne skulle digte videre efter. Efterfølgende er besvarelserne sor-

teret ift. hvilket sociale skolekøn eleven der har givet bevarelsen, kommer fra. Fokuselevernes besvarelse af-

sluttes med en fed streg, under denne streg findes de resterende besvarelser fra elever fra dette sociale skole-

køn. Disse fungerer som reference i undersøgelsen. Der er ikke besvarelser fra alle elever i klassen grund 

sygdom på dagen for opgavens gennemførsel.  
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12.8.1 Noget må jeg gøre, tænkte hun  

12.8.1.1 Drengepige  

Hun tog sin telefon og ringede 112. Hun sagde ”jeg har fundet en lille baby – kom og hent den 

Hun tog fri fra arbejde og prøvede selv at passe det, men hun prøver også at finde en barnepige. Hun ringede 

til et sted der passede børn og sendte pigen afsted 

Hun sætter hende ind i hønsehuset og så kunne hønsene passe hende – men pigen løb væk 

Hun blev nød til at ligge hende i skoven, der kan hun ligge trygt og varmt mellem alle trærene 

12.8.1.2 Stillekønnet  

At hun måtte blive hjemme ved lille Ingrid, det gør man som mor. Når det nu ikke kunne være anderledes.  

Og der lyste en pærer over hendes hoved. Jeg får hønsene til at passe hende de kan jo sagtens tage sig af 

hende  

Jeg går en tur med hende og så må hun med ned på værkstedet. Jeg må passe på hende jo.  

Jeg tror jeg bliver sammen med min lille pige – Ingrid. Det kan ikke være på andre måder. 

12.8.1.3 Vildkønnet  

Så kom hun i tanke om at der lå en zoologisk have tæt på deres hus. Det kunne jo være at de ville passe Ing-

rid … det ville de! Heldigvis. Da moren kom 6 timere senere var Ingrid blevet spist af en løve … moren var 

helt grædefærdigt! 

Hun ville sætte Ingrid i dagpleje. Men dagplejeren var ikke rigtige dagpljer. De var agenter fra Frankrig. De 

havde nemlig hørt om at Ingrids mor var blevet kidnappet… 

12.8.1.4 Pigedrengekønnet  

Så hun valgte at sende stumpen til et sted hvor folk passer børn – et rigtigt godt hjem.  

Så tog hun barnet og smed det ned i sengen   

Jeg kan jo gemme babyen i en pose i skraldespanden – men det går ikke. Jeg må finde nogen der kan passe 

hende  

12.8.1.5 Netværkskønnet  

Jeg må pjække fra arbejde og passe mit barn. Jeg har jo selv født det og må også passe på det.  

Jeg må få fat i pigens far. Vi er forældre og skal passe barnet. Ellers må jeg finde et andet arbejde eller holde 

fri i nogle uger.  

De eneste hun kunne finde på var at blive hjemme og passe på sin lille pige  

12.8.1.6 Legekønnet  

Hun skulle på arbejde og vidste ikke hvad hun skulle gøre ved hendes barn. Så hun tog hende bare med på 

arbejde – det kan man også sagtens tænkte hun. Så pakkede hun Ingrid ind i et tæppe og tog hende med.  

12.8.2 Men så fik hun en ide …  

12.8.2.1 Drengepige  

Hun tog barnet og lagde hende ind til hønsene så de kunne passe hende  
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Hun tog barnet og lagde det ind til hønsene og gik sin vej. Hun glemte alt om barnet ved hønsene  

Hun satte barnet ind i hønsehuset og så kunne hønsene passe hende og moren kunne tage på arbejde  

Hun lagde hende ved hønsene imellem alle hønerne og så kunne hun ligge der i varmen  

12.8.2.2 Stillekønnet  

Jeg må finde et andet arbejde hvor lille Ingrid kan være med  

Og der kom endnu en lysende pærer over hendes hovedet, jeg får hønsene til at passe hende, de har jo selv 

unger og det kan de sagtens  

Hønsene. Hun havde hørt at børn havde godt af at vokse op sammen med dyr …. 

Ingrid kunne være ved hønens. Jeg har hørt at det er godt at vokse op sammen med høns  

12.8.2.3 Vildkønnet  

Og ideen var at putte den lille pige ned i en kasse og ligge hende foran et gammel børnehjem – så kunne hun 

sikkert få et godt liv der.  

Hun ville kidnappe kongens søn og forlange en million kr. i løsepenge. Så ville hun sige op på sit arbejde for 

at få mere ro med hendes baby – så kunne de flytte til et varmt land  

12.8.2.4 Pigedrengekønnet  

Hønsene! Hun kunne smide stumpen ind til hønsende og lade hende leve og vokse som dem. 

Hun tog barnet med på arbejde og gav hende høreværn på   

Jeg kan jo tage hende med på et børnehjem og så kan hun være der mens jeg arbejder  

12.8.2.5 Netværkskønnet  

Hun ville efterlade Ingrid i Hønsehuset. De kan passe på hende – de passer jo også på æg  

Hun lagde hende i hønsegården. Så kunne hun være varm.  

Hun tog hende med ud i hønsegården og satte hende på jorden. Der var både varmt og godt – så der kunne 

Ingrid godt være et par timer mens mor arbejdede  

12.8.2.6 Legekønnet  

Ingrid må på børnehjem og ellers må min veninde passe hende. Eller jeg kunne smule hende med på arbejde 

– så kan hun komme i lærer og blive klog 

12.8.3 Du er en høne. Hvordan oplever du, at den lille kommer ind i hønsehuset?  

12.8.3.1  Drengepige  

Jeg prøver at skubbe den ud. Så kan jeg spise den, fordi den er mega grim og ik en af os 

Hvad er det nu… den er mega grim… grimme lille ælling 

Sikke et underlig, grim og lugtende lille væsen  

 Jeg bliver helt forivret og bange. Kigger ned i vuggen. Sikke en mærkelig en  
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12.8.3.2 Stillekønnet  

Hmmm….? Hvad laver hun herinde og hvem i alverden er det? Hvad er det for en tingest.  

Mad… vent lige lidt det er ikke mad det er en ad de der skrigende små menneskeunger.  

Se den lille søde pige, se hvad for en farve hun har. Inden vinger, fjer eller et næb…  

Hmmm .. hvem eller hvad er det?  

12.8.3.3 Vildkønnet  

Åhh nej ikke den fede ko igen. Det mennesker er træls. Nej nu er hendes røv helt inden i fjæset på mig. Skal 

jeg bide hende hmmmm. Nej! Respekt til de tykke det må jeg huske  

Sikke en møgunge. Hun er grim og hun synger dårligt. BROK!  

12.8.3.4 Pigedrengekønnet  

Hvad er det? Er det farligt? Det er ikke en høne…. Jeg gemmer mig! Det kunne være farligt  

Sikke en underlig en? Hvad er det? Men til sidste holdt hønen af barnet.  

Sikke en møgunge. Bok.  

12.8.3.5 Netværkskønnet  

Jeg tænker hvad er det for noget den er lille og ligner ikke os andre. Hvad skal den her?  

Jeg kigger på vuggen og kan hører nogle lyd. Så kigger jeg på vores hane. Han ser lidt underligt på vuggen? 

Hvem er det her? Og hvad laver den her? 

Hvad er det nu? Hvad er det? Hvad skal den her? Er det en hønseunge eller et menneskebarn? 

12.8.3.6 Legekønnet  

Jeg tænker på mad og kunne virkelig godt bruge noget at spise. Kommer det menneske ikke snart med mad – 

og lad mig så være i fred  

12.8.4 Da moren vågnede en tidlig morgen ved hanegal, blev hun temmelig forskrækket, da det gik op 

for hende, at ….  

12.8.4.1 Drengepige  

At politiet havde hentet hende og barnet havde skrevet en seddel. Der stod: fuck dig jeg flytter. Du lagde mig 

ind til hønsende i møget. OG jeg er ikke en høne.  

Hun havde fået en hønsepige og så ringede hun til politiet for det kunne hun ikke klarer  

Hun havde glemt barnet ude i hønsehuset – Åhh nej  

Barnet havde noget mærkeligt på sig, da hun kiggede nærmer kunne hun se at det var en masse små fjer der 

voksede ud 

12.8.4.2 Stillekønnet  

Hendes datter var forsvundet. Taget af en eller anden. Væk. Og hun græd og græd. Hun var helt ulykkelig  

Hun havde glemt Ingrid ude ved hønsene om natten – sikke en dårlig mor hun var.  

Det lille barn var væk. Hun stod i tårer og var helt ulykkelig  
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Hun havde glemt sit ved hønsene. Hun græd og var helt ulykkelig. Hvordan kunne man glemme sit barn? 

12.8.4.3 Vildkønnet  

Hun havde glemt Ingrid var ude i hønseburet – men hun løb ikke engang der ud  

At babyen havde gemt sig i en kage ude på vejen  

12.8.4.4 Pigedrengekønnet  

Hønsene! Hun havde smide stumpen ind til hønsene og lod hende leve som dem.  

At hun havde tisset i bukserne og barnet var væk  

Babyen var væk.  

12.8.4.5 Netværkskønnet  

Mit barn ligger stadig ude i hønsehuset. Jeg må hente hende ind. Tænk sig at jeg kunne glemme mit eget 

barn – det gør en god mor ikke. 

At hun havde fået sig en hønsepige – hønene kunne bedre passe hende – hun var ikke en god mor 

Hendes lille barn havde fået dun. Hun prøvede at tage dem af men Ingrid begyndte at skrife som det sad fast. 

Nu ville hun passe på hende lille barn  

12.8.4.6 Legekønnet  

Åhh nej mit barn er blevet til en zombi – en hønsezombi  
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