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Forord 

Det foreliggende materiale er en formidling af ca. 6 års ungdoms- og køns
forskning - først som kandidatstipendiat ved Center for Kvinde- og køns
studier på Odense Universitet i 1984-87, dernæst som forskningsråds
stipendiat under Kvindeforskningsinitiativet i 1987-89. De to projekter har 
været afrapporteret i licentiatafhandlingen Pigekultur og pigepædagogik 
(Odense Universitet 1988) og i forskningsrådsrapporten Veje tilfremtiden
om unge piger mellem skole, uddannelse og erhverv (1990) foruden i en lang 
række artikler, hvoraf jeg her har valgt nogle ud og tilføjet nye. 

Nogle af artiklerne har altså tidligere været publiceret, men de er let om
redigerede, så materialet fremtræder som et hele. De enkelte artikler kan 
læses uafhængigt af hinanden, men jeg vil anbefale en kronologisk læsning, 
da jeg udvikler begreber og tankegange i de første, som udbygges og diffe
rentieres i de sidste. 

I de to første artikler behandler jeg stof fra En leg med kønnet - om tra,. 
dition og fornyelse i ungdomskulturerne i BUKS nr. 18 1990 og fra Konskul
turer och konets kultur i Hillevi Ganetz & Karin LOvgren (red): Om unga 
kvi n nor (Studentlitteratur: Lund, 1991). Den tredie artikel er en lettere om
skrivning af Køn,fiktion og genre i Plys. Årbogfor børne- og ungdomslitteratur 
nr. 5. (ARNIS: København, 1991). Den femte artikel er en bearbejdning af 
Studies of gender and education in Seandina via: Results, problems and future 
directions i Nordisk Pedagogik nr. 3, 1991 og It is all about Representation i 
Gender and Education nr. 4, 1992 (in print). Den sidste artikel kommer i en 
lidt anden form i jeg har altid haft lyst til noget med teknik - om unge pigers 
uddannelses- og karriereplanlægning i Nordisk Pedagogik nr. 3, 1992 . 

Tak for illustrationer og inspiration til Svante, Aske og Thilde og til Sig
ne og Sofie og tak for interviews, tolerance og humor til Tanja, Dina, Anne 
Marie, Anne Mette, Sidsel og Lotte og til Charlotte, Elsebeth, Tina, Søs og 
Ulla og flere andre elever fra Teknisk Skole i 1987 foruden lærere, vejlede
re og skoleledelse. 

Anne Scott Sørensen 

Foråret 1992 
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Der var engang to trolde. De boede i en mørk skummel hule. En dag gik de ud i en 
skov, hvor de mødte en jæger. Der havde en hest. Og jægeren havde også et barn 
med sig. Da jægeren.så de to trolde, flygtede han med sit barn, og selvfølgelig og
så jægerens hest. Men troldene gik videre med sine lange skridt, der fik jorden til 
at ryste. Så mødte de en brændehugger. Og han havde en hund med sig. Men og
så brændehuggeren flygtede. Men troldene gik videre med deres lange skridt. Og 
da de så havde gået et lille stykke vej, mødte de en ridder, som havde hørt fra kon
gen, at han skulle slå ihjel. Og ridderen nåede at dræbe en trold. Men den anden 
kæmpe nåede at flygte. Og mødte en dreng, der var faret vild i skoven. Men dren
gen var ikke hurtig nok til at flygte. Men trolden dræbte ikke små børn, så trolden 
tog ham med til sin hule, og de levede lykkeligt til deres dages ende. 

FORTALT AF SVANTE SCOIT GRAULUND, 5 ÅR. 

En ny »ødipal« historie? 
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Kønnet 
- en psykologisk forkl aring 

Ungdoms- og udviklingspsykologien er en disciplin, der opstod nogenlun
de samtidig og i samspil med psykoanalysen i slutningen af sidste århun
drede. De to traditioner har det tilfælles, at de tager den mandlige udvikling 
som model og norm, idet den kvindelige betragtes som afvigende. Det har 
været op til en række især kvindelige psykologer og psykoanalytikere med 
inspiration fra feminismen at kritisere dette grundlag op gennem det 2 0. 
århundrede. 

Hos Gilligan, Chodorow, Gambaroff m.fl. fremskrives et andet billede af 
den kvindelige udvikling som genuin og ligeværdig og som komplementær 
til den mandlige. Men i den komplementære tankegang fastholdes samti
dig traditionens enheds- og essenstænkning- kønnet er (som en fast betyd
ning eller mening), og vi er kønnet (som en given identitet). 

En række franske, kvindelige psykoanalytikere og psykolingvister -
f.eks. Kristeva, Irigaray og Cixous- har kritiseret denne måde at tænke køn
net på. De hævder, at det kvindelige må forstås i en bredere forstand som 
en kulturel betydning i stadig bevægelse, og at det må forstås inden for en 
»symbolsk orden«, hvor det er defineret som det andet og det fremmede. 
Ja, det kvindelige kan ifølge de franske feminister slet ikke udtales eller be
nævnes inden for »faderloven«. Det er netop kun repræsenterbart som det, 
der lever uden for loven og enhedstænkningen, og som sådan repræsente
rer det kvindelige det forskelssætten de og flertydige- det, der både er uden
for og indenfor, fraværende og tilstedeværende. Ifølge de franske feminister 
er det kvindelige ikke (længere) entydigt bundet til det biologiske køn, idet 
det bliver udtryk for en mental og kulturel forskelssætten, en slags civilisa
tionskritik 

I den følgende skitse af kønnets psykologi vil jeg holde mig denne kom
pleksitet og flertydighed for øje. Først skelner jeg dog alligevel for over
skuelighedens skyld mellem to forskellige veje at gå og to forskellige mål 
for de to køn i perioden frem til puberteten. Siden diskuterer jeg så, hvor
dan kønnet specielt i senpuberteten og af unge idag både sættes i scene og 
i spil. 
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P igel ighed, nærhed og l ighed 
I den klassiske psykoanalyse (hos Freud og hans efterfølgere) blev der lagt 
vægt på den genitale fase og på »Ødipuskonflikten« som den tid og det rum, 
hvori kønnet bliver til. Som begreberne signalerer med deres referencer til 
myten om kong Ødipus, blev kønnet her defineret ud fra den maskuline kon
flikt i 5-6 års alderen, hvor drengen retter et aktivt, genitalt begær mod mo
deren og derfor frygter faderens straf (kastrationsangsten). Denne frygt, 
siges det, får drengen til at fortrænge sit moderbegær til fordel for en stærk 
identifikation med faderen og den lov, som han repræsenterer. 

Om pigen siges det, at hun i samme fase vender sit begær fra moderen 
til faderen og fra et (aktivt) ønske om at besidde moderen og give hende et 
barn til et (passivt) ønske om at blive elsket af faderen og få et barn af ham. 
Ifølge den klassiske psykoanalyse må pigen så at sige foretage et kønsskifte, 
idet hun opgiver sit aktive moderbegær (og en seksualitet knyttet til klito
ris) til fordel for et passivt begær efter at blive elsket og få et barn først med 
faderen, siden en anden mand (og en vaginal seksualitet). Pigen har, siges 
det, ikke samme indre og ydre motivation til at forlade ødipuskomplekset 
og udvikler derfor ikke på samme måde som drengen et afgrænset jeg og 
et stærkt over-jeg (samvittighed, moral). 

Inden for den feministisk inspirerede revision af psykoanalysen er der i 
stedet blevet sat fokus på den tidlige mor-barn-dyade (den prægenitale fa
se) med vægt på den historiske realitet, at vi i vor moderne, vestlige kultur 
har en familieform, hvor moderen en den primære plejeperson for begge 
køn. For begge køn bliver moderen derfor både »kærlighedsobjekt« og 
»identifikationsobjekt« i de første leveår. Efterhånden som kønsforskellen 
erfares, må pigen imidlertid skifte kærlighedsobjekt (fra mor til far), mens 
drengen må �kitte identifikationsobjekt (fra mor til far). Det giver de to køn 
forskellige muligheder og udfordringer på vejen til separation og individua
tion som selvstændige individer. 

Ifølge Chodorow (1978) betyder den tidlige mor-barn-dyade for pigen en 
stærk gensidig identifikation. Pigen identificerer sig med moderen som den 
samme, og moderen identificerer sig med pigen som det identiske, det 
trygge og kendte. Mor og datter genkender sig selv i hinandens kroppe og 
de dertil knyttede oplevelser og følelser, og datteren imiterer med stadig 
større iver og bevidsthed om den kønslige lighed moderens adfærd. Den 
stærke gensidige identifikation kommer til udtryk i et psykologisk »træner
spiller-forhold«, hvor datteren lærer at indtage rollen som både det iscene
satte objekt og det iscenesættende subjekt, hvilket hun f.eks. afprøver i si-
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ne dukkelege. Relationen mellem mor og datter bliver dialogisk. Den fim
gerer, siger Chodorow, som en indøvelse i at danne nære, intime relationer, 
hvor der kan skiftes mellem subjekt- og objektpositioner, men først og frem
mest som en indlæring i at »mødre«, i evnen til moderskab. 

Måske er det som en side af træner-spiller-interaktionen, at pigens tidlige 
sprogfornemmelse grundlægges. De franske feminister har fremført den 
teori, at hun gennem sproget søger at udtrykke og tilegne sig den forskel, 
som samtidig er en lighed. Der ligger heri en særlig imaginativ kraft og dia
logisk bestræbelse, men også smerte og ambivalens, fordi det kvindelige 
kulturelt repræsenteres som det andet og fremmede. Sproget er i sig selv 
den symbolske ordens udtryk, hvor det kvindelige kun er negativt repræ
senteret som et fravær eller en mangel, der ikke kan benævnes som sig selv, 
som substans. Pigen kæmper derfor med sproget og for at udtrykke sig selv 
gennem det. 

Relationen mellem mor og datter er samtidig dybt emotionelt og også ero
tisk. Datteren »besætter« moderen med sine seksuelle følelser, og da fysisk 
kontakt mellem mor og datter er mindre tabuiseret end mellem mor og søn 

- ja, så kan pigen få lov til at blive temmelig længe i den dybe binding til mo
deren. Det betyder en kontinuitet og intensitet i forholdet, som giver pigen 
en sikker fornemmelse af sin egen kønsidentitet, men det frembyder også 
sine vildveje. 

Først og fremmest betyder det, at pigen har svært ved at adskille sig fra 
og erkende sin forskellighed fra moderen og derved gennemføre den nød
vendige separations- og individuationsproces. Og moderen vil på sin side 
være mindre tilbøjelig til at give pigen det kærlige puf i ryggen, som dreng
en får, når han begynder at bevæge sig ud i verden. Det forstærker for pi
gen den ambivalens, som både hun og drengen oplever overfor den mor, de 
er så dybt afhængige af, og som både opfylder og frustrerer deres grund
læggende behov. Og mens drengen kan bruge fantasmen »onde mor« til at 
lægge afstand og adskille sig, da han jo heldigvis er af en anden kaliber, så 
betyder den for pigen, at hun selv rammes af den og oplever sig som skyl
dig. En del af dette kompleks er det, man ser udspille sig, når pigen lem
læster sine dukker, eller når hun senere indgår i problematiske veninde
trekanter. 

Pigen kan af disse grunde få vanskeligt ved at tilkæmpe sig autonomi og 
integritet - også senere i livet og i andre relationer. Alt i alt peges der dog 
hos Chodorow og hos udviklingspsykologen Gilligan (1977) på de særlig 
potentialer, der ligger i mor-datter-relationen, idet pigen her danner sig er
faringer med en dialogisk og empatisk relationsform, præget af gensidig 
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indlevelse og lydhørhed. Hun er her ideelt set både lig med og forskellig fra 
den betydningsfulde anden, både afhængig og fri. 

Gambaroff (1984) har ud fra en lignende tankegang peget på, at de emo
tionelle potentialer suppleres af de kropslige/ seksuelle, idet det kvindelige 
køn både er det egne (vagina) og det andet (klitoris), det dobbelte og sig 
selv favnende (kønslæberne) og det bærende og reproduktive (livmoder, 
ovarier og bryster), og det kvindelige begær er derfor også tilsvarende fier
eller mangetydigt. De franske feminister ser kvindekroppen og det kvinde
lige begær som det forskelssærtende og som det såvel reelle som imagi
nære rum for en potentiel kvindelig kritik af den herskende, maskuline sek
suelle og symbolske orden/kultur. 

Hos de kvindelige psykoanalytikere er sporene til en egen og positiv 
kvindelig udvikling blevet fulgt i en kritik af den klassiske psykoanalyses og 
Freuds fremstilling af kvindeligheden som en mangel og negativ spejling 
(»penismisundelsen« som kvindelighedens væsenstræk). Men deres frem
stilling er blevet kritiseret af andre, f.eks. Olivier (1980), der lægger vægt 
på faderens rolle i både den såkaldt præødipale fase og den senere ødipale 
konflikt i 5-6 årsalderen, hvor pigen retter sit begær mod ham. 

Hun peger på, at moderen ikke i den tidlige fase kan spejle pigen med 
den »glans i øjnene«, som beviser hendes køns attråværdighed og værd. Det 
er derimod faderens opgave overfor pigen, men han er kulturelt set dels fra
værende i de første år, dels hæmmet af incesttabuet og af sin angst for kvin
den, jvf. drengens udvikling nedenfor. 

Og ved overgangen til den genitale fase, hvor barnets lystfølelser knyt
tes til kønsorganerne, får de og hele kønsforskellen en ny betydning. For 
pigen bliver denne overgang en konfliktfyldt periode, hvor hun misunder 
drengen hans organ (penis) som et vigtigt redskab både i bejlingen til mo
deren og i frigørelsen fra hende. Desuden er hans kønsorganer og dermed 
kønstegn mere synlige og umiddelbart brugbare, f.eks. ved tissekonkur
rencer, men ikke mindst mere beundrede end pigens egne. 

Det efterlader pigen med en såret selvfølelse at måtte opgive moderen 
p.g.a. sit »forkerte« køn. Idet hun vender sig mod faderen med et ønske om 
at få sit køn og sin person værdsat, forlader hun da heller ikke helt moder
en. Det er karakteristisk for pigens udvikling, at forholdet til faderen så at 
sige bygges oven på dyaden med moderen, og at pigen dermed indgår i en 
både meget tæt og meget spændt kærlighedstriangeL Den oplevede kon
flikt i forhold til moderen og angsten for indre beskadigelse som konse
kvens af hendes hejlen til faderen er de motiver, som får pigen til at opgive 
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»ødipuskomplekset« - eller rettere til i stedet at idealisere faderen og gen
nem ham maskuliniteten som sådan. 

Forholdet til moderen styrkes atter, men præges af en ambivalens, der 
nu skyldes en usikkerhed m.h.t. både moderens, hendes egen og deres fæl
les køns værdi. Det er denne usikkerhed som f.eks. viser sig i den lille piges 
koketteri og kropsudsmykning som et spørgsmål og en søgen. Og i denne 
fase, siger Olivier, vil faderen ofte være tilbøjelig til enten at overseksualise
re relationen eller helt trække sig tilbage. 

Den såkaldte ødipuskonflikt skal også ses i lyset af, at pigen via den kog
nitive udvikling nu konfronteres med de kønsbetingede magt-/afmagtfor
hold i og udenfor familien og med den kulturelle hypostasering af det mand
lige som det første, som normen, og af det kvindelige som det andet, det 
afvigende. De franske feminister siger det på den måde, at det kvindelige 
repræsenterer det kulturelt fortrængte - det sprogligt uudsigelige - ikke 
mindst i seksuel forstand. Og det efterlader pigen med en længsel efter aner
kendelse og grænseoverskridelse- en »imaginativ søgen« med Kristevas 
ord. 

Drengethed, d istance og forskel 
I den feministiske revision af ungdomspsykologien og psykoanalysen er der 
især blevet sat fokus på den kvindelige udvikling og de kvindelige relations
og begærskonflikter. Der er dog også blevet kastet nyt lys over vejen til ma
skulinitet, som i Historien om piger og drenge (Nielsen og Rudberg 1991). 
N edenstående om drengens udvikling bygger på mine egne tidligere forsøg 
på at sammenføre og sammenfatte og på Nielsen og Rudberg. 

Også drengen vokser op med en tidlig både emotionel og identi:fikatorisk 
binding til moderen. Den får dog fra starten en anden karakter, fordi moder
en spejler ham som det beundrede andet, og han derfor i hende mere ser 
sig værdsat end genkendt Gvf. Olivier). Til forskel fra pigen vil drengen der
for aldrig være usikker på sin persons og sit køns værd, men vil derimod al
tid have en grundlæggende følelse af at være enestående og attråværdig. 
Og samtidig vil han have en grundfæstet følelse af forskel og en motivation 
for adskillelse, hvori han støttes af moderen med en åben opfordring og en 
anerkendelse af hans anderledes, mandige projekt. Han opnår derfor tidligt 
en personlig autonomi og integritet i forhold til moderen. 

Som refereret af B jerrum og Nielsen så peger en lang række udviklings
psykologiske undersøgelser på, at begge køn opdager kønsforskellen og til
lægger den identi:fikatorisk betydning længe før, det tidligere blev antaget 
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- allerede omkring 18 måneder. For drengen betyder det, at han meget tid
ligt erkender sig forskellig fra moderen og bruger sin indsigt til at marke
re forskellen og etablere distance. Derved bliver hans ambivalens over for 
moderen mindre og hans selvstændighed større, men han presses også ud 
i en forceret og relativt tidlig emotionel frigørelse. 

Samtidig er den emotionelle og erotiske binding til moderen så meget 
desto stærkere, og den præger ham både med en stærk angst for og med 
en dyb længsel efter atter at lade sig opsluge heraf. For drengen bliver det 
da et værn mod denne tilbøjelighed at lægge distance til moderen og til hen
des køn. En distance, der yderligere motiveres af, at drengen jo nu må skif
te identifikationsobjekt fra mor til far. Dette skift i vadestedet gør drengen 
mere usikker m.h.t. at udforme og udfylde sin kønsidentitet Den må hele 
tiden tilkæmpes som en forskelssætten til moderen og til det kvindelige i 
det hele taget. 

I kampen for at tilegne sig og udfylde sin identitet som det fra moderen 
og det kvindelige forskellige vender drengen blikket mod faderen. Og det 
frembyder nu et problem for drengen, at han generelt set ikke er fysisk til
stedeværende og/ eller psykisk nærværende. Det betyder, at han må klare 
sig med en abstrakt identifikation med det maskuline, sådan som det sym
boliseres kulturelt, og sådan som han oplever, at moderen forventer og øn
sker det. 

ligesom pigen oplever drengen en intens krænkelse over ikke at være 
»hel« i sig selv og over, at der er muligheder, som han må give slip på. Så
ledes gennemlever han efter en fase, hvor »manglen« benægtes, ofte en in
tens sorg over ikke at kunne give liv ved at bære, føde og amme børn. Her 
er det pigens funktion i reproduktionen, der er så meget mere synlig og glor
værdig. Drengen reagerer med et forsøg på en kompensatorisk opvurde
ring at eget køn og dets muligheder i en sand dyrkelse af sit organ (penis) 
og en ivrig pralen af sin styrke (potens) . Hvem har ikke både forbandet og 
beundret 5-6 årige drenges »pik«-centrerede eder og forbandelser og deres 
helt rituelle, halsbrækkende manddomsprøver? 

Også den voksne mand er imidlertid dybt præget af en »moderskabs
misundelse«, der kan spille sammen med behovet for at distancere sig fra 
det kvindelige og slå ud i decideret kvindefjendskhed og vold mod kvinder, 
hvis det ikke fuldstændig fortrænges som f.eks. hos Freud eller omsættes 
i »objektive« reproduktionstekno logier. I dag tages denne diskussion i man
debevægelsen og mandeforskningen og specielt i forbindelse med mænds 
kamp for retten til faderskab (Thielst, 1991) . 
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Ved overgangen til den genitale fase.får kønsforskellen også for drengen 
en ny betydning. De erotiske følelser for moderen genaktiveres og for
stærkes, men de er stærkt angstbesatte p.g.a. den oplevede konflikt med fa
deren, hvilket kommer til udtryk som en »kastrationsangst« - f.eks. en vold
som optagethed af små sår og skrammer, fascination af blod og vold o.s.v. 
Samtidig må drengen erkende sin lidenhed sammenlignet med faderen i sin 
hejlen til moderen, og han opgiver den omend såret i sin selvfølelse i erken
delse af generationsforskellen. 

En periode vendes de intense følelser forsøgsvis mod faderen for deref
ter at fortrænges til fordel for en stærk identifikation med ham og med ma
skuliniteten i det hele taget. Drengen lever herefter i forestillingen om, hvad 
det vil sige at vokse op og selv vinde sig en kvinde som moderen - denne 
gang i jævnbyrdig konkurrence med andre mænd. 

Drengens følelser over for moderen splittes op i de seksuelle, der for
trænges, og de ømme, der tillades. Den psykologiske ambivalens spiller 
sammen med den kognitive indsigt i kønsforskellens kulturelle betydning, 
hvilket fører til en dobbelthed af angst/nedvurdering og længsel/ opvurde
ring af det kvindelige, som repræsenteres i luder- og madonnakomplekset 

Ifølge den klassiske psykoanalyse løser og forlader drengen sit ødipus
kompleks, motiveret af den stærke kastrationsangst, idet han i stedet dan
ner sig et stærkt »overjeg« (samvittighed, moral) , hvorigennem han inter
naliserer den faderautoritet og -lov, som han identificerer sig med og jo selv 
aspirerer til. Pigen derimod forlader ifølge denne tankegang aldrig helt de 
ødipale bindinger, da hun mangler drengens indre og ydre motivation, og 
hendes >>overjeg« bliver derfor kun svagt udviklet. 

Inden for den kritiske neo-psykoanalyse og bla. af den tyske ungdoms
forskerThornas Ziehe (1975) er denne fortolkning blevet udfordret, idet de 
kulturelle aspekter af pigens og drengens forskellige udvikling er blevet un
derstreget. Der er her blevet sat spørgsmålstegn ved de implicitte antagel
ser, at drengens stærke autonomi eller jeg-dannelse og hans strenge over
jeg-dannelse er kulturelt set efterstræbelsesværdige mål. Og kvindelige 
psykoanalytikere har vist, at pigens mere flydende jeg-grænser og »løsere« 
overjeg er baggrunden for en evne til empati og dialog, for en veludviklet 
intuition og imaginationsevne. 

Gilligan har desuden i sin kritik af den klassiske ungdomspsykologi vist, 
at den kvindelige udvikling indbefatter dannelsen af en omsorgs- og ret
færdighedsetik, der kontrasterer den maskuline norm- og rettighedsetik, 
og som modsætter sig ydre autoriteter og normer fremfor at spille op til 
dem. Den kvindelige moraludvikling skulle således ifølge Gilligan være m e-
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re radikal eller kritisk over for den givne kulturelle norm, hvilket svarer til 
de franske feministers forestilling om det kvindelige som det kultur
revolutionære. 

»Mon Aske Pot kan Passe sk oen?(( 
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Pu berteten og mødet mel lem kønnene 
Omkring 6-årsalderen har pigen og drengen fundet hver deres måde at 
nedtone eller rettere emotionalisere de tidlige familiebindinger på, idet de 
søger til jævnaldrende i deres bestræbelser på at tilegne sig og komme over
ens med kønnet. Pigen genoptager den dyadiske relationsform fra mor
datter-forholdet i et tæt identitetsfællesskab med bedsteveninden, præget 
af nærhed og lighed. Drengen derimod etablerer et konkurrencebetonet 
interessefællesskab med drengegruppen, præget af distance og forskel -
jvf. nedenfor om skolealderens kønskulturer. 

I puberteten gennemspilles atter de tidlige familiebindinger og -drama
er, men denne gang m.h.p. en endelig løsning og løsrivelse, som kan frigi
ve den unge til sit eget, fremadrettede livsprojekt og mødet med det andet 
køn. Det er, som Ziehe beskriver det, en periode præget af tab og derfor 
usikkerhed og sorg, men også af nye muligheder og håb og derfor af åben
hed og kreativitet. 

Processen forløber i en række faser, der modsvarer den tidlige, infantile 
udvikling. Den præpubertære fase, hvor især forholdet til »den præødipale 
mor« tages op til revision, og den unge - især datteren - tager voldsomme 
opgør med moderomsorgen. Den højpubertære fase, hvor ødipus-konflikt
en får en reprise, og hvor den unge - især drengen - tager voldsomme op
gør med faderautoriteten. Og endelig den postpubertære fase, hvor mødet 
med det andet køn finder sted og for begge parter bliver en anledning til at 
komme overens med hinanden og sig selv. 

I præpuberteten lever de unge endnu i de kønsadskilte netværk. I høj
puberteten intensiveres interessen for det andet køn, men stadig med ba
sis i kønskulturerne, mens der i postpuberteten skiftes fokus, idet forhold
et til det andet køn bliver det primære, men inden for den blandede 
kammeratskabsgruppes netværk. Efter puberteten, i den sene ungdoms
fase, er det den sociale kontekst og de sociale relationer i forbindelse med 
uddannelse og arbejde o.s.v., der kommer i fokus. 

Hele dette forløb får imidlertid en meget forskellig karakter for hen
holdsvis pigen og drengen, sådan som især den klassiske psykoanalytiker, 
Helene Deutsch (1944), har vist. Pigen fastholder nemlig i sine veninde
forhold den dyadiske relationsform, idet interessen for det andet køn så at 
sige igen bygges ovenpå i en triangulær relation. Ovf. fig. l). 

I første omgang udgøres trekantens spids af det fjerne og u opnåelige idol, 
som dyrkes på afstand af veninderne, idet deres indbyrdes identitets
fællesskab stadig er det primære. Idolet kan være maskulint stiliserede 
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mediefigurer eller det kan være en lærer, fritidsleder o.s.v., der - på samme 
måde som faderen tidligere - repræsenterer den idealiserede og efter
stræbte maskulinitet. Idolrelationen er lige som venindernes indbyrdes re
lation både identi:fikatorisk og seksuel, og hele trianglen har en biseksuel 
karakter. Også den farlige, maskuline seksualitet, »natfaderen«, tematiseres 
i venindesamværet, dels åbent som en energibesat skræk for mistænkelige 
mandssubjekter, dels mere skjult og i metaforiske gevandter .. 

Senere rykker maskuliniteten tættere på og får mere kød og blod i skik
kelse af f.eks. en brors kammerat, en dreng i klassen ovenover o.lign. Rela
tionen er nu ikke længere identi:fikatorisk, men mere direkte seksualiseret. 
Det er dog stadig venindeforholdet og den fælles ventilation af seksuelle fø
lelser, som dyrkelsen giver anledning til, der er det væsentligste indhold i 
trianglen. 

I den højpubertære fase kommer det andet køn helt tæt på, idet det nu 
truer med at sprænge venindedyaden. Pigerne vil måske forelske sig i den 
samme dreng, og de kan da i fællesskab vælge at opgive projektet til fordel 
for den indbyrdes solidaritet, men det kan også ske, at en af pigerne sætter 
dyaden over styr og vælger drengen. Det efterlader den svigtede part med 
forladthedsfølelser og en dyb sorg. Heldigst går det, når drengen vælges 
uden for dyaden, og venindeforholdet derfor kan bevares, men nu på en an
denplads. 

Inden for den feministiske ungdomsforskning har det ofte været frem
hævet, at pigerne er tilbøjelige til at opgive deres venindeforhold helt, når 
de i den sene pubertet indleder dybe og faste forhold til det andet køn. Og 
de ser et udtryk for kønsdominansen i den tendens, at pigerne lader sig 
sluse ind i drengenes netværk enkeltvis som »brude«. Derved mister de de
res bagland, mens drengene beholder deres, siges det Gvf. nedenfor om un
ges netværk). 

Men det er også karakteristisk, at når pigerne fastholder deres veninde
relationer eller senere etablerer nye, så er de meget tætte. For kvinden er 
forholdet til manden så at sige altid indlejret i den dyadiske relation til det 
eget køn - som Helene Deutsch har formuleret det. 

Drengen træder på sin side fra de tidlige familiebindinger ud i drenge
flokken. Også han kan have sig en bedstekammerat inden for gruppens ram
mer, men da som et mere åbent og fleksibelt interessefællesskab. Hans 
identi:fikatoriske og seksuelle investeringer ligger i kollektivets præsta
tionsmæssige målen sig med hinanden og fysiske fællesskab. 

Også i drengegruppen er interessen for pigerne stigende frem mod 
puberteten og samtidig dybt ambivalent. Jo mere levende fantasierne, jo 
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barskere en afgrænsning i virkelighedens verden. For drengen er stadig 
angst for at lade sig opsluge af af »den store moder«, og han må stadig til
kæmpe sig sin mandighed gennem en afgrænsning over for det kvindelige, 
hvilket kommer til udtryk i en nedvurdering af det feminine som det svage 
og afhængige. 

Mens pigerne både identificerer sig med og begærer deres maskuline 
idoler, så har drengene en mere entydig arbejdsdeling mellem identifika
tion med mandlige idoler og begær af kvindelige, selvom dette mønster ser 
ud til at ændre sig i forbindelse med især de nye, kvindelige rockidoler. 

I højpuberteten intensiveres interessen for det andet køn også hos dreng
en. Drengens valg af og hejlen til den udvalgte kræver et spring ud af drenge
fællesskabet. Han vil ganske vist forsøge at integrere den udvalgte i kamme
ratskabsgruppen, så tilknytningen til drengefællesskabet kan fortsættes, 
men han vil være dybt splittet i sit engagement. Senere vil han i højere grad 
foretage en opsplitning mellem parforholdet og mandefællesskabet 

Begge køn har et ambivalent - d. v. s. længsels- og angstblandet - forhold 
til hinanden med gensidige projektioner og en opsplitning mellem det ideal
iserede og det detroniserede billede. I en af mine egne undersøgelser (1988) 
fandt jeg f.eks., at piger deler drenge op i de farlige, de kedelige og de ef
tertragtede, mens drengene deler pigerne op i de let tilgængelige, de kede
lige og de eftertragtede. Alt andet lige er det mere »sejgt« at være farlig end 
at være let tilgængelig, hvilket viser den forskellige karakter af de gensidige 
forestillingsbilleder som et magtaspekt 

Der er mange psykoseksuelle og -kulturelle forhindringer at overvinde i 
mødet mellem kønnene. Hele forhistorien disponerer for vidt forskellige re
lationsformer, normer og værdier. Når kønnene mødes i puberteten, så an
kommer de så at sige med hvert sit tog fra hver sin rejse. Pigerne med er
faringer og krav om nærhed og lighed, væren og empati - drengene med 
erfaringer og krav om distance og forskel, handlen og præstation. Men som 
Nielsen og Rudberg har peget på, så forventer pigen paradoksalt nok via 
mødet at blive ført bort fra og opnå endelig autonomi i forhold til sit hjem
land, mens drengen forventer at blive ført tilbage til og forenet med sit hjem
land. Forventningerne er ambivalente og krydser hinanden. 

For pigen fremstår mødet som den ventede forløsning af hendes andet
hed, som målet for hendes endnu uindfriede, umådelige længsler og ubrug
te ressourcer, chancen for at blive »hel« og realisere »den 3. mulighed« hin
sides det kvindelige eller det mandlige, som det har været formuleret af de 
franske feminister. For drengen bliver mødet måske snarere en åbenbaring 
af hans køns egentlige mening? 
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Ti lnærmelse mel lem kønnene 
Ziehe er en af de ungdomsforskere, som på et psykoanalytisk grundlag har 
interesseret sig for de aktuelle ungdomsbevægelser og -kulturer. Igennem 
en række årrække har han udviklet begrebet om den ny socialkarakter el
ler den narcissistiske socialisationstype (1989) . Han har ikke specielt inter
esseret sig for kønnet, men i hans begreb ligger implicit en teori om, hvor 
kønnet bevæger sig hen. 

Forudsætningen for begrebet er at finde i hans kulturanalyse. Vi er, si
ger han, på vej mod en ny (postmoderne) kulturform, hvor institutioner som 
familien, skolen (og nationalstaten) er under opløsning - i hvert fald i den 
form, som vi hidtil har kendt dem - og hvor hele vores normsystem, her
under også seksualnormerne, er under forandring. Godt og ondt, rigtigt og 
forkert er ikke længere givne størrelser, ligesom (fader)autoriteten ikke 
længere er en ydre realitet. Det betyder, at der ikke eksisterer et ødipus
kompleks i den klassiske psykoanalyses forstand, og at Freuds person
lighedsbegreb ikke er tidssvarende (inddelingen i et overjeg, et jeg og det 
ubevidste/id' et) . 

Den ny socialkarakter eller den narcissistiske socialisationstype beskri
ver en behovs- og personlighedsstruktur, som er »præødipal« i den forstand, 
at behovene for henholdsvis enhed og adskillelse, intimitet og autonomi, 
holder »selvet« i en psykisk spændingstilstand, der ikke længere reguleres 
og formes af givne normer og ydre autoriteter gennem ødipuskomplekset. 
I denne præødipale tilstand er selvet på godt og ondt »frisat« fra sociale og 
kulturelle bindinger, herunder også det klassiske køn og den begærs
struktur, som lå heri. 

Debatten om den narcissistiske socialisationstype/ socialkarakter har 
bølget frem og tilbage op gennem 80'erne. Som Ziehe har understreget, så 
ligger der fra hans side ikke nogen vurdering i begrebet. Han ser de kul
turelle og psykiske processer i det postmoderne i både en tabsdimension 
som en »underbesætning« af selvet i form af orienteringsløshed og ulyst til 
at skabe og tilegne sig begærsobjekter og kulturelle mål og som en histo
risk og personligt set ny mulighed for at skabe dem påny. Andre har på
peget, at den narcissistiske socialisationstype er et kulturelt og men
neskeligt sygdomstegn, et udtryk for en kollektiv tomhed og personlig 
umodenhed (Lasch, 1978) . Synspunktet her er, at idet ødipuskomplekset 
svækkes, svækkes også begæret, viljen og moralen. 

Mens de mandlige ungdoms- og kulturforskere generelt set synes at 
være tilbøjelige til at se opbruddet og de igangværende forandringspro-
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cesser som et tab (af potens og handlekraft) og et forfald (orienterings- og 
normløshed) , så bliver de set med kvindeforskningens øjne snarere en 
mulighed. Formuleret med de franske feministers terminologi, så har det 
kvindelige hidtil eksisteret som et kulturelt og psykologisk eksil, og først 
idet eksilet ophæves, opstår muligheden for at se det kvindelige som det, 
det er, og ikke det, det synes at være. 

Ud fra en mere umiddelbar betragtning af de kUlturelle forandrings
processer kan man spørge sig selv, hvad der egentlig sker med kønnet i dis
se år, og måske især hvad der vt1 ske fremover? Hvad sker der, når nye ge
nerationer vokser op med fædre på barselsorlov og deltidsarbejde og/ eller 
mødre i karrierejobs på heltid? Efterhånden som det bliver normen mere 
end undtagelsen, må vel også normer, værdier og hele kulturmønstret æn
dre sig og dermed også kønsidentiteten? 

Børn, der vokser op med et tæt forhold til både mødre og fædre - biolo
giske eller sociale - som både er tilstede og nærværende i forhold til barnet 
og har et aktivt og tilfredsstillende liv iøvrigt, vil formodentlig udvikle en op
levelse og opfattelse af kønnet, som vi idag endnu ikke kan forestille os. Når 
både kvinder og mænd i mere bred forstand repræsenterer såvel intimiteten 
som autonomien som »hele« mennesker, så er betingelserne først til stede 
for, at kønnet kan vise sig i alle sine potentialer. Men det kan godt være, at 
vejen dertil bliver labyrintisk, og at vi kommer til at bevæge os ind i blind
spor i vor søgen efter det befriede og befriende køn. En af blindgyderne er 
forestillingen om en udjævning af forskellene - en ensliggørelse som i an
drogynen. En anden forestillingen om en anerkendelse og værdsættelse af 
forskellen, som vi mener at kende den nu. Kønnet eksisterer vel netop som 
et spændingsfelt mellem dynamiske poler? 

Ungdomskulturerne er det bedste bevis på, at meget har ændret sig, og 
at meget går i svang, hvilket jeg vil se på i det følgende kapitel. 

Å 22 Anne ScoH Sørensen 
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» Skønhedsdrømmen « 
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Kønskulturerne 
- om børns og u nges netv ærk 

I de sidste ti-år er en frodig børn e- og ungdomskultur vokset frem i samspil 
med en kritisk børne- og ungdomsdebat Det er et tidens tegn, at børn og 
unge stiller krav om kulturelle frirum, afgrænset fra men også i dialog med 
voksenkulturen. 

Samtidig har den kritiske børne- og ungdomsforskning set dagens lys 
som et nyt forskningsfelt inden for kulturvidenskaberne. Den har taget af
sæt i en kritik af den traditionelle ungdomssociologi og -psykologi, hvor un
ge og ungdom blev defineret og studeret som »problem« og som »afvigel
se«. Og den har været inspireret af den såkaldte Birminghamskole i England 
-Willis, Hebdige, Brake, m.fl. - og af Hannoverskoten i Tyskland -Ziehe, 
Stubenrauch m.fl. - hvor unge og ungdom ses som en kulturel udfordring 
og forstås som aktivt kulturskabende. 

Den nyere ungdomsdebat og -forskning har imidlertid ligesom tradition
en bygget på et kønsneutralt ideal med maskuliniteten som skjult norm. Den 
har oftest været bedrevet af mænd, handlet om drenge og taget afsæt i tradi
tionelt maskuline værdier, hvilket har været baggrunden for en feministisk 
kritik og forskning med udgangspunkt i piger og med interesse for femmi
teten og traditionelt set feminine værdier- McRobbie, Garber, Nava m.fl. i 
England og Savier, Wildt m.fl. i Tyskland. 

I de senere år og især inden for den pædagogiske debat og forskning her
hjemme har den feministiske kritik fremprovokeret nymaskulinismen som 
en selvbevidst, men også selvkritisk synsmåde hos en række mandlige 
pædagoger, kulturarbejdere og forskere. Og det har igen været forudsæt
ningen for, at den kritiske børne- og ungdomsdebat og -forskning idag har 
mulighed for at se på kønnet som et ud- og samspil i børns og unges netværk 
og et dialogiserende tegn i deres sproglige, tekstlige og kulturelle udfol
delser. 

I det følgende tager jeg afsæt i denne diskussion, idet mit ærinde er at 
skildre dobbeltheden af tradition og fornyelse i relation til kønnet. Jeg har 
valgt at fremstille dobbeltheden som to tendenser eller bevægelser, der kan 
iagttages som typiske for forskellige alderstrin og i forskellige ungdoms
grupper. I skolealderen og blandt skoleungdommen (frem til puberteten) 
ses de kønsadskilte »kønskulturer«, hvor kønnet sættes i scene og tradi
tionen prøves. Under og efter puberteten og især i de markante ungdoms-
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kulturer ses derimod klarere en mere kønsintegreret »kønnets kultur«, 
hvor kønnet sættes på spil og forandring skabes. 

Modeltegningen 
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Ven indedyo der og pigeku ltu r  
Inden for den del af de senere års børne- og ungdomsforskning, som har in
teresseret sig for kønsaspektet, er det blevet vist, at de to køn danner for
skellige typer af netværk med forskellige betydningsmønstre. Piger søger 
gerne sammen to og to i tætte venindeforhold eller -dyader, der forbindes i 
større kliker eller klynger i en given pigegruppe, som f.eks. en børnehave 
eller skoleklasse, mens drenge finder sammen i løsere strukturerede grup
per, bander eller »horder«. Allerede i børnehavealderen dannes kønskul
turerne som homo kulturer, hvor de to køn lever i en relativt adskilt verden 
helt frem til og et stykke ind i puberteten. 

Mens der findes en del udenlandsk litteratur om førskolebørn, så er der 
herhjemme endnu kun meget få kønsbevidste undersøgelser af f.eks. bør
nehavebørns gruppedannelser og venskaber, som kan give den udviklings
psykologiske diskussion en kulturel dimension. 

Som det dog er beskrevet hos Hjort (1987) , så kan det også iagttages i 
danske børnehaver, hvordan piger finder sammen som bedsteveninder i 
meget tætte venindeskaber. Konflikter og dramaer truer, når der er opbrud 
blandt bedsteveninderne, og de uheldige lander isolerede helt uden for 
kredsen. Men det kan være svært for udenforstående og velmenende voks
ne at forstå, hvad der sker under disse fluktuationer. Pigerne organiserer 
sig så at sige inden for en flad struktur uden nogen formel organisation el
ler ledelse. 

Pigerne bruger meget tid på at diskutere deres indbyrdes relationer. 
Gerne mens de er optaget i dukkekrogen af dukke- og rollelege, som f.eks. 
Far, mor og børn, Læge og Damefrisør. Det er lege, hvis scripter og rolle
besætning er givet i den umiddelbare sociale omverden og den direkte, 
personlige kommunikation, og som handler om omsorgsrelationer. Det vig
tigste aspekt ved legen er imidlertid ofte selve iscenesættelsen og rolle
fordelingen, som giver anledning til en mere eller mindre kamufleret dis
kussion af de indbyrdes relationer og konflikter i pigegruppen. De mest 
efterstræbte roller - og det er ofte roller som den almægtige mor eller det 
uregerlige barn - tilkæmpes gennem argumentation. Hele processen viser 
eller bruges til at udpege eller gøre op med gruppens uformelle ledere. 

Den kønskritiske skolelivs- og klasserumsforskning har vist, at de i 
børnehaven grundlagte kønsmønstre fortsættes, udvikles og varieres i sko
len (Hjort, 1984; Skoleliv- Pigeliv, 1984; Bjerrum Nielsen og Larsen, 1985 
m.fl.) . Pigernes veninderlyader og -klynger dannes ofte omkring et centrum 
af en eller flere meget dominerende piger, der så at sige optræder som 
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uformelle ledere i kraft af mere eller mindre tilfældige kvaliteter som ud
seende og social status og/ eller faglig dygtighed. Disse piger kan få en me
get enevældig position, idet de suverænt afgør, hvem af pigerne, der skal 
være tæt på centrum og altså inde i varmen, og hvem der skal holdes ude i 
periferien og kulden, ligesom de lægger restriktive normer for hele grup
pen. Men det kan også ske, at de centrale piger mere får en talerørs- eller 
stødpudefunktion for pigegruppen. 

De øvrige piger i gruppen er mere lige stillet, idet der i pigegruppen gøres 
meget ud af at tage retfærdige beslutninger i enighed. Der er i pigegruppen 
en spænding mellem den uformelle magt og en udpræget demokratisk be
vidsthed, der gør, at pigernes kommunikation ofte handler om organisa
tions- og ledelsesspørgsmål, om demokratiske spilleregler og udformning
en af ansvarskriterier. 

Pigernes kultur er en yderst verbaliseret kultur. I skolen kommer det til 
udtryk i det, der er blevet kaldt pigernes suboffentlighed i klasserummet, 
d.v.s. en indbyrdes snakken i timerne under og ved siden af den egentlige 
undervisningsoffentlighed. Men også i, at pigerne især i de mindre klasser, 
der er lagt an på den mundtlige udtryksfærdighed, klarer sig bedre end 
drengene, selvom drengene, som den nyere skolelivs- og klasserumsforsk
ning også har vist det, så at sige besætter klasserummet og opsuger læ
rerens opmærksomhed med deres meget fysiske pågåenhed. Talelysten 
udvikler pigernes sprogevne og -færdigheder, så de i sprogfagene har et 
fortrin frem for drengene helt op til de ældste klasser. 

I fritiden udfoldes venindesamværet fortrinsvis gennem den intime kom
munikation på pigeværelset (Drotner, 1983 og Bech Jørgensen, 1985). Her 
snakkes der om forældrene, lærerne, kammeraterne og andre betydnings
fulde, nære relationer og personer, og der snakkes om følelserne, kroppen 
og udseendet. Venindernes interaktion er, ligesom i det tidlige mor-datter
forhold, reflekteret og dialogisk, idet den bygger på gensidig empati og en 
vekslen mellem den talende og den lyttende position. Her spejler veninder
ne hinanden, idet de i de mest konstruktive alliancer både bekræfter den 
indbyrdes nærhed og lighed og giver hinanden rum og plads til også at di
stancere sig og være forskellige. Pigernes venindedyader kan dog også ud
vikle sig regressivt, når eller hvis veninderne fastholder hinanden i en klau
strofobisk og skyldbetinget lukkethed. 

Feministiske ungdomsforskere har betegnet pige- og venindekulturen 
som en værelseskultur eller »bedroom-culture« (McRobbie, 1978). Den 
æstetiske iscenesættelse af kroppen og rummet, som er essensen heri, bli
ver for pigerne en måde at etablere en fælles, men fra de andre forskellig 
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identitet på, siger de. Gennem de fælles symboler, som kun veninderne ken
der den fulde betydning af, etableres der et unikt identitetsfællesskab, som 
også giver en dyb emotionel tilfredsstillelse og bekræftelse. Og samtidig in
troducerer den forskellen, distancen og adskillelsen i pigernes relation til 
omverdenen. 

Et karakteristisk træk ved værelseskulturen er den æstetiske sans, der 
også udfoldes på andre områder gennem en før-kunstnerisk aktivitet af 
håndværksmæssig (strikning,syning o.s.v.) og billedsproglig (poesi, histo
rieproduktion og tegning o.s.v.) karakter. Pigekulturen har her dybe rødder 
i en lang kvindetradition, som ser forskellig ud i forskellige klasser og so
ciale lag, men samtidig optager den hele tiden elementer fra den moderne 
mediekultur og de nye, kropssproglige udtryksformer, som ungdomkul
turerne repræsenterer. 

Helmut Hartwig (1980) , der er en af de få ungdomsforskere, der har be
skæftiget sig med symbolværdien i unges æstetisk-kulturelle praksis
former, siger om pigernes symbolverden: 

At de typisk vælger sig levende motiver fra naturen som planter, dyr (især 
heste) og mennesker, 

at de fokuserer på relationer mellem figurerne i deres symbol- og fantasi
verden (voksen/barn-relationer, kæresterelationer o.s.v.) , 

at de omgiver sig med genstande, hvor taktiiiteten og berøringen kan til
lægges en kvalitet i sig selv (bløde stoffer f.eks.), 

at farvesammensætning, former og mønstre er af stor betydning. 
Pigernes æstetiske udfoldelse karakteriserer Hartwig som en »skøn

hedens æstetik«, og han ser heri et ønske om regeneration, samhørighed 
og berøring eller nærhed. Skønhedens æstetik, siger han, bliver dog ofte til 
ydre form og rituelle udtryk, der kan ses som kompensatoriske harmoni
serings- og idylliseringsbestræbelser. I denne dobbelthed eller ambivalens 
i pigernes æstetik ser Hartwig den kvindelige forskel og de kvindelige po
tentialer, men også marginaliseringen og begrænsningerne. 

En helt enestående status i forhold til denne problematik har hesten som 
centralt symbol i pigekulturen -jvf. også hele den kommercielle mediekul
tur af magasiner, tegneserier, plakater, badges o.s.v., som indgår heri. 
Hartwig fortolker hestedyrkelsen som en udleven af en stærk, selvberoen
de seksualitet, der udspringer af forholdet til den »arkaiske« mor og det me
get aktive begær, som var knyttet til hende. Hesten udtrykker denne op
rindeligheds fylde og intensitet som en umådelig, men alligevel dresserbar 
kraft. 
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Et andet element i pigeæstetikken, som ligeledes er fulgt op af en kom
merciel pigekultur, er de mange model- og modetegninger, der modsvares 
af novellemagasiner og modeprodukter i bred forstand. Også heri udtryk
kes et aspekt af det kvindelige begær som en ekshibitionistisk udsmykning 
af ansigtet og kroppen, der måske udtrykker søgningen efter en ydre be
kræftelse på feminitetens eksistens og et ydre mål for dens værd. 

Pigernes alliancer er eksklusive - de er kun for de udvalgte, der holder 
hinanden inde og omverdenen ude. Og veninderelationen er ligesom det 
tidlige mor-datter-forhold dybt emotionelt og også seksuelt ladet. Pigernes 
interaktion kredser omkring temaet »at være elsket/ikke at være elsket«, 
der næsten bliver det samme som at være eller ikke være i det hele taget. 

Derfor de dybe dramaer, når dyaden trues af en trediepart og veninde
trekanten opstår, og kærestesorgen, når en pige »forlades« til fordel for en 
anden. Truslen er altid nærværende, men søges desto stærkere besværget 
gennem ydre symboler som veninderinge o.s.v. Samtidig sikrer og bekræf
ter pigerne hinanden gennem det at finde en fælles identitet indadtil, som 
udadtil markerer forskellen og distancen til de andre. Udformningen af en 
sådan fælles identitet kan, som jeg har iagttaget i egne observationer blandt 
unge piger, antage karakter af hele stildannelser som »spejderpiger«, »hes
tepiger«, »sminkepiger« o.s.v., der profilerer sig over for hinanden inden for 
en given gruppe af piger. 

Lige før puberteten, i den præpubertære fase, forstærkes de seksuelle fø
lelser i venindeforholdet, og de udvikler sig eventuelt til homoseksuelle op
levelser. N år veninderne samtidig begynder at interessere sig for det andet 
køn, så er det stadig den fælles ventilation af seksuelle følelser og den intimi
tet og sensualitet, som det giver anledning til, der er i fokus. 

Den romantiske drøm er en fast bestanddel af venindesamværet Men 
heller ikke denne er hverken en blåøjet hengivelse til det andet køn eller en 
overgivelse til en traditionel kvinderolle, som det ofte har været hævdet af 
feminister. Kultursociologen Barbara Sichtermann har derimod vist, at i 
drømmen om mødet med det andet køn, prinsen, ligger også en forventning 
om et møde med en ukendt side af og kraft i selvet, den hvide hest, og 
dermed en vision om en forvandling af hele personligheden - fra fattig pi

ge til voksen prinsesse. Og som før er venindernes fælles og særegne form
givning af drømmen lige så vigtig. 

En anden side af venindeforholdet i den præpubertære fase er den støt
te, som det giver i opgøret med forældrene, men specielt moderen, omkring 
temaer som spisevaner, renlighed o.s.v. Konflikter, der genoptages fra den 
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tidlige symbiose med moderen, og som nu får en reprise med nye mulig
heder for forløsning. 

Det er i denne fase, at mange piger viser tegn på sygdommen anorexia 
nervosa, men det er også i denne fase, at pigerne udfolder hele deres reper
toire af muligheder med en voldsom livsappetit og uden smålig skelen til 
hævdvundne kønsnormer. Der er ikke så langt fra hestepigerne til sminke
pigerne - ligesom det også er muligt at være begge dele, men til hver sin 
tid. Den præpubertære pigekultur kan måske siges at være en forberedel
se til pubertetens opgør, også med kønnet, på den måde, at den rummer an
drogyn en som ideal (andro = mand + gyn = kvinde) . 

Hesten som symbol 
SIGNE.  9 ÅR 
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Drengebander og drengeku ltu r 
Det er kvindeforskningens fortjeneste at have vakt interessen for køns
aspektet, også når det gælder b arne- og ungdomskulturerne. Interessen har 
forståeligt nok først samlet sig om en udforskning af pigekulturen, og det 
er forbavsende lidt vi endnu i dag ved om drengekulturen som kønskultur. 
Der findes efterhånden en del amerikanske, empirisk anlagte undersøgel
ser af især børnekulturen (Brian Sutton-Smith, 1979), men herhjemme er 
det især den pædagogiske forskning (Lihme, 1988 og Kryger, 1988), og 
børnepsykiatrien (Zlotnik, 1984 og 1990) , der har taget hul på spørgsmålet. 
Nedenstående om drengene bygger dels på disse undersøgelser, dels på 
den psykologiske kvindeforskning og Nielsen og Rudbergs sammenfatning 
(1991) .  

I 3-4 årsalderen har drengene endnu ikke fimdet sammen som gruppe. 
De befinder sig mere som enkeltindivider i periferien omkring pigegrup
pen i børnehaven, hver med deres instrumentelle (byggesæt o.s.v.) eller 
motoriske (cykler, gocarts o.s.v.) lege. M og til sluses de ind i pigernes cirkel 
og rollelege, men da som regel i lidet glorværdige roller som far på arbej
de eller lillebror i barnevogn. 

Men omkring �6 årsalderen finder drengene sammen omkring ofte me
get voldsomme fysiske lege, som kræver mange deltagere og meget rum. 
Typisk er bande- og floklege som cowboys og indianere, røvere og soldat
er, politi og tyve o.s.v. Temaerne i disse lege er at vinde eller tabe, sejr eller 
nederlag, men også at være med i eller uden for loven og normen som in
siders eller outsiders. Legene er meget lidt verbaliserede, men derimod nok 
lydlige, og argumenteres der, så er det især omkring definitionen af de 
rettigheder og pligter, som hører de respektive gruppebesætninger til. Har 
politiet ret til at være brutale og slå? 

I disse lege, hvor mandigheden udforskes og afstives, sætter drengene 
hinanden på en række mandigbedsprøver med udfordrende fysiske hand
lingskrav, der etablerer et indbyrdes hierarki efter en ydre, kvantificerbar 
målestok som større end, hurtigere end o.s.v. Den største, hurtigste, 
stærkeste o.s.v. tilkæmper sig en plads som leder uden megen diskussion, 
men med en stadig udæskning fra de drenge, som er næsten lige så gode 
eller som formår at etablere en anden, maskulin norm af f.eks. mere in
strumentel eller intellektuel karakter. Her antager den indbyrdes udæsk
ning en anden karakter, idet det gælder om at gøre eller udføre noget, me
re eller mindre suverænt. 
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I skolen bliver det tydeligere, at drengegrupperne er hierarkisk organi
seret med en omend ikke formelt og rituelt udvalgt så dog synlig leder, om
givet af sine udvalgte håndlangere og trofaste skare af menige med hver de
res roller. Hierarkiet accepteres af alle, og der er plads til alle. Afgørende 
for tildelingen af pladser og roller er drengenes indbyrdes præstations
mæssige målen sig med hinanden. En målen, der først og fremmest er knyt
tet til de fysiske, nu ofte sportslige aktiviteter og interesser, som holder 
gruppen sammen. Også de drenge, der har svært ved at manifestere sig in
den for den givne norm, er der dog plads til - om ikke andet så som grup
pens maskot, klovn, professor eller lignende. 

Drengefællesskabet er i det hele taget karakteriseret ved at være et hand
lingsorienteret interessefællesskab. De interesser, der binder gruppen sam
men, kan have forskellig karakter, eller der kan danne sig mindre grupper 
inden for drengefællesskabet med udgangspunkt i særinteresser. De kan 
være af overvejende kropslig, instrumentel eller intellektuel karakter eller 
være en blanding heraf. Typisk for drengefællesskabet i dag er f.eks. sam
været omkring computeren indimellem de mere fysiske fritidsaktiviteter af 
organiseret (fodbold) eller uorganiseret (skating) karakter. 

Også drengene kan som nævnt slutte sig sammen to og to i nære og emo
tionelt betydningsfulde relationer, men det er da typisk, at det sker med 
udgangspunkt i de fælles interesser og aktiviteter, og at relationen er mere 
åben og fleksibel med plads til andre og flere relationer ved siden af. 

Igennem drengefællesskabet udforsker og befæster drengene deres 
mandighed, ligesom drengekulturen rummer en stærk konkret og sym
bolsk maskulin identifikation. Hartwig beskriver f.eks., hvordan drengenes 
æstetisk-kulturelle aktiviteter kan udvikle sig til håndværksbetonede hob
bies med udgangspunkt i en maskulin, faglig tradition, såsom modelbyg
ning, mekanik og elektronik, ligesom de omgiver sig med genstande, der 
repræsenterer denne kultur. Ovf. også Drotner, 1991) . 

Teknikken og tekniske instrumenter har en central plads i drengenes 
verden sammen med genstande, især biler og flyvemaskiner, som repræ
senterer fart og en lige fremadskridende retning. Og når drengene f.eks. 
tegner, så konstruerer de maskiner og dimensionerer rum, ligesom de af
bilder genstande i bevægelse eller serielle forløb. 

Drengekulturen er på en gang autonom i forhold til voksenkulturen og i 
clinch med den. Og den er synlig. Drengenes tidlige lege og aktiviteter ud
foldes i de åbne landskaber, og senere søger de ud i offentlige rum som ga
der og pladser, hvor de f.eks. brillerer på skateboards og rulleskøjter eller 
demonstrerer deres mobile maskiner. Gerne i flok og gerne til provokation 
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for pigerne og de voksne i kampen om byrummet. Senere endnu søger de 
til klub- og organisationslivet, der herefter bliver en ramme for drengefæl
lesskabet og dets fysiske, præstationsorienterede og konkurrenceprægede 
aktiviteter. En ,dansk undersøgelse har imidlertid fornylig vist, at drengene 
er ved at trække sig ud af det organiserede fritidsliv, mens pigerne marche
rer ind, og at det især er drengene fra de lavere sociallag, der dropper ud af 
det organiserede fritidsliv. Det betyder ikke, at de f.eks. holder op med at 
spille fodbold, men at de fortrækker det uorganiserede samvær omkring 
bolden (P.S. Jørgensen, 1986) . 

Også drengenes fællesskab er meget kropsligt og kropsnært, men på en 
anden måde end pigernes. De mange fysiske udfoldelser giver anledning til 
en tæt kropskontakt drengene imellem og etablerer en tæt forbindelse mel
lem motiv og handling - drengene er deres krop. Omkring præpuberteten 
antager det kropslige nærvær en seksuel karakter, ofte fulgt af homosek
suelle oplevelser. 

Drengenes aktiviteter er handlingsprægede, deres motiver ofte instru
mentelle og deres målestok saglig og principiel. Når drengene argumente
rer, så sker det som regel inden for en rettighedsetik med udgangspunkt i 
de af autoriteterne normsatte kriterier - autoriteter som drengene både ud
fordrer og identificerer sig med som et mål for deres spirende mandighed. 
I skolen fører drengene således mange kampe med lærerne, ligesom de i 
fritiden udæsker fædrene gennem brud på de hjemlige regler og myndig
hederne gennem aktiviteter, der kan balancere på kanten af loven. Men i op
gøret ligger også et tilsagn. 

I præpuberteten aktualiseres drengens mellemværende med moderen 
og den kvindelighed, hun repræsenterer. Hans aktiviteter er i høj grad bå
de et opspil til og en afgrænsning over for den mor, som han både længes 
efter og frygter. Et af midlerne til at lægge distance er som også i den tid
lige udvikling at opvurdere alt, hvad der ses som et udtryk for mandighed 
og vurderes som maskulint, og omvendt at nedvurdere ethvert udtryk for 
kvindelighed og alt, hyad der vurderes som feminint. Det kommer, som især 
de feministiske ungdomsforskere har vist, til at gå ud over de jævnaldren
de piger, som drengene dels vil forsøge at dominere (eller bare irritere) , 
dels vil forsøge at opdele og stemple efter luder-madonna-splittelsen i eget 
indre. 

Også i drengekulturen kommenteres den romantiske drøm i en meta
forisk fremskrivning på mange planer af historien om prinsen på den hvide 
hest, som begiver sig ud i verden for at besejre dragen, befri prinsessen og 
erobre det halve kongerige. En meget aktiv og magtfuld position, der imid-
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lertid fastfryses i den skuelyst og det forelskelsens øjeblik, hvor prinsessen 
åbenbarer sig for ham med hele sin forførelseskunst og vælger ham, som 
Sichtermann siger det. Og han kan, siger hun, som den, der fører gangeren 
og ved, hvor turen går hen, ikke forvente sig nogen forvandling gennem det 
seksuelle møde med det andet køn. Han repræsenterer selv seksualiteten 
og forvandlingen som mulighed, og mødet bliver for ham derfor snarere en 
anledning til at vende hjem og realisere sin arv. En hjem- og genkomst i 
psykologisk og kulturel forstand. 

�----- - - -

ASKE, 1 1  ÅR 

Erobringstematikken 
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De blandede kammeratskabsgrupper 
og ungdomsku ltu rerne . 
I puberteten åbner kønskulturerne sig for alliancer mellem piger og dren
ge, indtil der opstår mere blandede ungdomsgrupper. Hvadenten det fore
går på den måde, at pigen og eventuelt hendes veninde lader sig integrere 
i drengens kammeratskabsgruppe, hvor også andre piger nu deltager i et 
fælles liv, eller det omvendt er drengen, der lader sig involvere i pigens 
netværk af veninde(r) og deres kæreste (r) . Gruppedannelsen giver en vis 
tryghed som erstatning for familien og som en sikring i tilfælde af brud på 
venindeforhold og pardannelser, men den giver omvendt også i sig selv an
ledning til opbrud og nydannelser. 

Feministiske ungdomsforskere har vist, hvordan hele dette nye inspira
tions- og konfliktstof tematiseres i den kommercielle ungdomskultur og op 
gennem 70-BO'erne f.eks. har givet stof til ungdomsfilm som Grease, Sa
turday Night Fever, Fame, Flashdance, Dirty-dancing o.s.v. (McRobbie, 
1984) . 

Her finder piger og drenge, pigegrupper og drengegrupper, sammen om
kring musikken og dansen eller som biografpublikum. Et vigtigt tema i dis
se film er opbruddet i kønskulturerne. Mødet mellem kønnene i de køns
blandede netværk skildres som en dobbelttydig proces, hvor kønnet både 
koncentreres og udvides, både forstærkes og opløses, og hvor det frem
mede repræsenterer både et tab og en udvidelse. 

Mens det første aspekt var fremherskende i Grease-:filmene, så bliver det 
sidste aspekt tydeligere, jo nærmere vi er kommet på 90'erne og i samspil 
med en formidling af, hvad jeg vil kalde det feministiske budskab. I de se
neste film er kæresten og kærlighedsforholdet for pigen ligesom for dreng
en kun et af hendes projekter - og ofte det, der må indordne sig under hen
des øvrige stræben. Den kvindelige hovedperson har sin egen karriere og 
holder sig ikke tilbage for den præstationsmæssige målen sig med den 
mandlige hoved:figur, og hun fremstår ofte som den stærkeste og mest mål
bevidste. 

Et andet aspekt af det nye kønsspektrum er, at pigerne fremviser en me
re direkte og pågående seksualitet og ligefrem kan overtage rollen som bej
ler som i Dirty-dancing. Den kvindelige hovedperson kaster sig her efter 
mange genvordigheder ud i dansen med en mere rå og pågående seksuali
tet end før set på filmlærredet 

Men samtidig sker der det i denne film, at både hendes og hans kroppe 
fastholdes som en skuelyst for biografpublikummet i en æstetiserende di-
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stance, et serielt og ritualiseret >>rendez-vous«, der fungerer som et signal 
om det møde, som aldrig fuldbyrdes. Idet begge køn nu optræder som bå
de forførere og forførte, på lærredet og nede i salen, så fader billedet af for
førelsen ud i et uendeligt spil af attituder og form. 

De store musik- og dansefilm fra 80'erne henvendte sig primært til et 
kvindeligt publikum med et kvindeligt blik på kammeratskabsgruppen. En 
række andre film i samme periode har især henvendt sig til drenge med et 
maskulint blik - sidst filmene om Teenage-Ninja-padderne. Mens den første 
film tydeligvis henvendte sig til et præpubertært publikum, så henvendte 
den opfølgende sig imidlertid til et langt yngre publikum. 

Den første film er en forvirrende, men meget syrntomatisk blanding af 
det, som jeg her har kaldt tradition og fornyelse, samtidig med, at den sig
nalerer, at det ved indgangen til 90'erne er drengene, der er i defensiven, 
og maskuliniteten, der er kriseramt. Her skildres bandekulturen som et 
imaginært alternativ til den opløste familie. Ninja-paddernes fællesskab 
fremstår i :fijmen som et valg af den permanente, præpubertære tilstand i et 
lystbetonet, selvdefineret og idealt drengefællesskab. Heroverfor står det 
>>onde« fællesskab, præget af vold, fornedrelse og fortvivlelse, under den 
karismatiske, men arbitrært valgte lederfigur, der fremstår som en grotesk 
parodi på den tabte faderautoritet Uden for de to drengefællesskaber be
trædes et usikkert og ensomt ingenmandsland, præget af pubertetens kam
pe og behersket af stressede og meget selvoptagne forældre, aktive og me
get krævende piger, et ødelagt bymiljø og kampen for overlevelse. 

Den kvindelige og den mandlige del af filmens »par« står skarpt profile
rede over for hinanden på en måde, som så at sige vender de traditionelle 
polariseringer om. Med hende som »hovedet« og ham som »kroppen« har 
de svært ved at tale samme sprog, de ligger konstant i »in-fight« indtil 
filmens slutbillede, hvor de i hvert fald for et øjeblik opgiver distancen til 
fordel for nærheden. 

I opfølgningen Gåden om de grønne slam, som blev vist i biograferne her
hjemme sommeren 1991, er rammehistorien næsten væk - tilbage er kun 
genkendelsens glæde ved Turtles-figurerne. Symptomatisk nok frembrin
ger den onde Shreader her af det grønne slam, som Turties er oprundet af, 
to mutant-uhyrer, som viser sig at være uhyrlige »babyer«, der kun er ude 
efter en ting - MOR 

Ude i den virkelige verden kan man i disse år se tendenser i retning af en 
omvending af tidligere kønstræk Drengene bevæger sig f.eks. ind i værel
sets lukkede rum med H e-man-figurer og samlealbums, rollespil a la Dun
geons and Dragons og computerspil. Den nye medie- og informations-
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teknologi tilbyder her en skræk- og nyromantisk imaginationsverden, hvor 
fortidsuhyrer og fremtidsrobotter kæmper side og side som med- og mod
spillere i et postmoderne univers. Her er der blevet plads til pigerne - ikke 
bare som prinsesser, der skal reddes, men også som ligeværdige og jævn
byrdige væbnere. Dog synes det samtidig at stille krav til det maskuline i
mage, der så meget mere stiliseres og æstetiseres som form. 

Også ungdommens nye kropskulturer fremviser et brud på traditionelle 
mønstre: mens pigerne går til body-building, går drengene til workout, og 
mens pigernes muskler vokser, får drengene ring i øret og sminke i ansigt
et o.s.v. For mig at se er disse tendenser flertydige. På den ene sider mister 
kønnet sin betydning, idet pigekroppe bliver til drengekroppe og vice versa. 
På den anden side sker der i en og samme bevægelse en overbetyden af 
kønnet som en leg med polære tegn på baggrund af en grundlæggende to
ning som køn af den enkelte krop. 

Kønnet og seksualiteten har foruden det klasse- og miljøbestemte opgør 
med institutioner og autoriteter været de centrale temaer i alle efterkrigs
tidens markerede ungdomskulturer. Fra 40'ernes swingpjattere til 80'ernes 
punkere har de været et forum og en reference for unge i deres tilegnelse 
og kreative omdefinering af en kønsidentitet under historisk forvandling. 

McRobbie og Garber (1986) har i deres feministisk inspirerede gen
fortælling af disse ungdomskulturers historie peget på, at pigerne generelt 
set er blevet stadig mere synlige og skabende, kulminerende med punker
pigernes aggressivt selviscenesættende rockbands og ironiske og stil
bevidste dekonstruktion af luder-madonna-komplekset og de traditionelle 
kvindebilleder. Men samtidig udstiller punkpigerne også smerten ved det 
kvindeliges deformering og vanskeligheden ved inden for de kulturelle ram
mer overhovedet at udtrykke det kvindelige udenom og bagved forvræng
ningerne. 

Vanskeligheden ved eller umuligheden i at opstille alternative betydning
er eller meninger - ikke bare af og med kønnet, men af og med den moder
ne eksistens i det hele taget - kan imidlertid også siges at være en mere ge
nerel eller total erkendelse i punken. 

Siden punken har der da heller ikke været flere store og i den vestlige 
verden stildannende bevægelser. Ungdomsbevægelserne har i 90'erne me
re globale og universelle mål, men lokale og specifikke midler, idet de retter 
sig mod en række konkrete krav til miljø, boliger, løn o.s.v. Hvis der er no
get fællestræk, så er det den æstetisk bevidste iscenesættelse af aktioner
ne som et skue-spil, et farverigt brud på og en provokerende kommentar til 
hverdagslighedens grå, serielle automatik. 

Kønnets kultur - om unge og ungdom 39 A 



På samme måde synes jeg, at unges »kønslige omgang« her på vej mod 
årtusindeskiftet har antaget karakter af et aktionistisk sceneri, et farverigt 
skue afhængigt af tid og omstændigheder. Nogen gange som en aktuel kom
mentar til den klassiske drøm om androgyni, om tvekønnethed eller intet
kønnethed. Nogen gange som en genkomst af de gamle og kendte spil, men 
i nye iscenesættelser, for der gives ikke længere nogen uskyldig omgang 
med de gamle scripter. Også hos ))high-tech« og ))succes«-drengene er der 
f.eks. tale om en mere eller mindre bevidst simulation, der så at sige abon
nerer på gamle tider, men i en ny opsætning. Hvorvidt man så kan li' den el
ler ej , er jo en smags sag. 

SVANTE, 7 ÅR 

Teknologien 
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Kønnets fleksibi l itet 
Ikke bare i ungdommen, men i hele kulturen ser jeg en samtidig bevægel
se bort fra og hen mod kønnet som en af de sidste referencer med en given 
betydning og en absolut mening. Ungdomskulturerne er vor tidsånds mest 
følsomme seismografer, og de viser kønnet som en leg, en simulation, et 
tegn, der indgår i den personlige iscenesættelse og den kollektive stil
dannelse, der er trådt i stedet for størrelser som »identitet«, »tradition« og 
»norm«. Som tegn signalerer kønnet ikke længere forskellen, menforskelle 
og forskelssætten. Ikke længere det polariserede begær i søgen efter sit · 

komplementære objekt, men et differentielt og diffust begær, der søger sin 
indforståede læser. 

Det betyder, at en opdeling i »kønskulturer«, som den jeg har foretaget 
her, allerede, idet den kan ses og beskrives, ikke længere er dækkende for 
virkeligheden. Måske har den aldrig været det. Forstået på den måde, at be
nævnelser som »intimitet« og >>autonomi« er sproglige udtryk, der betyder 
bestemte gruppers - her kønnenes - erfaringer i over�nsstemmelse med 
en given meningsdannelse. F.eks. var der en mandlig tilhører, der efter et 
foredrag fortalte mig, at han oplevede drenges og mænds samvær som me
get intimt. Han kunne ikke forstå, at pige- og kvindekulturen så at sige hav
de fået monopol på et ord, som han syntes betegnede egne erfaringer. På 
samme måde som der i pigers og kvinders fællesskaber også ligger megen 
autonomi. Hvilket for mig aktualiserede det paradoks, at først var det Freud, 
der identificerede kvinder med intimitet, mænd med autonomi - og senere 
fik læst og påskrevet. Siden var det feminismen, der læste og skrev kønnet 
i samme billede omend med en anden forklaring og valourisering. Så, hvad 
taler vi egentlig om, når vi taler om kønnet i de store ord? Hvem sætter den 
lingvistiske dagsorden, hvordan og hvorfor? 
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De l iHerære kønstraditioner 
- om u ngdomsl itteratu ren før og nu 

Kønskulturerne har haft hver deres litterære tradition i pige- og drenge
litteraturen. Begge romantiske og med rødder i den fin- og voksenlitterære 
roman- og fortælletradition. Mens den kvindelige tradition har udtrykt 
skønhedsdrømmen og kredset omkring mødet mellem kønnene, har den 
mandlige udtrykt erobrerdrømmen og kredset omkring temaerne ekspan
sion og beherskelse. 

Traditionerne kan følges fra den klassiske ungdomslitteratur over den 
populære magasin- og serielitteratur til nutidens køns- og problembevidste 
ungdomsroman. Dog er der i dag også opbrud i kønstraditionerne. I den 
aktuelle ungdomsroman synes det f.eks. at være de mandlige forfattere og 
fiktionsfigurer, der har et »kvindeligt« romantisk projekt, mens kvindelige 
forfattere, fiktionsfigurer og læsere er ude for at erobre verden. Samtidig 
vokser nye genrer frem, som ikke skrives og læses ud fra de klassiske 
fortælle- og kønsstrukturer. Men det ser samtidig ud til, at romantismen 
vender tilbage, omend på en ny og ikke så kønsbestemt måde. Det er en his
torie, som jeg vil skitsere i det følgende. 

Roman(ti k) og real i sme i u ngdomsl itteratu ren 
Børne- og ungdomslitteraturen opstod som en særlig litterær genre i løbet 
af forrige århundrede med det dobbelte formål at belære og underholde. Al
lerede tidligt blev den både alders- og kønsdifferentieret, idet den bidrog til 
børns og unges identitets- og normdannelse (Stybe, 1974; Winge, 1976) . 

Det genrernæssige forbillede for ungdomslitteraturen blev i løbet af det 
19. århundrede først og fremmest den voksen- og finlitterære dannelses
roman med den karakteristiske, trefasede fortællestruktur - hjemme-ude
hjem - der beskriver hovedfigurens livsforløb og psykologiske udvikling 
som en symbolsk rejse. Forløbet fik imidlertid en meget forskellig karakter 
alt efter, om der var tale om kvindelige eller mandlige fiktionsfigurer. Mens 
de mandlige hovedpersoner også reelt bevægede sig ud i verden med et ero
brerprojekt, blev de kvindelige bundet i en venteposition, mens de forbe
redte sig på det afgørende møde med det andet køn. Mens ude-fasen var kli
maks i den mandlige dannelsesroman og definerede dens forskellige 
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genrer, rejse-, detektiv- o.s.v. ,  så var genetableringsfasen det afgjorte kli
maks i den kvindelige dannelsesroman som romance. 

Dannelsesromanen var realistisk i den forstand, at den beskrev udvik
lings- og handlingsforløb, som læseren kunne genfinde i sin egen virkelig
hed. Men den var romantisk i den forstand, at forløbet var indskrevet i en 
naturbegrundet og mytisk orden, ikke mindst hvad kønnet angik. I dannel
sesromanen etableredes »et sæt af myter, der i det væsentlige går ud på, at 
det enkelte menneske er noget i sig selv, og at det kan holde sig til overordnede 
værdier, selv om det tilsyneladende er tilfældet eller andre uoverskuelige kræf 
ter, der bestemmer«, siges det hos Borberg et al. (1980) . Hertil kunne tilføjes, 
at i dannelsesromanen tillagdes begge køn hver deres mening og værdi, 
som først kunne udfoldes, når de indgik en ideel forbindelse. 

I løbet af det 19. århundrede opløstes det romantiske livssyn i et sæku
lariseret, materialistisk verdensbillede, og dannelsesromanen afløstes af ud
viklingsromanen. I udviklingsromanen var den sidste fase af fortællestruk
turen hjemme-ude-hjem kun ufuldstændig eller helt fraværende, idet det 
ikke længere syntes muligt at genetablere den oprindelige orden og harmo
ni mellem de komplementære køn. Individet eller helten blev forhindret i 
sit erobrerprojekt og kunne heller ikke længere tilegne sig selv så at sige 
(den »problematiske« helt) . På samme måde fremstod det kvindelige som 
adskilt fra sit biologiske grundlag og dermed også fra sig selv, og mødet 
mellem kønnene blev mere og mere umuligt (den »umuliggjorte« kærlig
hed) . Kønnene blev med udviklings- eller måske snarere sammenbruds
romanen til kulturelle postulater, og det moderne subjekt står tilbage som 
et splittet, men også frit subjekt, som skal til at skabe sig selv på ny. Det er 
denne proces og dens udfordringer, som drives videre i den modernistiske 
litteratur som et opgør med romanformen og den store fortælling om køn
net 

Men det romantiske overlever som kønspolære genre- og læsetradition
er og som tematiske koder i pige- og drengelitteraturen: pigebogen som en 
aldersbestemt variant af romancen med den intime alliance som projekt og 
en psykologisk grundkonflikt; drengebogen som en aldersbestemt variant 
af helteromanen med den ydre ekspansion som projekt og en social grund-
konflikt Oov l orden) . 

· 
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Den populære pigeserie 
» Ungpigeromanen eksisterer ikke længere«, erklærede Tine Bryld i efterordet 
til den dramatisk dokumentariske ungdomsroman Stærk nok? i 1979. Og 
godt det samme, mente hun, for den var »noget underligt lyserødt stads« � et 
levn fra en tid, hvor piger blev henvist til drømmen om prinsen på den hvi
de hest Men hun måtte dog samtidig indrømme, at traditionen var sejglivet, 
idet den levede videre i kiosklitteraturen og magasinpressen, og at mange 
piger tilsyneladende stadig fandt tilfredsstillelse i den. 

Ungpigeromanen udgjorde i 70'erne endnu en væsentlig del af det ung
domslitterære bogmarked og af unge pigers læsevaner, som den havde gjor
de det i flere generationer (jvf. Herdis Toft, 1980) . Der blev ikke skrevet 
mange nye bøger i genren, men gamle blev genudgivet og genoptrykt. 

Genren opstod i midten af forrige århundrede som læsning for borger
skabets døtre og som en lettere tilgængelig eller populariseret udgave af 
den voksne dannelsesroman med kvindelig hovedperson og en romantisk 
narratologi. De voksne pendanter spændte således fra den klassiske, bor
gerlige roman tradition, f.eks. Pamela (Richardson, 17 40) og Stormfulde høj
der (Emily Bronte, 184 7) , til den populære voksenlitteratur, f.eks. Borte med 
blæsten (Margaret Mitchell, 1936) , der henvendte sig til et primært kvinde
ligt læsepublikum. Som ungpigeroman slog genren bredt an i de industriali
serede lande med Louisa M. Alcott's Pigebørn (1868, på dansk 1876 og i ny 
uforkortet udgave, 1991) , videreført i Ungdom, jo og hendes drenge og Unge 
kvinder. Alle handlede de om den dydige Meg og hendes viltre søster Jo, 
der fra bog til bog udviklede sig fra unge piger til voksne kvinder. 

Hovedpersonen i denne første egentlige pigebog eller pigebogsserie var 
den husmoderlige og meget feminine Meg, men den mest populære figur 
hos mange af de unge kvindelige læsere blev Jo, vildkatten og kunstner
spiren. Inden for genren blev hun prototypen på »drengepigen«, der forka
ster pigeligheden til fordel for drengetheden, og på »karrierekvinden«, der 
forkaster et traditionelt liv som husmoder for at realisere og etablere sig 
som kunstner. 

De to bøger udgjorde sammen med de to opfølgninger en slags dannel
ses- eller udviklingsserie. Mange pigeserier er siden blevet bygget op om
kring fortællestrukturen og de to pigetyper fra Pigebørn, idet dannelses- el
ler udviklingsprojektet opbygges omkring konflikten mellem de to som en 
indre, psykologisk konflikt. I starten af dette århundrede udkom herhjem
me først oversatte serier som Frøken Vildkat (1911-14) , siden danske som 
Frøken Dik (1914-21) .  Disse bøger var skrevet af (mandlige) forfattere, som 
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havde tænkt dem i seriens form fra starten, idet de omfattede henholdsvis 
fire og otte bind. De beskrev et pubertært udviklingsforløb, hvor læseren 
kunne følge hovedpersonen fra skolealderens frie »drengeliv« over puber
tetens og ungpigetilværelsens begyndende forelskelser og kvindelige til
bøjeligheder til den unge kvindes forpligtende forlovelse og ægteskab. Sam
me tema blev taget op af forfatterinden Bertha Holst i en række 
selvstændige ungpigeromaner, f.eks. Tvillingerne (1908) , Bitten (1910) ,  
Spirrevip (1912) , Inger Margrethe (1914) og Helle (1918) ,  der i 60'erne gen
udgives samlet og lanceres som serie af Gyldendal. 

Først i mellemkrigs- og efterkrigstiden er den serieform, som vi kender 
i dag, d.v.s. serier som er skrevet af et forfatterteam efter en fast skabelon, 
der varieres fra produkt til produkt, blevet udviklet herhjemme. I disse se
rier forsvinder dannelses- og udviklingsaspektet mere og mere til fordel for 
den episodiske fortælling, der følger et grundlæggende »retledningsmøn
ster«. De to pigetyper spaltes nu ud på enkelte serier og/ eller i venindekon
stellationer inden for den enkelte serie, og samtidig opstår der to forskel
lige serietyper for henholdsvis et yngre, præpubertært og et ældre, 
postpubertært publikum. Typisk for disse senere serier er, at dannelses- og 
udviklingsaspektet bliver en slags genrernæssig rest, der f.eks. angives i 
første og sidste nummer af en serie (Henriksen, Jacobsen og Nistrup, 1977) . 

For de yngre aldersgrupper gælder dette f.eks. serierne om Puk (nr. l-
58, udgivet 1952-64 og igen i 1970-75) , Susy (nr. 1-22, udgivet 1943-64) og 
Pernille (nr. 1-16, udgivet 1949-57) . De er alle skrevet af mandlige forfatte
re under kvindeligt pseudonym, idet de henvender sig til forskellige dele af 
det unge, kvindelige læsepublikum. Puk er den viltre drengepige, og serien 
minder med sit kostskolemiljø og detektiviske plot om drengeserien. Pernil
le derimod er den forsigtige pigetype, og serien refererer med sit familie
miljø og den psykologisk-moralske grundkonflikt til et traditionelt kvinde
ligt univers. Susy-bøgerne er en blanding af disse modeller, idet de først og 
fremmest tematiserer den moderne unge piges mulighed for et selvstæn
digt fritidsliv og hendes valg af fritidsinteresser (hestepigen). 

For de lidt større piger er det serier som Piger i hvidt eller Sue Barton 
(nr. l-7, 1947-56 og 1968-74) og CherryAmes (nr. 1-12, 1957-68), begge ame
rikanske, der har domineret markedet Her møder vi den unge pige, der fly
tter hjemmefra og får sig en uddannelse til et typisk, kvindeligt kalds
erhverv, som giver mulighed for både omsorgsorientering og 
selvstændighed. 

De første mange bøger om Sue Barton handler om livet på sygehuset, 
om de menneskelige konflikter, der udspiller sig her, og om ungpigelivet 
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omkring det, med forelskelser i lægerne, konflikter med oversygeplejer
skerne o.s.v. I de sidste bøger møder hovedpersonen sit livs kærlighed, hun 
bliver gift med lægen, får børn og opgiver sit jo b (for måske når børnene er 
store at kunne vende tilbage til kaldet). Serien afspejler således kvindernes 
vandring ud på arbejdsmarkedet, idet den tegner livsforløbet for kvinder i 
mellemlagene i den klassiske dannelsesromans form som: hjemme-ude
hjem. 

I den yngre serie om Cherry Arnes er den romantiske kode forbundet 
med et spændingsplot, idet Cherry Arnes også optræder som detektiv, der 
redder sygehusets ære udadtil og sikrer lov og orden indadtil. Her er ud
viklingsaspektet og forvandlingsprojektet nedtonet, idet dannelsesskabe
lonen hjemme-ude-hjemme refererer til den større sociale orden og et over
individuelt univers, som i tidens drengebøger. 

Den popu lære drengeserie 
Som en parallel til pigebogen og -serien opstod den litterære tradition for 
drenge (Henriksen, Jacobsen og Nistru p, 1977; Borberg, Breuning og Wein
rich, 1980 og Vinterberg 1976 og 1983) . Drengelitteraturen udsprang af en 
anden gren af den finlitterære, borgerlige romantradition: opdagelses- og 
rejselitteraturen fra Robinson Crusoe (Daniel Defoe, 1719) tiljorden rundt i 
80 dage Oules Verne, 1873) , den historiske (helte)roman som lvanhoe (Wal
ter Scott, 1820) og De tre musketerer (Alexander Dumas, 1844) og detektiv
fortællingen, f.eks. Sherlock Holmes (Conan Doyle, 1892) - alle stadig dren
geklassikere. Rudyard Kipting skabte i junglebogen (1894, på dansk 1896) 
og med sine historier om det vilde naturbarn Mowgli en skikkelse, der i 
mange variationer har levet videre i den egentlige drengelitteratur. 

De første til at omsætte disse klassiske genrer til eventyrlig spændings
litteratur for børn (drenge) var amerikaneren J. F. Cooper med sine india
nerfortællinger, bl.a. Den sidste mohikaner (1826, på dansk i 187 4) , og eng
lænderen F. Marryat med sine sømands- og nybyggerfortællinger, f.eks. 
Nybyggerne i Canada (1844, på dansk 1846) . 

Den første moderne drengeserie, der udgives herhjemme, er Tarzan (nr. 
1-26, 1919-71) , skrevet af amerikaneren E. R Burroughs efter bl.a. Kiptings 
forlæg. De første 3 bøger i serien er skrevet som en dannelses- eller udvik
lingsserie om drengen Tarzan, der sammen med forældrene lander på en 
øde ø, og som efter forældrenes død opfostres af en abe og vokser op blandt 
junglens dyr. Han kommer på et tidspunkt tilbage til civilisationen, hvor han 
uddannes, gifter sig og får en søn. Denne søn foretager nu den modsatte be-
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vægeise af faderen, idet han forlader civilisationen til fordel for urskoven. I 
slutningen af 3. bog samles familien, og da serien med 4. bog genopstår som 
en moderne, episodisk serie er Tarzan blevet farmejer i Østafrika. 

De enkelte bøger handler fra da af om Tarzans kamp for junglen og mod 
de - onde, forkerte, ubetænksomme -hvide erobreres indtrængen i en ræk
ke spændingsmættede handlingsforløb, hvor Tarzan optræder som den su
veræne eller fantastiske helt. Tarzan er som formidler mellem urtilstand en 
og naturen på den ene side og civilisationen og kulturen på den anden side 
samtidig en retledende, moralsk figur for det vilde drengebarn, der selv skal 
))tæmmes« og lære at beherske sine seksuelle og følelsesmæssige impulser 
og at skelne mellem de gode - typisk engelske og franske - og de onde -
typisk først tyske, siden russiske - sociale kræfter for at kunne sætte sine 
energier ind for dem. 

Borberg et. al. (1980) læser Tarzan på linie med Vinterbergs (1976) 
læsning af dens danske efterfølger Paw (1918) og Paw i urskoven (1932) af 
Torry Gredsted: som en ekspansions- og driftsbeherskelseshistorie og som 
en fejring af den hvide, europæiske imperialismes erobrer- og hersker
mentalitet. Når serierne læses endnu i dag - Paw-serien er sidst genudgi
vet i 1975 - så er det først og fremmest, fordi de fungerer som en konkret 
udforskning af en meningsfuld og værdisat maskulin oplevelsesverden, si
ger de. 

Tarzan blev også oversat af Gunnar Jørgensen, forfatter til bøgerne om 
Flemming (nr. 1-10) , der udkom 1918-29 og siden er blevet genoptrykt man
ge gange, sidst i 70'erne. De udgør en slags udspilet dannelses- og udvik
lingsserie eller føljeton, idet der dels er en udviklingstematik og en fort
løbende handling igennem serien, fra uvorn skoledreng til moden student, 
dels er afsluttede episoder i hver bog - skolehistorier, hvor Flemming fejl
agtigt opfattes som lovbryder og uromager. Dannelses- og udviklingstema
et anslås især i første bog, hvor Flemming p.g.a. problemer hjemme og i 
skolen sendes på kostskole, og i anden bog, hvor han vender hjem igen som 
en til dels retledt dreng, der kan indgå i skolens sociale univers på lovens 
og den gode ordens side som en af (skole) hverdagens helte. Derefter bli
ver serien rent episodisk opbygget omkring Flemmings heltegerninger. 

De øvrige danske drengebøger og -serier er tilpasset andre sociale lag og 
omstændigheder, f.eks. den tidlige Peder Most om bondesagen, folke
oplysningen og spejdermentaliteten og den lidt senere Klit-Per om den un
ge, fattige fisker, der bliver forsørger og selvejende. En noget anden type 
drengebogserie er de morsomme bøger, som handler om ))uheldige helte« 
eller ))anti-helte« - den engelske William og de danske Svend Erik og Tyk-
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ke Niels, alle fra mellemkrigstiden. Disse bøger har formodentlig været ret
tet mod et andet eller socialt bredere og måske yngre publikum end serien 
om Flemming, der tydeligvis refererer til et mellemlags- og overklassemiljø 
og henvender sig til bogligt orienterede drenge med et uddannelses
budskab. 

Den mest omfattende og mest genoptrykte drengeserie overhovedet er 
serien om]an (nr. 1-81) , der er skrevet af forfatterparret Knud Meister og 
Carlo Andersen, der af Wangells Forlag blev sat til at kreere Puk-serien i 
1952 (1942-64, senest genoptrykt i 1970-75) . Det er en detektivserie, hvor 
hver enkelt bog er bygget op omkring J an s opklaring af et forbryderisk plot, 
der truer den moralske orden og det sociale univers. Som detektivserie kom 
]an-bøgerne til at danne forbillede for mange senere drengeserier, men og
så pigeserier. Det er blevet en genre inden for seriebogen, som overlever 
ved at henvende sig til både piger og drenge med en kønsblandet børne
gruppe som detektivhold. 

I bøgerne om Jan er dannelsesforløbet og udviklingstematikken kun til
bage som en reminiscens, der forklarer seriens tilblivelse og afslutning. I 
sidste bog tilkendegives det, at den oprindeligt 14-årige Jan nu er blevet 23 
år - han er blevet voksen og må forlade sin tilværelse som samfundsredder 
og helt til fordel for det mere individualiserede familie- og karriereprojekt. 
I den enkelte bog optræder dannelsesaspektet i det trefasede narratologiske 
forløb som: lov/orden - lovbrud/uorden - genetablering af lov og orden. I 
de første mange år er det pædagogisk-moralske sigte tydeligt, senere ned
tones det til fordel for den helt rituelle og skabelonagtige gennemspilning 
af motivet inden for det genkendelige, hierarkiske og konkurrencebetone
de, drengeunivers. Andre af tidens drengeserier er flyverserien Biggles og 
sømandsserien Jørn Havbo, hvor helten får en profession. 

I 60-70' erne udkommer en række pige- og drengeserier af en ny type, som 
signalerer et opbrud i såvel serieformen som kønsmønstret Serierne bliver 
som den »seriøse« ungdomsroman mere problemorienterede og miljødefi
nerede, idet de handler om ganske almindelige unges ganske almindelige 
hverdag. For pigernes vedkommende drejer det sig om en række, fortrins
vis svenske, hesteserier (Annika, Britta, Lotte o.s.v.) , for drengenes ved
kommende om f.eks. Rasser og ]esper-serierne - begge danske. Samtidig 
oversættes en række udenlandske serier - standardiserede produkter i de
tektivgenren for det internationale marked og rettet mod både pige- og dren
gelæsere (Den engelske De 5 -serie og den danske Kim-serie) . 

Henimod slutningen af 70'erne er den populære serielitteratur ved at ud
dø efter at have været forsøgt fornyet i tidens ånd som problembevidst uni-
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sex-litteratur. Samtidig sker der imidlertid det, at den »seriøse« ungdom
sroman bliver til en køns- og problembevidst serielitteratur - med et overve
jende kvindeligt læsepublikum. 

Den køns- og problembevidste ungdomsroman 
- for piger 
Stærk nok? var i 1979 Tine Brylds bud på de litterære kønskulturers mere 
tidssvarende, seriøse afløser, nemlig den problem- og kønsbevidste ung
domsroman, der henvender sig til begge køn med en beskrivelse af udvik
lingen fra barn til voksen i puberteten, set og oplevet gennem enten en 
kvindelig eller mandlig hovedperson. Spørgsmålet: »Stærk nok?« er rettet 
mod den kvindelige hovedperson, Sanne. Tør hun bryde ungpigeromanens 
traditionelle mønster og lade prinsen på den hvide hest ride forbi for at mø
de andre eventyr på egen fod? Der gives et forsigtigt positivt svar. Ved en 
venindes og moderens hjælp lykkes det for Sanne at bryde ud af det hjem
lige »jomfrubur« og at etablere en selvstændig tilværelse, i hvert fald i første 
omgang. 

Foruden Tine Brylds bog udkom der i løbet af 70'erne en strøm af sådan
ne problem- og kønsbevidste ungdomsroman er, skrevet af både kvindelige 
og mandlige forfattere og tydeligt inspireret af kvindebevægelsen og den 
ny kønsrolle- og ligestillingsdebat i samfundet iøvrigt. I Er piger sådan? 
(1979) må Keld Belert imidlertid konkludere på analysen af 12 ungdoms
romaner, at der stadig er alverden til forskel på genren, alt efter om den har 
en kvindelig eller mandlig hovedperson. Ifølge disse romaner har pigerne 
stadig ikke opgivet prinsessedrømmen e. I flere af dem, siger han, refererer 
forfatterne direkte til det romantiske mytestof, idet de bruger eventyrlige 
figurer og strukturer. De gør det med den intention at aflive de romantiske 
ungpigedrømme. Men samtidig genfindes de, ifølge Belert, som dybde
strukturer i romanernes eget univers, udpræget i f.eks. Inge Fischer Søren
sens Det er så yndigt (1977) . I sine sammenfattende betragtninger over kvin
delige hovedpersoner i 70'ernes ungdomslitteratur, siger han: 

»De drømmer om: at bestemme over sig selv. Men uden om dem ven
ter drengene, der ikke altid forstår dem. Og samfundet, som de ikke 
altid forstår. Og de bryder sig ikke om skolen, og kun en af dem spe
kulerer på at få sig en uddannelse« (s. 144-145) . 
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Mange af de problem- og kønsbevidste ungdomsromaner bliver af for
fatterne fulgt op i en eller flere fortsættelser. Tine Bryld giver også et væg
tigt bud på denne udviklingsserie med historien om pigen Liv i Pigeliv 
(1982) , Befri dit liv (1983) og Liv og Alexander (1984) . Liv er den friske og 
naturlige pige fra et mellemlagsmiljø i provinsen, der konfronteres med den 
lidt ældre Alexander, der har brudt med sit overklassemiljø og er blevet 
BZ'er i København. For Liv bliver Alexander både idol/ideal og den store 
kærlighed. Han repræsenterer frigørelsen fra forældrene og hjemmet og 
forvandlingen fra pige til kvinde. Livs bedste veninde, Dorte, interesserer 
sig imidlertid også for Alexander, og hun er sammen med ham en aften, da 
han kommer til byen for at besøge Liv. Det bliver til et smertefuldt brud mel
lem de to veninder: der tager så hårdt på Liv, at hun ikke kan gennemføre 
gymnasiet. 

Samtidig bliver Livs forældre skilt, og Liv flytter over til moderen i Køben
havn. Her møder hun atter Alexander, der imidlertid er ved at forsumpe i 
stoffer og lediggang, forkastet af selv sine egne. Det bliver nu Liv, der må 
tage føringen. Præget, men også styrket af de mange brud, påtager hun sig 
et moderligt ansvar for Alexander. Hun får arbejde, flytter ind i et produk
tionskollektiv og kommer til slut som optakt til et uddannelsesforløb på et 
studieophold i U.SA Ved slutningen af serien er hun på vej væk fra Alexan
der uden dog helt at kunne slippe ham. 

Læseren tilbydes gennem serien et bredt indblik i forskellige ungdoms
miljøer: fra BZ'ere og christianitter over Faglig Ungdom til gymnasieelever 
og »almindelige unge«. Tine Bryld formidler her sit indgående kendskab 
til forskellige ungdomsgrupper gennem en socialt bevidst og realistisk skil
dring af væsentlige forskelle blandt unge, i betingelser, muligheder og ind
stilling. Og hun tager gennem Alexanders skæbne fat i et aktuelt ung
domsproblem. 

Som problem- og kønsbevidst ungdomsroman med fokus på den unge 
kærligheds vilkår og især vildveje henvender Tine Brylds serie sig stadig 
primært til et kvindeligt læsepublikum. Den kvindelige hovedperson har nu 
også fået et erobrerprojekt i verden, men det er den problematiske og umu
lige kærlighed, som suger såvel hovedpersonens, som fortællerens energi, 
og grundtonen bliver bestemt af netop problembevidstheden. 

Den forholdsvis unge forfatterinde Hanne Vibeke Holst har med trilogi
en Til sommer (1985) , Nattens Kys (1986) og Hjertets renhed (1990) givet sit 
bidrag til genren. I den første bog beskrives to trekantsdramaer med 
veninderne Louise og Stine over for først den jævnaldrende og jævnbyrdige 
Anders, siden den ældre og dominerende Gregers. Her klarer veninderne 
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sig igennem dramaerne efter en række indbyrdes jalousiopgør, men ikke 
uden skrammer og skår i venindeforholdet 

I anden bog møder Louise endnu en Don Juan i studiekammeraten 
Jesper. Denne gang er hun mere erfaren, og det lykkes hende at afvise 
Jesper på en måde, som gør det muligt for dem at blive venner. Louise gen
optager kontakten med den forstående Anders, der står parat til at genop
tage deres forhold. Men det går ikke så godt, Louise er ikke længere forel
sket i Anders. Mod slutningen af bogen møder hun endelig sin drømmefyr 
i gøgleren og livskunstneren Peter. Men Peter er netop en drømmefyr. Han 
træder ind i romanen og i Louises liv som en vision, en fantasifigur med 
udpræget både maskuline og feminine træk, og han forlader begge dele på 
samme måde. Peter dør efter første nats befriende, men i seksuel forstand 
ufuldbyrdede møde. Mens Louise gennemlever sorgen over sit tab, træder 
Anders igen til, og bogen slutter åbent med en mulighed for, at Louise gen
finder sine følelser for ham på et mere modent grundlag. 

Det gør hun imidlertid ikke, viser det sig i 3. bog. Tværtimod, så finder 
hun styrke til atter at konfrontere sig med den spæde ungdoms »farlige« 
maskuline seksualitet. Louise får sin Jesper i stor- og drømmebyen Paris, 
mens den viltre Stine drager tilbage til provinsen og rødderne - med An
ders. 

Gennem Louises forhold til rækken af mandetyper tematiseres split
telsen i den kvindelige seksualitet: mellem tryghed og fascination, mellem 
livsvennen og den seksuelle udfordrer som en parallel til splittelsen i den 
maskuline seksualitet. Gennem Peter-figuren gøres den androgyne drøm til 
en smuk og energifyldt fantasi i bestræbelserne på at integrere de to sider 
af den kvindelige, seksuelle identitet. Men han forbliver et postulat. 

Louise er den naturlige og fornuftige pige, checket og selvstændig også 
i seksuel henseende, og som sådan den yngre forfatters bud på fremtidens 
pigeideal. Samtidig spores i romanen en tone af tomhed og ensomhed. Det 
har sine omkostninger at blive en fri kvinde: at bryde op hjemmefra, skabe 
sig en ny tilværelse og gøre karriere. Hos Hanne Vibeke Holst stilles der 
også spørgsmålstegn ved det kvindelige erobrerprojekt - var der noget, der 
gik tabt undervejs? 
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Den køns- og problembevidste ungdomsroman 
- for drenge 
Andre udviklingsserier er skrevet af mandlige forfattere og har drenge som 
hovedpersoner. Her problematiseres det maskuline erobrerprojekt, idet der 
hentes inspiration i den kvindelige fortælletradition. Spørgsmålet er imid
lertid, i hvor høj grad disse serier har appelleret til drengelæserne. 

Hans Hansen har udgivet historien om Claus i Vil du se min smukke nav
le (1976) , Elsk mig langsomt (1977) og Claus og Lene og Nina (1978) . I se
rien følger vi Claus i de sidste år i skolen og på vej ud i det »virkelige« liv. 
Claus kommer fra det bedrestillede arbejderlag med parcelhus og bil, men 
økonomien er trængt og familien rammes på et tidspunkt af arbejdsløshed. 
Claus konfronteres mere og mere med forældrenes virkelighed og får 
dermed også øje for dem som personer, der er andet og mere end forældre. 
Og - må Claus forbavset konstatere - »en mor er også en pige«. Seriens an
det hovedtema er nemlig Claus' forelskelse i først Lene og siden også Nina 
og den udvikling fra tidlig pubertet til »moden« ungdom, som det kommer 
til til at betyde. 

Først bliver Claus forelsket i klassekammeraten Lene. Det bliver en for
elskelse, der er fyldt med ængstelse, uro og usikkerhed, men også af gen
kendelse og tryghed. Claus' forelskelse i Lene bliver af Hans Hansen be
skrevet som et romantisk møde, der også for drengen, Claus, indeholder et 
forvandlingstema. Han er ikke længere den samme efter som før. Han har 
tilegnet sig sin maskulinitet i mødet med det andet og fremmede og dermed 
opnået en anden form for selvbevidsthed. Men med sin seksuelle vækkel
se bliver Claus også åben for andre møder og påvirkninger, og da han får 
øjnene op for den meget anderledes og seksuelt provokerende Nina, er han 
fortabt. Claus lander i det klassiske skisma mellem to forskellige sider af 
sin maskuline seksualitet og to forskellige kvindetyper: »madonnaen« og 
» forførersken «. 

Pudsigt nok lader Hans Hansen det være op til Lene at løse konflikten. 
Det er hele tiden Lene, der med sin fornuft tager de afgørende skridt såvel 
som sætter de nødvendige grænser. Og også i denne situation er det Lene, 
der handler og beslutter. Hun konstaterer »voksent«, at det jo kan og måske 
også må ske i deres alder, at de udvikler sig og omgås andre, og at de nok 
er for unge til at binde sig til hinanden. 

Claus og Lene klarer sig altså nogenlunde helskindede gennem det første 
møde og det første opbrud, og serien henvender sig med dette forløb til un
ge i lignende situationer med et meget rationelt, voksent budskab. Selvom 
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det er Claus, der er hovedpersonen, så er det Lenes synsvinkel, der bliver 
læserens, og det er mit gæt, at serien først og fremmest har unge, kvinde
lige læsere. Den er så at sige stemt ind på den romantiske pigekode for en 
udviklingsroman eller -serie, også selv om den beskriver drengenes verden 
gennem samværet mellem Claus og vennen Jørgen. Et samvær, hvor følel
ser ikke umiddelbart gives til kende, og hvor der ikke snakkes, men hand
les. 

En anden serie i samme stil er Bent Rasmussens Skynd dig Anders (1980) , 
Hvad vil du Anders (1982) og Kommer du hjem Anders (1983) . Også Anders 
er en ungdommelig udgave af den bløde/kønsrollebevidste mand, der 
alligevel splittes mellem den pige, han holder af; og hvis barn han har påta
get sig et ansvar for, og så den pige, han fascineres seksuelt af. Og også i 
denne udviklingsserie er det pigerne, der tager de endelige beslutninger, 
og som handler i de afgørende situationer, hvor helten er gået helt i hård
knude. 

Meget anderledes virker Søren Vagn Jacobsens Kom så Kaj (1979) , Skrid 
Kaj (1980) og Ha' det godt Kaj (1981) . Først og fremmest fordi miljøet er et 
ganske andet. Kajs far er langtidschauffør og alene, Kaj dropper ud af sko
len i utide og bliver ufaglært og groft udnyttet ungarbejder, og kammeraten 
Eivind forsøger at få Kaj med ind på en kriminel løbebane. På trods af alle 
odds lykkes det for Kaj at få fodfæste og gå styrket ud af serien - igen tak
ket være kæresten og veninden, linda. Hos hende og i hendes familie fin
der han den opbakning, som giver ham mod til at droppe arbejdet, bryde 
ud af det kriminelle miljø og søge ind på en efterskole for at starte på en 
frisk. 

. Den retledende, pædagogiske morale bliver her tydelig, og udviklings
projektet adskiller sig da heller ikke væsentligt fra de foregående seriers. 
Men Kaj og Kajs verden er anderledes - han er proletardrengen, der klarer 
sig med en ironisk distance til det hele, til faderen og mosteren, til pigerne 
og kærligheden o.s.v. Og i kammeratskabet mellem Kaj og Eivind får læse
ren et indblik i en drengeverden, der oser af macho ligesom faderens sam
vær med kollegerne. Mandschauvinismen og reaktionære politiske hold
ninger trives her hånd i hånd. Typerne og miljøet er beskrevet med en 
indfølende og forløsende humor, der så at siger »tager gassen af ballonen« 
for øjnene af læseren. Det er morsom læsning, som tager fat om varme 
kartofler i ungdoms- og kønsdebatten, og som formodentlig når bredere ud 
blandt drengene selv. 

I Kaj foregår der en kamp mellem den indre »he-man« og den generte og 
selvusikre dreng, som efterlader ham med en dyb usikkerhed på sin masku� 
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line identitet. Hvad forventes der egentlig af ham? Kan han leve op til det? 
Vil han? Efter det første seksuelle samvær med Linda siger Kaj f.eks.: »Var 
det godt nok?«, som om han er til prøve på sin præstationsevne. Dette illu
streres og understreges af forfatteren gennem en skrivestil, der brydes af 
»mediespots«, hvor Kaj forestiller sig selv og sine bedrifter udstillet og be
dømt i dagens medier. 

Samtidig bryder disse spots ind i det narrative forløb, der derved selv 
udstilles som fiktion, hvilket ophæver illusionen og opbryder teksten på 
filmisk, nærmest videoagtig maner. Disse indslag af andre fortællemåder, 
hentet fra de populære og elektroniske ungdomsmedier, betyder formo
dentlig, at denne tekst når ud til et bredere læsepublikum, ligesom for
fatterens og den voksnes alviden og pegefinger punkteres og gøres til gen
stand for den unge læsers egen dømmekraft. 

Ligesom Hanne Vibeke Holst i midten af 80'erne skriver om sig selv som 
ung og til unge, så skriver Klaus Lynggård i Martin og Victoria (1985) og 
Victorias år (1986) med samme udgangspunkt - at være en yngre forfatter 
for hvem ungdomstiden endnu ikke føles som et overstået kapitel. I disse 
bøger viger den retledende og pædagogiske intention til fordel for den ind
levede og ikke altid afklarede skildring. 

Det nye og interessante i Lynggårds serie er, at det er Martin, der er den 
romantiske part i forholdet, idet han ønsker at fastholde Victoria i et eks
klusivt og unikt forhold, mens hun ønsker at videreuddanne sig, tage på 
studieophold i U.S.A og skabe karriere. Også seksuelt er Martin romantik
er, eller rettere så beskriver Lynggård Martins seksuelle oplevelser som en 
erotisk hengivelse, befriet fra såvel angst som magt, i et sprog, som er fri af 
kønsstereotyper og sexisme. 

Sammenlignes Sommer og Lynggård, så er der næsten byttet om på de 
kvindelige og mandlige forfatterroller og på de kvindelige og mandlige 
hovedpersoners projekt i en forbyttet romantisk genre som en kvindelig 
erobrertematik og en maskulin forvandlingstematik 
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Opblødn ingen af de kønsdelte læseku lturer: 
modern isme og fantastisk el ler magisk rea l isme 
Hos Bo Green] ensen, der skriver i samme periode og med samme udgangs
punkt som Hanne Vibeke Holst og Klaus Lynggård, er det retledende og 
pædagogiske sigte helt forsvundet ligesom intentionen om at skildre et sam
let udviklingsforløb eller det romantiske møde mellem kønnene. I bl.a. de 
to romaner Dansen gennem sommeren (1981) og En afgrund af frihed (1989) 
skildres absurde episoder, ekstreme perioder eller serielle forløb, der bli
ver betydningsfulde for de involverede personer og for deres forhold til hin
anden, men som iøvrigt peger hen mod læsere af begge køn i en tematise
ring af den umulige kærlighed, det problematiske selv og det flydende køn. 

I 80' erne debuterer også en række helt unge forfattere, som endeligt for
lader udviklingsromanen og -serien som genre til fordel for andre skrive
måder. Det er især unge kvindelige forfattere, som tegner billedet med bl.a. 
Lotte Bagger og Lotte Inuk. Mens Lotte Bagger i f.eks. Lester, Lester (1980) 
og Idioterne (1982) forsøger sig med en mere modernistisk skrivestil uden 
et centralt fortolkende jeg, så bruger Lotte Inuk nye genrer som den fan
tastiske fortælling og fantasy med indslag af myte- og eventyrstof, f.eks. i 
Villa Nirvana (1984) , Tania Tiara (1986) og Massimo (1990) . 

I de to første bøger skriver hun en kvindelig ambivalens, men også en 
kvindelige biseksualitet ud i dobbelte kvindefigurer, som spejler og kom
menterer hinanden. I den sidste benytter hun sig af en mandlig fortæller, 
der både reflekterer det kvindelige - projiceret ud i den forsvundne elske
de og den fortrolige veninde - og objektiverer det med et (forklædt) mand
ligt blik. Tvillingemetaforikken, søskendemotivet og det forbyttede køn er 
fortællegreb, som hentes direkte fra den gotiske litteratur (den romantiske 
spændingslitteratur) , idet det romantiske projekt her bliver givet en sen- el
ler postmoderne fortolkning som en narcissistisk projektion og selvspejling 
kønnene imellem og som en kønnets maskerade. 

I Massimo »krydsklippes« der mellem den kvindelige og den mandlige 
synsvinkel hos det unge par Michelle og Massimo. De er begge rodløse, 
fortabte børn, som søger genkendelse og tryghed hos hinanden, men som 
har svært ved rigtigt at mødes og give sig selv hen til hinanden. De bærer 
rundt på hver deres hemmelighed, som viser sig at have samme ophav og 
som derfor heller ikke kan udveksles. Michelle og Massimo bliver mere 
søskende end elskende, mere lig end forskellige, idet de søger ly hos hin
anden. Trods denne opblødning af kønnet og det maskeradiske islæt ligger 
der hos Lotte Inuk, hvad jeg vil kalde en længsel efter skønhed og trans-
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cendens, som trækker på den kvindelige tradition, og som - formoder jeg 
- afvises af det unge, mandlige publikum? 

Den klassiske romance har overlevet og fået en renæssance som melo
drama inden for de mere populære dele af genren, kiosk- og magasinlitte
raturen, og massemedierne og hos såvel unge som voksne kvindelige læse
re. Det har optaget en række kvindelige kultur- og medieforskere, der har 
forsøgt at forklare fænomenet (Radway, 1984; Carter, 1984; Grundberg, 
1989 og Drotner, 1991) . 

Der har her været peget på, at melodramaet tilgodeser et afslapnings- og 
bekræftelses behov, der opfyldes helt konkret gennem det at tildele sig selv 
den tid og det rum, som det kræver at læse eller se det. På et psykologisk 
plan opfyldes det gennem den katarsiseffekt, som opstår i det genkendelige 
forløb: harmoni-konflikt-harmoniens genoprettelse. På det symbolske plan 
formidles en opvurdering af kvinden, det traditionelt kvindelige univers og 
traditionelt kvindelige værdier - hjemmet, barnet, familien, kærligheden. 

Endelig giver læsningen en imaginær tilfredsstillelse med den roman
tiske elsker som katalysator. I det postmoderne melodrama har elskeren 
imidlertid skiftet funktion. Han optræder ikke længere som den fremmede, 
der fører den kvindelige læser bort og forvandler hende fra pige til kvinde, 
men som en uendeligt og betingelsesløst gratificerende moderskikkelse, en 
metaforisk mor (Miles, 1991) . Gennem denne nye elskertype tilgodeses et 
dybt præødipalt og præpubertært psykologisk behov for omsorg og be
undring - et behov, hvis opfyldelse er bundet til selve læseprocessen, der 
derfor må gentages igen og igen. 

Der er endnu ikke så mange, der har interesseret sig for det maskuline, 
romantiske erobrerprojekt og dets formforvandlinger gennem tiderne in
den for henholdsvis den seriøse og den populære ungdomslitteratur (se dog 
Borberg, Breuning og Weinrich, 1980; Vinterberg, 1983) . De få, der har be
skæftiget sig med traditionen, ser den stadig primært som en drifts
beherskelseshistorie og i et ideologikritisk perspektiv, men også som en op
vurdering af traditionelt maskuline værdier og det traditionelt maskuline, 
som kan have en kompensatorisk og identitetsskabende værdi i en alder og 
i en kultur, hvor maskuliniteten er trængt. Forfatteren Bo Green Jensen har 
forsøgt at gå bag om de umiddelbare kønsstereotyper i en eftersporing af 
den mytiske kraft i den maskuline fortælletradition og læsekultur, idet han 
har set på en række genudgivelser af traditionen (1990) . 

Ungdoms- og medieforskeren Claus K Kristiansen (1991) har mere inter
esseret sig for at se på, hvordan traditionen har ændret sig. På forskellene 
mellem før og nu. Og han ser f.eks. i »splattergenren« en postmoderne og 
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populær udformning af romantiske temaer, der rummer nogle af de samme 
træk som melodramaet. I splattergenren er det nemlig også den store mor, 
der er på spil. Læseren eller tilskueren konfronteres her med et horror
show, som aktiverer og gennemspiller en adskillelses- og destruktionsangst 
bundet til den præødipale og præpubertære mor, men også længslen efter 
forløsning og indfrielse af det basale kærlighedsbehov. Når netop splatter
genren trods sit tilsyneladende kønsløse univers især henvender sig til dren
ge og beskriver en maskulin problemstilling, så skyldes det den psykolog
iske grundkonflikt, hvor forholdet til moderen og det kvindelige bliver en 
trussel mod drengens kønsidentitet 

En af forskellene mellem den klassiske romantisme og dens genkomst i 
det postmoderne synes at være skiftet fra en ødipal og kønsbestemt tema
tik, henholdsvis forvandling og erobring, til en præødipal og kønsubestemt 
tematik -tab og genforening. Eller sagt med andre ord et skift fra en køns
polariseret stræben og et objektrettet begær til en kønsudifferentieret 
stræben og et diffust begær. Med dette skift har også læsekulturen ændret 
sig, den er ikke længere så kønsdelt Dog ser det ud til, at forskellige subgen
rer stadig appellerer til hvert sit læsepublikum, idet de taler hen over det til
syneladende flydende og bevægelige køn og adresserer mere grund
læggende og stadig kønsbestemte, psykologiske konflikter. 
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Kønnet og 
ungdomsmedierne 
- om rockvideoen og megastjernen 

Express yourself- lyder et af budskaberne fra megastjernen Madonna. Er 
det udtryk for en ekstrem individualisme eller er det snarere udtryk for en 
håbefuld og kreativ selvbevidsthed? Bekræfter hun herved en klassisk, 
mandlig forestilling om kvinden, eller fremstiller hun snarere 90'ernes nye 
kvindetype som en ægte postmoderne heltinde? 

Spørgsmålene har optaget en række kvindelige ungdoms- og medie
forskere i de senere år (Drotner, 1986; Jerslev, 1987 og 1988; Kaplan, 1987; 
Ganetz, 1990; Lewis, 1990) . Ingen har vovet at give noget entydigt svar, idet 
de i stedet har ladet tvetydigheden og uafgjortheden stå som et udtryk for 
det postmoderne kommunikationsunivers generelt og repræsentationen af 
det kvindelige i særdeleshed. 

Heller ikke jeg vil forsøge at finde frem til en given sandhed, men i sted
et spørge til, hvordan Madonna bevæger sig i grænselandet, på en gang in
den for og uden for de etablerede mediediskurser, idet hun forsøger sig med 
nye måder at iscenesætte det kvindelige på - og med hvilken effekt for hen
des fortrinsvis kvindelige fans. 

MTV, rockvideoen og Madonna 
Det er blevet sværere at skelne mellem fin- og massekultur, mellem kunst
neriske og massekulturelle produktioner og produkter. Nogle mener, at den 
kulturelle sammenflydning er et karakteristisk og uafvendeligt træk ved det 
postmoderne. Andre forsøger at genoprette forskellen ud fra et æstetisk 
kvalitetskrav. Mens kvalitet kendetegnes af, at der eksisterer en kritisk be
vidsthed og dermed en virkelighed, der tales fra og refereres til, så er det 
populære et rent »simulakrum« uden nogen henvisning til andet end sig 
selv - siges det. 

I rockvideoen kan begge parter finde belæg for deres synspunkter. Rock
videoen er adresseret til unge i en kommerciel interesse og som informa
tionsteknologisk masseprodukt Ligesom den kommercielle, amerikanske 
1V-kanal MTY, der sender musikvideoer alle døgnets 24 timer. Men samti
dig føres der i rockvideoen en dialog med såvel de radikaliserede ungdoms-
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kulturer som den modernistiske avantgardetradition. Rockvideoen er hel
ler ikke et og det samme, den bruges på mange forskellige måder, i mange 
forskellige sammenhænge og af forskellige musikere og medieaktører. 

MTV foretager selv jævnligt lytter- og seerundersøgelser i forskellige 
former. Skal man tro dem som talerør for et æstetisk trænet ungdoms
publikum, så går spørgsmålet om kvalitet ikke på selve genren, men på den 
særegne udnyttelse heraf. Mens nogen videoer hurtigt stemmes ud af pro
gramfladen igen, så efterspørges andre også langt ud over det, der kan til
skrives nyhedens interesse. 

Går man til eksperterne, så ser den engelske rocksociolog Frith i rock
videoen som genre og specielt den kommercielle TV-kanal MTV som me
die en foreløbig kulmination af det, han kalder rockens forfaldshistorie. Iføl
ge ham sker sammenblandingen af rock og TY, af musik og billede, af 
koncertoplevelse og fjernsynskiggen på rackmusikkens bekostning. Man 
danser jo ikke foran TV -apparatet, siger han. ligesom han fremhæver, at 
kommercialiseringen med MTV får et stadig stærkere greb om rockvideo
en med deraf følgende standardisering og effektivisering og manglende 
kunstnerisk frihed, hvilket ødelægger de muligheder for at lave medie
kunst, som der trods alt eksisterede i genrens egen ungdom. 

Den svenske ungdoms- og medieforsker Fornas hævder med de unge 
selv (1987) , at rockvideoen som et konglomerat af forskellige medier, gen
rer og brugssammenhænge også rummer produktive modsætninger. F.eks. 
provokerer den til nye refleksioner over og eksperimenter med relationen 
mellem lyd og billede, musik og tekst, hvilket virker fornyende ind på beg
ge sider. løvrigt gør han opmærksom på det meget væsentlige forhold, at 
mens dagens voksengeneration er opvokset i en æstetisk kultur, hvor for
skellige medier som f.eks. koncerten, balletten, teaterstykket, kunstudstil
lingen, TV-udsendelsen o.s.v. har hver sit rum og hver sin tid og dermed 
hver sin karakteristiske sanseoplevelse, der er ungdommens æstetiske op
levelse frigjort fra de faste tids- og rumstrukturer i en mere total oplevelse. 
Hvor voksengenerationen derfor kun sanser en irriterende sammenhob
ning af indtryk, en stilforvirring, der nyder de unge kompleksiteten, idet de 
foretager en hurtig dechifrering og afkodning. 

Den amerikanske medieforsker Kaplan ser først og fremmest rockvideo
en som et brud med det moderne medieunivers og dets klassiske fortælle
måder, og hun ser heri ikke mindst muligheden for nye fortællinger om køn
net. I Roeking Around the Clock (1987) sætter hun den traditionalistiske 
rockvideo, der trækker på de klassiske genrer kendt fra både den litterære 
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og den filmiske tradition, i modsætning til de genrernæssige eksperiment
er, som hun kalder postmoderne. 

Hun skelner mellem en række subgenrer: Hollywood-genren, der 
præsenterer sig med et traditionelt maskulint, d. v. s. voyeuristisk og fetisch
istisk, blik; den nyromantiske genre med det præødipale, potentielt køns
løse tema tab og (gen)forening; den nihilistiske genre med de sadomaso
chistiske positioner eller en (fallisk) androgyn selverotik og endelig den 
socialt bevidste genre, kendetegnet ved stræben efter autonomi på be
kostning af den problematiske kærlighed. Heroverfor fremstår de postmo
derne genreeksperimenter som et spil med de tidligere positioner. 

De fleste mandlige rockvideoer, siger Kaplan, har på tværs af disse gen
rer et generelt træk, som hun karakteriserer som et forsøg på at besætte og 
integrere det kvindelige i den maskuline eller falliske androgynitet, ek
semplificeret ved mandlige kunstnere som Prince og Michael Jackson. Heri 
ser hun en stræben mod uafhængighed af kvinden og en afgrænsning over 
for det kvindelige, ofte signaleret ved et signifikant fravær af kvindelige ak
tører. Disse videoer, siger hun, kan nok have en postmoderne fortælleform, 
ligesom de kan rumme en kønskritik, men de udtrykker alle en grund
læggende angst for og afvisning af det kvindelige som forskel. 

På trods af en ellers ekstrem mandlig dominans i det samlede billede af 
musikkanalen MTV og af rockvideoen, så er det lykkedes for en række 
kvindelige musikere med støtte fra et kvindeligt publikum at sprænge sig 
vej hertil i begyndelsen af 80' erne: Pat Benetar, Cyndia Lau per, Donna Sum
mer, Tina Turner i sit comeback som solist og ikke mindst Madonna. Alle 
har de hver på deres måde bidraget til en revolutionering af både genre og 
medie, idet de har brudt den maskuline diskurs. Andelen af denne kvinde
prægede rockvideo i den samlede udsendelsesflade hos MTV er, ifølge 
Kaplan, stadig meget lille, men den repræsenterer en variation, som går på 
tværs af såvel den traditionalistiske som den postmodernistiske rockvideo. 

Kaplan skelner mellem tre subgenrer i de kvindeprægede videoer: den 
egentligt feministiske, som ofte benytter sig af den socialt bevidste genres 
fortælleteknik og æstetik til at formidle et direkte budskab; den dekonstruk
tivistiske, som ironisk kommenterer det objektiverende, maskuline blik 
eller maskuline imaginationer af det kvindelige, mor, madonna o.s.v. , og en
delig eksperimenter med at etablere et kvindeligt, visuelt blik. Ofte inde
holder det, som hun forstår som en postmoderne, feministisk video, ele
menter af en eller flere af disse. Og hendes foretrukne eksempler hentes 
fra Madonnas videoer. 

Kønnets kultur - om unge og ungdom 65 Å 



Lewis (1990) , der også har interesseret sig for de kvindeprægede video
er, er lidt mere skeptisk over for muligheden af at lave og gennem M1V ud
sende feministisk orienterede rockvideoer, ligesom hun forholder sig kri
tisk til Kapians opvurdering af den postmoderne genre og fænomenet 
Madonna. 

Lewis taler om genre på en lidt anden måde, idet hun mener, at de kvinde
prægede videoer � herunder Madonnas - i varierende grad og blanding in
deholder feministiske »tegn«. Disse tegn, som kan være enten kamera
vinkler, narratalogiske forløb eller billedmæssige symboler og metaforer, 
kalder hun for henholdsvis access-signs, hvilket jeg vil oversætte med ad
gang eller ligestilling, og discovery-signs, hvilket jeg vil oversætte med iden
titet eller identifikation. Disse tegn kan, ifølge Lewis, være skabt mere eller 
mindre bevidst af producenterne, der sjældent - med Madonna som und
tagelse - er lig med musikerne selv, ligesom de kan udgøre en større eller 
mindre del af den enkelte video. Det betyder, at de må læses som indslag 
eller partielle diskurser, og Lewis er mest interesseret i, hvordan disse tegn 
bliver »læst« af de kvindelige tilhørere, seere og fans. 

Stjernen, idolet og fans' ene 
Madonna Louise Veronica Ciccone, 33 år, voksede op i en stor italiensk og 
katolsk familie i Detroit. Hendes mor døde, da hun var 5 år, og hendes far 
giftede sig med familiens husholderske et par år efter. Han førte den store 
familie med patriarkalsk hånd, idet han f.eks. gav de fem sønner langt større 
spillerum end de to døtre. Madonna refererer til tabet af moderen og ople-

. velsen af tabte muligheder, når hun i interviews fortæller om drivkraften i 
sin karriere som en drøm om og et begær efter at blive anerkendt og have 
magt over sit liv og sin karriere (Lewis, 1990) . 

I første omgang forsøgte hun sig med en uddannelse som danser i klas
sisk ballet, moderne dans og jazz - en socialt accepteret måde at kanalise
re sit ønske om både nydelse og kontrol på, som Lewis siger med referen
ce til McRobbie (1984) . I den kvindelige diskurs ))ballerinaen« lå også for 
Madonna en drøm om at danse sig vej til selvbestemmelse og karriere (reg
ner, 1991) , hvilket hun henviser til som en af betingelserne for sin succes: 
»]eg havde en drøm, og jeg arbejdede hårdt, og min drøm blev til virkelighed«. 
(Interview med H. D. Stanton i 1985, citeret og frit oversat efter Lewis, 1990) . 

Drømmen og viljen, der drev den, ændrede imidlertid retning undervejs. 
Efter nogle år på University o f Michigan og hos Alvin Ailey American Dance 
Theatre forlod Madonna den klassiske og sikre dansekarriere for at reali-
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sere sin lyst til at kombinere dans og musik. Hun blev medlem af garage
bandet Breakfast Club, hvor hun sang rock'n roll; men hun forlod det igen 
for at skrive og synge mere populært, inspireret af den urbane, sorte mu
sik. Hendes musik vandt indpas på en række kendte danseklubber, hvilket 
banede hende vejen til den første pladekontrakt hos et større musikselskab. 

Som skildret hos både Kaplan (1987) og Lewis (1990) var det imidlertid 
mere de to videoproduktioner i kølvandet på den første LP Madonna, 
Borderline og Lucky Star fra 1984, som gjorde hende kendt hos det brede 
ungdomspublikum. For Madonna blev rockvideoen og musikkanalen MTV 
afgørende for gennembruddet som stjerne. I dag har hun ikke bare en lang 
række af plader og videoer bag sig, men også fem film. 

Madonnas vej til musikkens tinder har været præget af en hidsig dis
kussion i såvel den seriøse musikpresse, som de populære medier. De har 
stået sammen om en stempling af hendes vej til toppen som en kliche: kar
rierekvinden, der har »sovet« sig til sin position. Således hed det i en hove
dartikel i det indflydelsesrige Rolling Stone om Madonna i 1984 under over
skriften »Madonna Goes All the Way«, at hun har udnyttet de mænd, som 
har promoveret hende undervejs, og at det muligvis er forklaringen på hen
des succes. I artiklen blev hendes musiske talenter miskendt som en un
dergravning af rockens seriøsitet og kvalitet (Lewis, 1990) . 

Men som Lewis fremhæver, så personificerer og kropsliggør Madonna 
netop ikke rockens diskurs, derimod poppens. Hun bryder stadig mere be
vidst om tekstuelle virkemidler med rockens selvforståelse ved at sætte me
die lig handling, image lig personlighed. Hun synliggør og udstiller iscene
sættelsen i en verden, der ellers forstår sig selv som autentisk. Omvendt kan 
man sige, at hun også bryder poppens sentenser ved at referere til egne op
levelser og erfaringer, først som ung pige i en drengedomineret ungdoms
og rockkultur, senere som kvinde i en mandsdomineret showbusiness. Ved 
at insistere på en betydning og en mening med det, hun laver, ophæver hun 
netop forskellen mellem de to musiktraditioner. 

Det er den stadige ud stillen af traditionelle kvinde billeder, som har vakt 
feministiske ungdoms- og medieforskeres .  interesse for fænomenet Ma
donna. Men de har også fremhævet modsigelserne i at bruge stjernen Ma
donna som »en postmoderne heltinde« (Kaplan, 1987) . På den ene side kom
menterer hendes imagekonstruktioner, ikke mindst som de spredes til et 
internationalt publikum gennem musikvideoerne, de mest kontroversielle 
og konfliktbesatte kvindelige :figurationer: »slem« pige, »pæn« pige, gravid 
teenager, mediedronning m.v. På den anden side er hun netop bundet til 
dem. Både som stjerne i medieverdenen og som tekstlig repræsentation i 
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mediet indlejres hun i en gennemseksualiseret diskursivitet, som f.eks. gør 
det umuligt at gennemføre et interview, der ikke på alle niveauer er gen
nemtrængt heraf. 

Har det ikke været en bevidst satsning fra starten, så er legen med sek
suelle betydninger efterhånden blevet Madonnas »varemærke«: fra den bu
ttede brunette over den platinblonde Marilyn Monroe-pastiche til den 
sportstrænede, muskuløse og på en gang seksuelt aggressive og erotisk 
selvberoende Madonna i slutningen af 80'erne. Og der er seksuelle provo
kationer hver gang hun optræder som stjerne på verdensscenen - senest i 
hendes stripnummer ved filmfestivalen i Cannes, sommeren 1991. 

Det har fået og får stadig mange kritikere til at identificere hende med de 
mest klicheprægede kvindestereotyper. Men samtidig anerkender selv den 
mere seriøse musikpresse efterhånden Madonnas evne til at manipulere og 
afmontere koderne for kvindelig repræsentation. Ikke mindst hendes evne 
til at skabe sig kontrol over produktion og markedsføring har fremkaldt 
respekt. MusikmagasinetRolling Stone har siden 1984 haftflere større artik
ler om hendes kreation af fænomenet Madonna, om hendes position som 
kunstner og hendes kunstneriske ophavsret. 

Hendes fans har fra starten været opmærksomme på de muligheder, som 
Madonna åbnede for dem. Allerede tidligt opstod der omkring hende nye 
pigekulturer som Wanna-be's, Look-a-likes eller Dress-a-likes, der bygger på 
såvel handleprægede som stilmæssige efterligninger af idolet. I deres 
tekstuelle brug af forbilledet demonstrerer de, at de har læst skriften. Det 
er Madonnas evne til symbolsk at repræsentere kønserfaringer som »Ma
donna«, der åbner for det unge, kvindelige publikums identifikation og de
res opbakning bag stjernen, hævder Lewis. 

Lewis (1990) betegner de kvindelige fans' æstetik og kultur som »fan
dom«, om hvilket hun siger: 

»Som aktive, tekstuelle deltagere skaber fans selvdefinerede fortolk
ningsfællesskaber, idet de definerer deres aktiviteter i relation til be
stemte tekster«. 

Disse fortolkningsfællesskaber ser Lewis i lyset af påklædningens, tøjets og 
make-up' ens betydning i pigers opvækst og de seksuelle investeringer heri. 
De åbner for den fantasmatiske brug af Madonnas kreationer og fungerer 
som kvindelige pubertetsriter. 

Madonnas potentielle radikalitet ligger for mig at se da også i den måde, 
som hun sammenknytter sex og magt på, især i sine musikvideoer og som 
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»Madonna«. Sex fremstår i kombinationen af lyd, tekst og billede som 
mænds (kollektive) magt over kvinder, men også omvendt som kvinders 
(individuelle) magt over mænd. Med kameraet som redskab og ofte i dyb 
kontrast til den forholdsvis simple musik og de banale tekster kæmper Ma
donna for at fravriste en patriarkal orden sin magt over »Madonna«. 

Jeg ser det som Madonnas bestræbelse at tilkæmpe sig en symbolsk 
magt, at etablere andre seksuelle betydninger og at videregive dem til sine 
kvindelige fans. Idet hendes selviscenesættelse som stjerne på verdens
pressens scene har samme karakter, bliver grænserne mellem Madonna og 
»Madonna« flydende. Selv megastjernen Madonna er en fiktion, hver gang 
i nye iklædninger. 

Blond Ambition 
I 1990 var Madonna på verdensturneen Blond Ambition med premiere på 
sit storslåede sceneshow i Barcelona. Showet er en blanding af en gigantisk 
teaterforestilling, en storslået danseopsætning og en frilufts- og rockkon
cert med en række nærmest cabaretagtige scener, der trækker på referen
cer til teater-, danse- film-, og musikhistorien. Denne blanding af medier og 
genrer er et ambitiøst projekt, karakteristisk for den postmoderne kul
turmanifestation, som Madonna tydeligvis selv ønsker at gøre begivenhed
en til. 

Koncerten i Barcelona blev optaget i sin helhed og udsendt som video 
med angivelse af alle medvirkende fra koreografer og produktionsledere til 
regissører og chauffører. Slutbillederne er viet adressaten, det unge publi
kum, der dansende i den varme spanske sommernat, oplyst af et kæmpe
fyrværkeri hilser ophavskvinden og multimediekunstneren Madonna. 

Koncertens enkeltnumre er iscenesættelser af de forskellige plader, 
videoer og film, som Madonna tidligere har udsendt. Hele forestillingen bli
ver derved en slags montage over hendes hidtidige karriereforløb, en » Ma
donna over Madonna«. Tilsammen udgør de et register over det kvindeliges 
kulturelle manifestationer i Madonnas fortolkninger, hvor hvert indslag 
fremstår som lige gyldigt og derfor udskifteligt med hvert af de andre. 

Dog er koncerten bundet sammen i en ramme, som dels udgøres af Ma
donnas dialog med publikum, dels udgøres af hendes samspil med det gen
nemgående danseensemble, hvoraf to er italienske kvinder, resten fortrins
vis sorte, homoseksuelle mænd. 

I videooptagelsen fra koncerten fokuseres der på samspillet mellem idol 
og fans med jævnlige, glidende kamerabevægelser ud . over det bølgende 
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hav afblødt svingende kroppe � understreget af bl.a. et nærbillede, hvor Ma
donna blinker medvidende til sit andet publikum, nemlig det foran 
skærmen. Ugesom hun i detførste nummer udfordrer sit (kvindelige) publi
kum i Express Yourself, så lyder det i sidste nummer: » You a re m y Family . . .  
Trust your Family . . .  but most importantly of all . . .  Don 't doubt Yourself«. 

Ved krydsklip understreges det gennemgående spil mellem Madonna og 
danseensemblet, især de to kvinder. Samspillet kan aflæses som en krops
liggøreise af pigekulturens ambivalens af intimitet og jalousi, men især af 
dens stærke fællesskab over for omverdenen, her den mandlige del af 
danseensemblet Pigerne besætter suverænt scenen, tager føringen i danse
optrinene og fremviser en selvtilstrækkelig sensuel enhed. »Aren't they lo
vely?« halvt synger, halvt råber Madonna i slutscenen ud til publikum. 

I samspillet mellem Madonna, de kvindelige dansere og det kvindelige 
publikum ses det, som Lewis kalder discovery-signs, d.v.s. identi:fikatoriske 
åbninger. Spillet mellem de kvindelige og de mandlige dansere - og et ge
neraliseret maskulint verdenspublikum - fungerer derimod som access
signs, d. v. s. signaleringer af kampen for adgang og godkendelse. 

In bed with Madonna lyder undertitlen på Madonnas turnefilm, der i 
Europa er blevet til hovedtitlen. Den spiller på en ønskedrøm, som under
fundigt tematiseres i flere af koncertens numre. I indledningsnummeret 
Express yourselfhenvender Madonna sig til sit kvindelige publikum med en 
opfordring til at udtrykke sig selv, sine ønsker, behov og seksualitet - som 
hun selv gør det i sin energifyldte dans. »Be a queen ofthe throne . . .  get high
er and higher, till you feel that you can't get down again«, synger hun, idet 
hun indimellem berører sig selv og også imiterer samleje bevægelser. Sam
tidig opfordrer hun sit kvindelige publikum til også at få partneren til at ud
trykke, hvad han har i sig, og hvad han føler, for derigennem at få mere ud 
af det end bare sex og for at få bekræftet, at der er tale om ægte kærlighed. 

Open your heart er da også titlen på den næste sang, hvor Madonna er på 
scenen med en enkelt af de mandlige dansere. Sangen kan høres som en 
fortsættelse af temaet fra før, som en kvindelig monolog over vanskelighed
erne med at få partneren til atvise og udtrykke følelser. Madonna har tidlige
re lavet en video med samme titel, hvor hun er »luder« i et peepshow, og 
hvor hun fremstår som en levende og begærende modsætning til de mand
lige kiggere, der alle er tomme papfigurer, der stirrer på hende uden at se 
hende, kolde og objektiverende i blikket. Ovf. Jerslev, 1989) . 

I de to numre kommer det at være i seng med Madonna altså til at betyde 
noget i retning af, hvad det vil sige for en pige at tænke som Madonna, når 
hun går i seng med en mandlig partner. Denne tolkning sandsynliggøres af 
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det tredie nummer Where is the party. Det handler om en fest, hvor alle er 
ude efter alle, og hvor jalousi mellem pigerne og vold mellem drengene 
eskalerer i takt med beruselsen. Festen kulminerer som scenisk optræden 
med, at volden vendes mod en af pigerne, der får bank af sin fyr (Madon
na) . Hele nummeret er arrangeret, som om det foregik i en boksering, hvor 
der kæmpes til en af parterne er slået ud. 

De tre numre lægger op til Like a Virgin. Her er vi som publikum bog
staveligt talt i seng med Madonna. Hun er placeret på en forhøjning midt på 
scenen i en stor seng med purpur og guld, og musikken illuderer et orien
talsk univers. Sangen er fra hendes anden LP, som hun også har lavet en vi
deo til, ligesom den gav navn til hendes første turne Gvf. Drotner, 1986) . I 
den første video optræder Madonna dels i hvidt brudekostume, dels som 
en femme fatale, iført blodrødt og sort. Sangen kommenterer denne mod
sætning som en iscenesættelse af det jomfruelige ydre, der dækker over 
den indre erotiske glød. I koncertvideoen er jomfruen imidlertid fraværen
de på billedsiden. Det giver sangen en anden betydning som den, der re
præsenterer haremskvindens indre fantasi- og følelsesdimension. Like a 
Virgin bliver derved hendes tale, idet hun følelsesmæssigt uberørt møder 
kærligheden. 

Men iscenesættelsen fungerer også på andre planer. Mens Madonna lig
ger i sengen og synger sin sang, berører hun sin krop, som om hun elsker 
med sig selv. Ved siden af sengen står to af de mandlige dansere iklædt sto
re, spidse bryster. De berører mest sig selv, men mod slutningen af num
meret rører de også ved Madonna i sengen, idet hendes bevægelser bliver 
heftigere og heftigere, signalerende et orgastisk klimaks. Berøringerne og 
bevægelserne angiver både masturbation med Madonna som sin egen el
sker og et heteroseksuelt samleje. Desuden betyder performancen en an
drogynitet, som understreges af iklædninger hele vejen igennem kon
certen. De spidse bryster på Madonnas tricot og på de mandlige dansere 
understreger de kvindelige attributter, men henviser samtidig til en erige
ret penis (ligesom de minder om en brynje og dermed igen understreger 
kampaspektet i forholdet mellem kønnene) . 

Med en sådan læsning af Like a Virgin bliver temaet pludselig fremtræ
dende som en tvetydighed mellem selverotikken og det erotiske møde - det 
være sig homo- eller heteroseksuelt - og en ambivalens mellem selvet (Ma
donna) og de andre (ensemblet/publikum) . 

De fire første numre udgør et samlet hele, understreget af iscenesættel
sen, der refererer til Chaplin's Moderne tider. Dekorationer, danseoptrin, be
vægelser og kostumer henter inspiration herfra, og køres videoen hurtigt, 
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kan den første del ses som en direkte pastiche på Chaplin. Koncerten ·be
står af fire sådanne sekvenser, i videoen markeret ved klip til publikum, o� 
og nedblændinger, zoom-effekter o.s.v. 

I det sidste nummer People stick together knyttes forbindelsen til første 
del igen. Mens det i indledningsnummeret var Madonna, der steg ned i den 
moderne verden til ensemblet fra sin ophøjede position over scenegulvet, 
så er det i sidste nummer ensemblet, der i tur og rækkefølge -først de mand
lige dansere, sidst de to kvindelige dansere - sendes ned gennem scene
gulvet til de underste regioner, mens Madonna (for) bliver oven over dem, 
alene tilbage på scenen. Derved markeres både samhørigheden og adskil
lelsen, -både ligheden og den afgørende forskel mellem Madonna og en
semblet, Madonna og os andre. Også selv om hun synger People stick to
gether. Men samtidig signaleres en cirkelslutning og genkomst, herfra kan 
der i og for sig startes på en ny gennemspilning af koncerten. Positionerne 
er kun midlertidige og udskiftelige er postulatet 

Truth and Dare - In  Bed with Madonna 
Turnefilmen, der egentlig hedder Truth and Dare: In Bed with Madonna 
har i titlens første del fået navn efter den børneleg, som gruppen, Madon
na og hendes dansere, leget; i en pause under turneen. Legen går ud på, at 
man enten skal bekende sandheden ved at svare ærligt på et spørgsmål el
ler tage den risiko at måtte opfylde et krav. Legen illustrerer det psykologi
ske spil mellem to med- og modspillere som et spørgsmål om tillid og magt 
og om intimitet og præstation. Madonna forsøger sig med begge, idet hun 
i legen første gang vælger »sandhed« og på et spørgsmål om sit livs kærlig
hed svarer navnet på sin første mand (Senn Penn) , anden gang vælger »ri
siko« og på en opfordring til at vise, hvordan hun bedriver oralsex, demon
strerer det på en flaske. 

Ærlighed eller bluff? Handling eller simulation? Det er det spørgsmål, 
som melder sig hele vejen gennem filmen, hvor alt fremstår som en leg el
ler et spil - for det meste sjovt, men af og til med en vis alvor, som når Ma
donna har problemer med stemmen, med danserne, teknikerne eller ar
rangører og myndigheder. F.eks. forbydes Like a Virgin af de italienske 
myndigheder lige før hendes koncertoptræden. Panikken vises i hurtige 
klip mellem Madonnas beslutningstagen og politiets pariamenteren med 
hendes talsmand. Hele seancen fremstår i et farceagtigt skær. »]eg ændrer 
ikke i min kunstneriske optræden«, beslutter Madonna sig, hvorefter hun går 
til scenen som en heltinde mellem sine to kvindelige dansere, der skærmer 
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hende som »bodyguards«, mens de alle tre mere skråler end synger et af 
koncertens numre og på den måde indgiver hinanden mod og kvindehjerte. 

Efter koncerten giver hun på det tomme stadion et interview til pressen, 
hvor hun fremstiller sin optræden som en politisk og moralsk handling, et 
seksuelt frihedsbudskab i det tilbagestående katolske hjemland. Inter
viewet er ikke mindst til ære for filmen, hvor scenen er fotograferet nede
fra, så vi ser Madonna hævet over et mylder af pressefolk og tomme bænke
rækker på baggrund af den blå himmel og en åben horisont med de 
platinblonde lokker i en glorie omkring hovedet - som en frihedsgudinde. 
Hele sekvensen omkring Italienskoncerten er klippet og sat sammen, så 
den virker stærkt teatralsk. Den heroiske rolle er netop kun en rolle, en leg 
punkteret af det farceagtige i filmatiseringen, Madonnas komiske mimik og 
hele den barnligt, selv- og gruppecentrerede iscenesættelse. 

I filmen følger vi Madonna overalt og gennem alt i løbet af det godt hal
ve år, som turneen strækker sig over, i centrum for filmfolkene, turnemed
arbejderne og ikke mindst danserne - og vi kommer tæt på som i scenen, 
hvor gruppen leger Truth and Dare. I turnefilmen bliver der som i kon
certvideoen sat fokus på Madonna, men også på Madonna i centrum for 
gruppen af dansere og på samspillet i denne gruppe. 

Fornemmelsen af at komme helt tæt på skyldes, at der i filmen hele tiden 
fokuseres på stjernen selv, idet der ikke mindst kredses omkring det sek
suelle og intime, den er bekendelse blæst op på biograflærredet. Men det 
skyldes også den måde, som filmen er fotograferet på, idet kameraet helt 
bogstaveligt følger Madonna i hælene. Som seere føler vi, at vi faktisk træ
der i Madonnas fodspor - ind og ud af døre, op og ned af trapper, ned i og 
ud af senge. Kameraets »gangbevægelser« giver en fornemmelse af auten
citet og aktualitet, af at være »o n location «. Af og til klippes der i filmen, idet 
vi som seere pludselig antager Madonnas blikvinkel og kigger ud på om
verdenen med hendes »kamera« og derfor også i hendes bevægelsesmo
dus. Derved skiftes mellem to forskellige former for identifikation, som er 
bundet til henholdsvis Madonna som horisont og Madonnas horisont. Som 
Madonna selv siger, så er der kun et sted, hvor hun ikke har villet have ka
meraet i hælene. Hvorefter tilskueren tror, at det drejer sig om toiletbesøg, 
mens det viser sig at være et forretningsmød e. 

Ellers følger vi hende selv på lægebesøg, og det er netop ved den lejlig
hed, at en af filmens metakommentarer falder, idet Madonnas personlige 
ledsager - Warren Beauty - på en gang henkastet og dybt provokeret kom
menterer Madonnas poseren på ethvert sted og på ethvert tidspunkt. Det 
er som om, siger han, hun kun lever foran kameraet og for kameraet, som 
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om det er kameraet, der gør livet virkeligt for hende. Og det er måske net
op den fornemmelse, vi som tilskuere også sidder tilbage med, og som gør 
filmoplevelsen intim og intens på en ny og anderledes måde. 

Madonna lægger selv ingen skjul på, at hun soler sig i rampelyset, at hun 
nyder det og næsten bogstaveligt talt nærer sig ved det. Hun kommer af og 
til med kommentarer til kameraet som til en fortrolig ven, og hun udstiller 
og bevæger sin krop foran kameraet som foran en hemmelig elsker. Som 
tilskuer næsten fornemmer man, hvordan man som part i det anonyme ka
mera eller gennem det stedfortrædende kameraøje må give Madonna den 
opmærksomhed, som hun eksplicit kommenterer som sin dybeste motiva
tion for sin karriere og for filmen. 

Mens filmen er fuld af intime og private detaljer, så er den imidlertid for
bavsende lidt personlig. Det er kun ganske få glimt, vi får ind i Madonnas 
eget univers. Dem, vi får, drejer sig om behovet for opmærksomhed og aner
kendelse. Et behov, som hun kommenterer i forbindelse med sin selvskab
te omsorgs- og autoritetsrolle over for turnegruppen. Det, der driver hen
de i rollen over for gruppen, siger hun, er hendes egen længsel efter, at 
nogen tager sig af hende - tager hende for det, hun er, og respekterer hen
de for det, hun gør. Det sætter hun i forbindelse med tabet af moderen i en 
tidlig alder i en scene, hvor vi følger hende på et besøg ved moderens grav. 
Men også med kampen for at blive accepteret af faderen i en scene, hvor 
Madonna giver en koncert i hjembyen Detroit på hans fødselsdag og træk
ker ham op i rampelyset for at blive hyldet. 

Samspillet mellem Madonna og danseensemblet er i turnefilmen som i 
koncertvideoen helt central. Danserne er omkring hende, og hun er i cen
trum for danserne. Hun optræder som både mor og far for dem, idet hun 
sørger for at drage omsorg for dem alle, for at rede konflikter ud mellem 
dem og for at stille krav og sætte grænser for deres udfoldelser bag scenen, 
for så vidt som de har betydning for deres optræden på scenen. Hun prøver 
at være og bliver også af danserne sat i rollen som den gode mor og den ret
færdige far, men samtidig etableres der også her en ironisk distance - det 
er et spil, en leg. En anden rollefordeling og et andet spil i gruppen er nem
lig den professionelle og kunstneriske ligeværdighed eller kammeratska
bets jævnbyrdighed, der ikke mindst understreges i den i filmen centrale 
sengescene, hvor hele danseensemblet efter tur og i rækkefølge og til sidst 
alle på en gang opholder sig i Madonnas seng. 

Her »bekender« danserne deres følelser for Madonna, hun sine for dem 
og alle deres seksuelle lyster og tilbøjeligheder for hinanden. Hele scenen 
er gennemseksualiseret, ja næsten incestuøs som et samleje mellem foræl-
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dre og børn eller søstre og brødre. Samtidig er den ekstremt aseksuel som 
en samlegen, der sættes i relief af, at alle de mandlige dansere på nær en er
klærer sig som homoseksuelle, og hvis infantile islæt både antydes og 
udpensles som en personlig problematik, Madonna deler med sine danse
re. Alle - som det siges - forsømte børn, der søger den trøst og bekræftel
se hos hinanden, som de ikke før har fået tilstrækkeligt af. I en scene følges 
f.eks. den af de mandlige dansere, som ikke er homoseksuel, og som nær
mest mobbes som en outsider af de andre, til et forsoningsmøde med sin 
far, der aldrig har villet anerkende hans evner og muligheder som danser. 

Denne scene er en af de få, som går uden for Madonnas horisont, men 
som selvfølgelig har hende som den centrale iscenesætter som formidleren 
mellem faderen og den fortabte søn. I to andre scener forlades vi med kame
raet hos andre personer, en barndomsveninde og en bror. Her bliver legen 
med roller og positurer pludselig til en leg med mennesker, idet de ikke er 
klar over, hvad de deltager i. 

I den: første har Madonna sat en gammel barndomsveninde, som hun ik
ke har set i de mellemliggende år, stævne i foyeren til sit hotel. Det er en 
veninde, som i Madonnas tekster en blevet en næsten mytisk figur som en 
erfaren vejleder i voksen- og seksuallivet og som pubertetens homosek
suelle forfører. Da veninden imidlertid dukker op og konfronteres med 
kameraet, før hun overhovedet får hilst på Madonna, punkterer hun myten 
for næsen af alle, og Madonna kan dårligt skjule, at det kommer hende på 
tværs, at »veninden« spiller sin rolle dårligt Madonna forlader hurtigt sce
nen uden at tage sin mørke briller af. Veninden har svært ved at skjule sin 
skuffelse for kameraet, men når dog at vende situationen, idet hun beder 
Madonna om at være gudmor for sit barn, en beslutning hun tydeligvis har 
taget forinden om sit udbytte af mødet. Og Madonna bliver hende svar sky
ldig. 

I den anden scene er det den fortabte bror, som udstilles foran kamera
et. Vi har i en samtale mellem Madonna og faderen hørt, at han har været i 
fængsel, og at han drikker for meget. Under turneen hjemme i U.SA skal 
han besøge hende på hendes hotel, men da han lader vente på sig, går hun 
i seng, og han møder kun kameraerne og nogle vagter, som fortæller ham, 
at hun sover. 

Tilskueren forlades i begge scener som de to ofre rent bogstaveligt uden
for med en forladthedsfølelse og en længsel efter igen at komme ind i 
varmen omkring det livgivende og filmskabende centrum, Madonna. 
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Madonna og blond ine 
Som fremhævet af Podlesney (1991) , så er Madonna blondinen over alle 
blondiner, idet hun ganske bevidst trækker på rækken af forgængere og så 
at sige abonnerer på traditionen - Dorothy Malone, Jayne Mansfield, Mari
lyn Monroe, Kim Novak, Shelley Winters o.s.v. Alle, siger Podlesney, rene 
Hollywood-produkter, der uanset forskelle i livet som på lærredet blev redu
ceret til en funktion af deres hårfarve, til »blondinen«. Også Madonna er 
omend selvvalgt og selvkonstrueret i sidste ende bundet af blondinen som 
ikon, mener hun. Trods sin leg med skiftende og forskellige hårfarver, 
kropsfremtoninger og iklædninger. 

Blondinens eksistensberettigelse er nemlig, at hun altid antyder sine 
kvindelige attributter, men aldrig afslører dem. Og det ved Madonna, som 
lancerede sin verdensturne med et billede, der gik verdenspressen rundt, 
hvor hun blændende hvid og i Harlowe-positur drejer ansigtet mod kame
raet, mens hun vender ryggen til, isvøbt et stort, hvidt håndklæde, der skju
ler bryst og lænd. Således antydende, at de udstillede »varer« afsløres un
der forestillingen, fremtræder Madonna under performancen som en 
fallosiseret krop, indpakket i designeren Jean-Paul Gautier's fetischklæd
ning med alle feminine ekstravagancer tæt indbundne og fast kontrollere
de. Ren narrefisse så at sige. 

I filmen får vi imidlertid en gang et glimt af herlighederne, idet vi med 
kameraet følger Madonna ind i omklædningsrummet, hvor hun pludselig 
uventet og i et ganske kort øjeblik - vender sig om for straks med et piget 
fnis at dække sig til for kameraøjet Igen bruger Madonna dels det barnlige, 
dels det komiske som overrumplingsmanøvre og til at stille sig uden for 
såvel sine selvskabte som sine tildelte roller. 

Alle blondiner før Madonna har haft det barnlige og det lillepigede som 
en del af konstruktionen. Den rene, ubevidste og udprægede seksuelle ud
stråling, som så mange piger og kvinder, også før fænomenet blev kaldt 
Look-a-likes, har forsøgt at efterligne, og som har appelleret så stærkt til 
drenges og mænds begær op gennem det 20. århundrede. Men ingen har 
tidligere taget humoren og selvironien i anvendelse, som Madonna har 
gjort. Det er barnligheden som humør, ren energi, og humoren som selv
ironisk distance, der forløser grinet og opløser ethvert forsøg på at define
re fænomenet Madonna ud fra et rent fornufts- og rationalitetsprincip. 
»Mørkt hår er til de gange, hvor jeg ønsker at være anonym«, har Madonna 
f.eks. sagt, og det var hun så ved præsentationen af Truth and Da re -In Bed 
with Madonna ved Cannesfestivalen, 1991! 
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Ingen blondinerfør Madonna har heller formået gennem sin leg med blik
ket at konfrontere tilskueren med sin egen voyeurisme, som hun gør det. 

I den pågældende nøgenscene i filmen bliver det Madonna, der afslører . 
tilskueren og får os til af føle os afklædte som publikum, idet hun brat ven
der sig mod kameraet og kigger direkte ind i det og på os. Som tilskuere ef
terlades vi med en ærgrelse over, at vi ikke blev uden for og dermed i for
førelsens illusion, som Anne Jerslev har påpeget det. (Upubliceret manus, 
1991) . 

Blond Ambition har Madonna kaldt sin sidste verdensturne og vender 
dermed op og ned på vore forestillinger om blondinen. For kan blondiner 
have ambitioner? Eller kan det være en ambition at være blondine? For den 
selvkontrollerede megastjerne og superkvinde Madonna synes der både at 
være sjov og alvor i bestræbelsen på at blive den yderste, sidste og helt igen
nem blondine. Således siger Anne Jerslev, at Marilyn Monroe og blondinen 
for den selvkontrollerede og omverdenskontrollerende megastjerne og mil
liardær netop repræsenterer en tabt dimension, det betydningsgivende fra
vær. 

Det, der fascinerer mig ved Madonna - ikke bare som ungdoms- og køns
forsker, men som kvinde - er den imaginære position, hun har skabt sig 
som en Queen of the Throne, der behersker sit publikums tilfredsstillelse, 
idet hun iscenesætter sin egen nydelse. Det er hendes fantasmatiske brug 
af en verdensoffentlighed som et reflekterende og magisk spejl, alt imens 
hun forfølger egne, yderst reelle mål. Og det er hendes iscenesættelse af 
også mine seksuelle fantasier i blow-up og for alverden, uden skam og sky
ld. 

Madonna symboliserer med sin dronningernetafor en personlig, men og
så mere almen eksistentiel konflikt mellem beherskelse og hengivelse, su
verænitet og afhængighed. Ene på sin trone ved dronningen, hvad hun kan 
gøre for sig selv, men ikke hvem hun tør og kan hengive sig til. Dronnin
gernetaforen refererer til et romantisk univers, men i senmoderne iklæd
ning som en kvindelig ambivalens mellem forvandlings- og erobrer
drømmen. Den viser Madonna som både madonna og donna - og den 
henviser til Marilyn Monroe og blondinen som en længselsdimension. 

Men hvorfor egentlig blond? 
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Køn,undervisning 
og uddannelse 
- teorier og metoder 

I 70'erne handlede den kritiske skole- og uddannelsesdebat om den socialt 
set skæve rekruttering, om den uddannelsesmæssige »restgruppe« og om 
den ideologiske biaz til fordel for middelklassen/mellemlagene. Nøgle
ordene i den pædagogiske nytænkning var » arbejderdidaktik «, »socialistisk 
pædagogik« og »modkvalificering«, udformet på baggrund af en marxistisk 
analyse af undervisning, uddannelse og forskning. 

I 80'erne blev debatten og analyserne videreført, men nu i et mere kul
tursociologisk og -analytisk perspektiv (Giroux, Bourdieu m.fl.) . Nyoriente
ringen fandt sted på baggrund af den sociale og kulturelle differentiering i 
de postindustrielle, vestlige samfund, som aktualiserede et begreb om kul
turel forskel. Det blev klart, at mange forskellige grupper og kulturer bry
des i skolen som offentlig institution og i det statslige uddannelsessystem. 

En af de mest spændende debatter og analyser i 80'erne har handlet om 
kønnet som forskel. Den har handlet om den kønsdelte uddannelsespyrami
de, den mandlige dominans i skole- og uddannelsessystemet og den masku
line uddannelseskultur. Den har haft et feministisk perspektiv med afsæt i 
pigers/kvinders interesser og behov, og den har udmøntet sig i en pæda
gogisk nytænkning omkring pige- og kvindepædagogikken. 

Her i 90'erne har det vist sig, at heller ikke kønnet er et og det samme. 
Det har vist sig, at piger /kvinder har mange forskellige interesser og be
hov, og at de generelt set har tilkæmpet sig en mere ligelig plads i skole- og 
uddannelsessystemet. Så hvor står vi egentlig i dag med vor viden om køn, 
undervisning og uddannelse, og hvilke uddannelsespolitiske og pædagog
iske strategier peger det på? 

Det vil jeg diskutere i det følgende, idet det er mit hovedærinde at iden
tificere to forskellige faser eller paradigmer frem til i dag - nemlig den lige
stillingsorienterede/lighedsfeminismen over for den ligeværdsorientere
de/forskelsfeminismen - og at pege på aktuelle tendenser og nyoriente
ringer. De to positioner vil blive diskuteret i relation til først den sociologi
ske og mere empiriske uddannelsesforskning, dernæst den kulturana
lytiske klasserumsforskning. 
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Den køndelte uddannelsespyramide i skred 
Med en handleplan for og en lov om ligestilling (1987 og 1988) kan vi i Dan
mark som i de øvrige nordiske og mange europæiske lande tale om en 
statsliggøreise af feminismen. I løbet af de sidste tiår er de sidste levn af den 
formelle uligestilling mellem kønnene da også forsvundet i skole- og ud
dannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. 

Det har imidlertid vist sig, at den formelle ligestilling ikke er identisk med 
reel ligestilling, idet vi stadig har en kønsdelt uddannelsespyramide og et 
modsvarende kønsopdelt arbejdsmarked med såvel vertikale som horison
tale uligheder. Mens pyramidens top og ene side - de tekniske og natur
videnskabelige fag - er mandsdomineret, så er dens bund og anden side -
de humanistiske og arnsorgsorienterede fag - kvindedomineret (Kvinder og 
mænd, 1985) . 

Alligevel har den formelle ligestilling vist sig at være signalet til et større 
opbrud. Efterhånden er kvinder kommet længere op og bredere ud i ud
dannelsespyramiden, og skævhederne bliver mindre udtalte, jo yngre gene
rationer, der fokuseres på. Først og fremmest har 80'ernes unge kvinde
generation skabt brecher i pyramidens konstruktion og i løbet af 80'erne 
tilkæmpet sig noget, der ligner en vertikal balance. Det er således de store 
piger, der klarer sig længst og bedst i grundskolen og i de gymnasiale ung
domsuddannelser; det er de unge kvinder, der dominerer de korte, videre
gående uddannelser; og de er ligeligt repræsenteret i de mellemlange, vide
regående uddannelser. Derimod er de underrepræsenteret i de afsluttende 
erhvervsuddannelser og i de lange videregående uddannelser (Statiske ef 
terretninger. Kultur og uddannelse, 1985-90) . 

Forudsætningen for denne balanceakt er de horisontale forskydninger, 
som den unge kvindegeneration har skabt ved at sprede sit uddannel
sesmønster så meget, så en række tidligere drenge- og mandsdominerede 
fag nu er blevet kønsblandede - f.eks. matematiske linier på gymnasiet og 
de grafiske fag på erhvervsuddannelserne. Som en modsvarende bevægel
se har også 80'ernes unge drenge i større omfang end hidtil valgt utradi
tionelt og gjort en række tidligere pige- og kvindedominerede fag køns blan
dede, bl.a. levnedsmiddelfagene (Helle Holt, 1988) . Endnu er opblødningen 
af de kønsbestemte fagtraditioner især tydelig på ungdomsuddannelses
området, men den viser sig også som et perspektiv i det videregående ud
dannelsessystem - f.eks. inden for ingeniøruddannelserne (Kolmos, 1989) . 
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Disse tendenser gør sig umiddelbart gældende i alle de nordiske lande, 
men de analyseres og vurderes forskelligt af de feministiske uddannelses
forskere. 

Den svenske Boel Berner (1984) mener f.eks. ,  at nedbrydningen af ud
dannelsespyramiden ikke er mere vidtgående, end en tilpasning til de so
ciale, kulturelle og teknologiske omstillingsprocesser i de senmoderne el
ler postindustrielle samfund kræver det. I første omgang viser processen 
sig ganske vist som en bevægelse mod større ligestilling og kønsintegra
tion. Men den rummer også en række nye, uligestillende og kønssegrege
rende mekanismer, som er knyttet til de nye, tekniske uddannelser og fag
områder, og som først på længere sigt vil slå tydeligt igennem. Mens den 
vertikale uligestilling, ifølge Berner, generelt set blot forskydes til et høje
re niveau, så vil den horisontale kønsdeling gøre sig gældende som en 
mandlig dominans der, hvor der kvalificeres til de fremtidige udvik
lingssektorer (f.eks. innovation og implementering af ny teknologi) og høj
teknologiske produktioner (f.eks. våben- og rumindustrien) . Den tekniske 
intelligens, som er knyttet til samfundets magtssfærer, vil altså også i frem
tiden være mandlig. Og, siger Berner, den vil som udtryk for den hersken
de tekniske rationalitet, der sætter teknologien som det genuine og neutrale 
redskab for fremskridtet, forstået som økonomisk ekspansion og materiel 
vækst, også fortsat være maskulin. 

Den danske matematiker Inge Henningsen (1988) hævder, at vi befinder 
os i en overgangsfase mellem et industrisamfund med dets vægt på maski
nel produktion og mekanisk teknologi og et informationssamfund med vægt 
på service, computerbaseret kommunikation og elektronisk mikrotekno lo
gi. Dette skift kan, ifølge Henningsen, især iagttages i U.S.A, f.eks. i ser
vice- og omsætningssektorernes stigende betydning og som følge heraf nye 
kvalifikations- og dermed uddannelseskrav. Heri ser hun muligheden for, at 
de store kvindedominerede uddannelses- og beskæftigelsesområder i den 
umiddelbare fremtid vil gennemgå en hurtig og kvalitativt anderledes (in
formations)teknologisk udvikling, som vil gøre dem til fremtidens tekno
logicentre - og de pågældende kvinder til fremtidens teknologibærere. 

Vigtigere endnu er det måske, siger Henningsen, at informationstekno
logien indebærer et potentielt opgør med den >>gamle« tekniske rationalitet. 
Bearbejdningen af data er en immateriel teknologi, der bl.a. er afhængig af 
en vidensmæssig og organisatorisk udvikling af de sociale netværk, som 
bryder op i de klassiske grupperinger efter klasse og køn. Samtidig ser 
vækst- og fremskridtsmodellen ud til at være stødt mod sine naturgivne, 
økologiske og menneskelige, grænser. Begge dele peger frem mod et post-
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industrielt kommunikationssamfund, hvor den arnsorgsrationalitet og de 
kommunikative kvalifikationer, som er baseret på livskvalitet og samspil 
med naturen, og som traditionelt er blevet udviklet inden for de kvinde
dominerede fag, vil komme i fokus. Potentielt vil den kommunikative intel
ligens som udtryk for en alternativ arnsorgsrationalitet derfor være kvinde
lig, siger Henningsen. 

De to analytiske tilgange til det aktuelle opbrud i uddannelsespyramiden 
og til fremtidens kvalifikationskrav implicerer to forskellige feministiske 
standpunkter. Berners analyse ligger i forlængelse af den deficit- og 
barrieretænkning, der siger, at den kønsdelte uddannelsespyramide dels 
skyldes pigers/kvinders indre barrierer mod fagområder, som er mandligt 
dominerede og maskulint prægede, dels skyldes de drenge- og mande
dominerede fags traditionelt og strukturelt betingede barrierer mod pi
ger/kvinder og en feminin indflydelse. Ovf. også Brock-Utne og Haukaa, 
1980) . 

I forlængelse af denne og lignende analyser er 80'ernes »mande
fagsstrategi« blevet udviklet: at motivere og kvalificere piger til at gå ind i 
de traditionelle mandefag og at motivere og kvalificere disse fag til at inte
grere pigerne. Strategiens mål er en opløsning af den kønssegregerede ud
dannelsespyramide gennem en vertikal ligestilling og en horisontal inte
gration, hvilket formodes at ville sikre kvinder indflydelse på den teknolo
giske udvikling og adgang til samfundets centrale udviklings- og magt
sfærer. 

Henningsens analyse lægger derimod op til den konklusion, at den køns
delte uddannelsespyramide så at sige er i indre opløsning. Det, vi i dag kal
der for mandefag, og som vi identificerer med de tekniske fag, udviklings
og beskæftigelsesfagene, vil i fremtiden blive marginaliserede af den tek
nologiske udvikling. De centrale udviklings- og beskæftigelsesområder vil 
da være at finde helt andre steder og med udgangspunkt i det, vi i dag kal
der for kvindefag og identificerer med en mangel på teknologisk udvikling. 

For Inge Henningsens skyld må de gerne blive ved med at være kvinde
fag. Hendes uddannelsespolitiske konklusion er, at piger /kvinder bør 
fastholde deres faglige traditioner og bruge det forspring, de har inden for 
disse områder, til at være med til at definere og styre den teknologiske 
fornyelsesproces. Samtidig argumenterer hun for, at piger /kvinder fasthol
der deres engagement i de humanistiske fag og omsorgs- og servicefagene 
og gør det til et politisk spørgsmål at værdsætte de traditionelle kvindefag. 
I dette standpunkt ligger en prioritering af egetværd eller ligeværd frem for 
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ligestilling og en hævdelse af kønssegregation som et positivt tilvalg fr�m 
for et negativt fravalg. 

De to indbyrdes forskellige standpunkter har rødder i en henholdsvis 
liberalfeministisk og radikalfeministisk tradition med deres vægt på lige
stilling/integration over for ligeværd/ segregation. Men de har et fælles 
udspring i den moderne feminisme som en essentialistisk tænkning, hvor 
magt og rationalitet bliver fastlagte, entydige begreber - hvadenten de re
fererer til et mandligt eller et kvindeligt princip. 

De efterlader begge, så vidt jeg kan se, en række spørgsmål til den frem
tidige køns- og uddannelsesdebat og -forskning. Hvad vil produktivitet over
hovedet sige i det postindustrielle samfund, og hvilke forskellige kvalifika
tioner vil det kræve? Hvilke forbindelser opstår mellem den tekniske 
rationalitet og omsorgsrationaliteten, og i hvor høj grad vil de fremovervære 
kønnede udtryk? Eller spurgt på en anden måde: hvad betyder det, at 
kvindeligheden som kulturel ressource nu ser ud til at være blevet rentabel 
som en særlig kommunikativ og arnsorgsrationel intelligens? Er der tale om 
en feminisering af uddannelseskulturen eller måske snarere omvendt om 
en opløsning af ferniniteten i en gennemmaskuliniseret kultur? Eller: giver 
det i det ene eller andet tilfælde længere nogen mening at referere til køn
net? 

Den omvendte verden ? 
TEGNING: C HARLES SCHULZ 
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Den kønsneutrale skole 
og det kønsneutra le vidensidea l  
Kønsneutraliteten er blevet et alment accepteret grundlag for det moderne 
skole- og uddannelsessystem i takt med virkeliggørelsen af den formelle li
gestilling. Læseplaner og materialer er blevet luget for traditionelle køns
opfattelser og kønsroller, og læreplaner og undervisningsformer rummer 
ikke længere eksplicitte udtryk for forskelsbehandling. 

Gennem de sidste 1�20 år har vi set en feministisk skolelivs- og klasse
rumsforskning vokse frem, som har beskæftiget sig med, hvad der reelt 
sker i undervisningssituationen, og hvordan skolens implicite »curriculum« 
ser ud. Set i et kønsperspektiv - hvad er det da for normer, der håndhæves, 
hvordan ser vidensidealet ud, og hvilke handlinger udøves og opmuntres 
gennem den pædagogiske praksis? Det er nogen af de spørgsmål, som den 
har forsøgt at besvare. 

I starten blev vi konfronteret med drengenes kontante og massive do
minans i skolen, udmøntet i en fysisk »besættelse« af klassens rum og tid 
(Wernarsson, 1977) . F.eks. blev det gjort op, at i traditionel klasseun
dervisning sætter læreren sig på 2/3 af tiden, mens drengene udfylder 2/3 
af resten, hvilket levner pigerne 1/9 af den samlede tid. Vi lærte dermed de 
»stille« og de »tavse« piger at kende, og konturerne af en stigmatiseret pi
ge- og venindekultur begyndte at træde frem (Kristiansen, 1980 og Larsen 
og Nielsen, 1982) . 

Vi blev også gjort opmærksomme på, at den herskende »skolekode« in
den for grund- og ungdomsskolen og specielt inden for de naturvidenska
belige fag er i overensstemmelse med drengenes præstations- og kon
kurrenceprægede motivation og deres instrumentelle og formallogiske 
argumentation. Pigernes motivation for læring ligger derimod i en person, 
situations- og relationsorientering, og deres argumentationsbasis eller ra
tionalitetsbegreb er emotionelt og socialt funderet. Vi har derfor at gøre 
med en » pigekod e«, som står i opposition til de gældende indlæringsnormer 
og det herskende vidensideal i skolen (Hjort, 1984) . 

Endelig gjorde denne type forskning opmærksom på forskellen mellem 
pigernes tilpassede, lighedssøgende adfærd og drengenes mere oprørske 
og forskelssøgende adfærd. Men ligesom underviserne direkte eller ind
direkte kritiseredes for at favorisere de drenge, der øjensynligt blev oplevet 
som mere spændende, så er det tydeligt, at de kvindelige forskere anså de 
samme drenges udfordring af autoriteten som en værdi. Omvendt så de pi-
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gernes fravalg af de »hårde« fag, de naturvidenskabelige og tekniske fag, 
som et problem (Midtbø og Sannum, 1982) . 

Alt i alt pegede denne tidlige klasserumsforskning på elendigheden, og 
den stemplede trods sine intentioner endnu en gang pigerne som et pro
blem. Den gav afsæt for en ligestillingspædagogik med oplysning omkring 
ligestillingsemner, kønskvotering blandt elever og lærere og en hensyn
tagende undervisning for piger i de såkaldt hårde fag, der skulle bringe dem 
på niveau med drengene. Målet var at ligestille de to køn i skolen og under
visningen, men strategien fik en nærmest kompensatorisk karakter, idet pi
gerne atter blev genstand for særbehandling. 

Hen over midten af 80'erne kom så, hvad jeg vil kalde »værdigheds
forskningen«. Gennem den lærte vi også de »konstruktive« og de »høje« pi
ger at kende Oensen et. al. ,  1984 og Laursen, 1984) . Vi lærte at sætte pris 
på pigernes omsorgsevner og kommunikative færdigheder, på deres sam
arbejdsevne og fleksibilitet. Og vi erfarede, at pigernes kvaliteter og kvali
fikationer kunne omsættes til en kritik af de naturvidenskabelige og tek
niske fag, men også af den kulturradikale pædagogik. 

Der blev nu også stillet spørgsmålstegn ved pigernes tilpasning og auto
ritetstro, idet klasserumsforskningen viste, at pigerne udøver en subof
fentlighed under den traditionelle klasseundervisning, og at de har deres 
egne subkulturer i skolen (Larsen og Nielsen, 1985) . Det blev set som en 
form for passiv modstand mod eller undsigelse af drengenes, lærernes og 
skolens autoritet. 

Pigernes fravalg af de naturvidenskabelige og tekniske fag/uddannelser 
blev nu også forstået som et svar på den mandlige dominans og den masku
line uddannelseskultur. At læse matematik eller fysik eller at være på de tek
niske læreanstalter er det samme som at indrette sig på en maskulin ind
læringsstil og androcentriske, faglige værdier (præstation, konkurrence og 
beherskelse) , hed det. 

I slutningen af 80'erne blev skolen og specielt de hårde fag og ikke piger
ne gjort til problemet og til genstand for faglig og pædagogisk nytænkning 
efter devisen: skolen er for livet, og naturfagene kan også handle om men
nesker og dagligliv og basere sig på elevernes egne erfaringer - og dermed 
rumme traditionelt kvindelige orienteringer. 

Med udgangspunkt heri formuleredes pigepædagogikken i slutningen af 
80'erne som en ligeværdspædagogik, hvor pigernes motivation for læring 
(personer, situationer, relationer) og indstilling til læreprocessen (følelser, 
kreativitet, samarbejde) blev opvurderet og synliggjort (Frimodt-Møller, 
1988) . Samtidig blev der især i grundskolen eksperimenteret med køns-
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adskilt undervisning for at give pigerne mulighed for en læring på egne 
præmisser og for at fremprovokere en kønsdebat i den kun tilsyneladende 
kønsneutrale skole (Kruse, 1988 og Pedersen og Reisby (red.) , 1991) . 

De standpunkter, som her er skitseret, implicerer på samme måde som 
den feministiske uddannelsessociologi to forskellige feministiske grund
opfattelser, som jeg i denne forbindelse vil kalde henholdsvis et ligheds
feministisk og et forskelsfeministisk paradigme. I det første standpunkt for
udsættes en lighed mellem kønnene, men med maskuliniteten som norm, 
mens forskellen mellem kønnene fremhæves i det andet - med ferniniteten 
som ideal. Fælles for de to standpunkter er igen den forestilling, at der kan 
findes en sandhed om kønnet og om curriculum. 

Nymasku l in isme og postfemin isme 
Gives der da et kritisk projekt for en feministisk skole- og uddannelsesdebat 
og -forskning, når vi ikke længere kan tale i forlængelse af deficitsyndromet 
eller barrieretænkningen, og når vi ikke længere kan definere et normativt 
alternativ til curriculum? 

Set fra 1990' ernes perspektiv tegner der sig et tredie standpunkt eller en 
tredie fase med udgangspunkt i en problematisering og nuancering af de 
foregående. En af forudsætningerne herfor har været, at vi siden slutning
en af 80'erne har set en nymaskulinistisk forskning vokse frem, hvor mand
lige forskere tager til genmæle på deres køns vegne. Ganske sigende ser 
den ud til at skulle gennemløbe de samme faser som den feministiske fra 
elendighed til værdighed - fra de »stakkels« og »lave« drenge (hos hen
holdsvis Zlotnik, 1984 og Laursen, 1984) til de »skrappe« og »dygtige« dren
ge (hos henholdsvis Kryger, 1988 og Rasmussen, 1988) . 

Generelt set har ærindet været at pege på sammenfaldet mellem en kvin
delig dominans i grund- og ungdomsskolen og en mere generel feminise
ring af skole- og uddannelseskulturen på dette niveau. Det ser ud til at have 
resulteret i en forskydning af magtbalancen i klasserummet på bekostning 
af specielt drengene fra de lavere socialgrupper. De har nemlig ikke stats
og ligestillingsfeminismen som en del af deres »kulturelle kapital« på sam
me måde som i hvert fald nogle drenge fra de højere socialgrupper, specielt 
de akademiske mellemlag, har det. 

Med nymaskulinismen bliver det feministiske perspektiv så at sige dre
jet om og vendt mod sit eget udgangspunkt. Hvem er tabere, og hvem er 
vindere, og hvem er det egentlig, der definerer curriculum? Det kunne se 
ud til, at forskellen nu er blevet ens, forstået på den måde, at begge køn må 
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leve i eksil i den tilsyneladende kønsneutrale og kønsneutraliserende sko
le, .bag hvis mure kønnet spiller med på mere uigennemsigtige måder end 
hidtil. Og derved opløser ensheden sig alligevel i en række kønsforskelle, 
som nu fremanalyseres i mere afgrænsede og differentierede analyser. 

I den aktuelle køns- og uddannelsesforskning viger de generelle analy
ser og absolutte synsmåder således til fordel for analyser af enkelte under
visningsforløb, fag og uddannelser, hvor der stilles lige så mange nye 
spørgsmål, som der besvares. Her stilles spørgsmål som: i hvor høj grad er 
der tale om en overensstemmelse mellem den tekniske rationalitet, natur
fagene og maskuliniteten på den ene side og omsorgsrationaliteten, de al
mene fag og ferniniteten på den anden side? Eller: hvordan er de faglige og 
kulturelle aspekter af curriculum sammensat, og hvordan spiller det sam
men med henholdsvis lærer- og elevgruppers forskellige kønskulturer? 

Disse spørgsmål er ikke mindst interessante i forbindelse med de ny fag 
og uddannelser, som rummer både humanistiske og tekniske aspekter - i 
folkeskolen og ungdomsskolen f.eks. valgfaget datalære, blandt ungdoms
uddannelserne det nye tekniske gymnasium, HTX, og inden for det videre
gående uddannelsessystem de nye, datalogiske uddannelser. 

I en nyere undersøgelse af faget datalære i folkeskolen gøres der op med 
de hidtidige antagelser og med hele baggrunden for pigepædagogikken 
med den konklusion, at det er (en gruppe af dygtige) piger, der målrettet 
insisterer på fagets rent tekniske og instrumentelle aspekter (Elkjær, 1988) . 
Lignende resultater fremhæves i en rapport fra gymnasiet, hvor det at si
ges, at pigerne, der ganske vist stadig er i mindretal, betragter faget data� 

lære som et redskabsfag og computeren som et praktisk redskab. De er ik
ke, som hidtil antaget, særligt optagede af teknikkens forudsætninger og 
konsekvenser. Til gengæld er de heller ikke så tilbøjelige til »at hengive sig« 
til computeren, som drengene er. De opretholder en distance til computer
en som »bare et redskab«, der ikke må optage al deres tid og alle deres tan
ker (Karen V ø lund, 1990) . 

Måske er det et udtryk for lignende tendenser, når jeg i en interview
undersøgelse om unge pigers uddannelses- og erhvervsvalg (Anne Scott 
Sørensen, 1989 og 1992) finder, at det er meget målrettede piger, som søger 
de teknisk-naturvidenskabelige uddannelser, og at de i høj grad fravælger 
de almene fag til fordel for de fagtekniske eller de deraf motiverede fag, 
f.eks. matematik, fysik og sprog. Det betyder imidlertid ikke, at de udvikler 
et »teknisk fix« som mange af drengene - i fritiden lægges kedeldragten. 
Og når de specialiserer sig og vælger liniefag eller grene, så vælger de ofte 
kemi- og miljølinier frem for el- og maskinlinier. 
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Nogle af de her nævnte paradokser skyldes måske, at faget datalære og 
de tekniske uddannelser er præget af en naturvidenskabelig indlæringsstil, 
hvor de almene/humanistiske aspekter urlgrænses og derfor bliver til u
interessante paranteser for både piger og drenge. Ovf. Turkle, 1987 og 
1988) . Med undtagelse måske af visse nydannelser som humanistisk data
logi og miljøtekniske fag og uddannelser, der da også ofte har en mere lige
lig kønsfordeling. 

Andre paradokser skyldes måske kønnenes ambivalente fascinationer. 
Drengene søger til de naturvidenskabelige og tekniske fag, hvor der arbej
des målrationelt med en beherskelse af omgivelserne, hvadenten det er na
turen eller maskinen. Men de gør det samtidig på en »Ubehersket« måde, 
idet de så at sige hengiver sig til den faglige udfordring på evig kant af »den 
sportslige død«, som Turkle har formuleret det. Pigerne søger også i sti
gende grad til de naturvidenskabelige og tekniske fag, men med en indstil
ling til naturen som levende og til maskinen som kun »et redskab« for in
teraktion og kommunikation mellem mennesker. Og de gør det på en 
»behersket« måde, idet de fastholder en vis distance eller modstand. Faget 
er kun en del af deres tilværelse, for så vidt som den mangler den kom
munikative kvalitet, der ligger i relationen til andre mennesker, og pigerne 
lader sig derfor ikke »besætte«. 

Den væsentlige pointe i Elkjærs og V ø lunds undersøgelse og i Turkles 
teori omkring køn og (computer)teknologi er, at der ikke er en given sam
menhæng mellem piger - omsorgsrationalitet - »bløde«/ almene/humane 
fag som baggrund for en egentlig pigepædagogik Piger søger i dag i høj 
grad de teknisk-naturvidenskabelige uddannelser, idet de er målrationelle 
m.h.p. uddannelse og karriere. Samtidig er der ikke bare opstået nye fag 
også de gamle er under forvandling, idet f.eks. matematik og naturviden
skabelige fag bliver mere etisk og filosofisk orienterede, mens sundheds
fagene, de pædagogiske fag og humaniora bliver mere og mere cost-bene
:fit-prægede. 

Turkle fremhæver, at pigers modstand mod de nye, (informations)tek
nologiske fag i høj grad drejer sig om en anden indlæringsstil, der indtil vi
dere ikke er accepteret i de faglige miljøer. Men det er på vej, siger hun, og 
det viser sig allerede, at piger med en associativ indlæringsstil har kreativt 
nyt at tilføre informationsvidenskaberne og computerteknologien. 

Alt i alt synes det som om, det i dag er de piger og drenge, som har formået 
at integrere de centrale egenskaber og færdigheder fra det andet køn (i en 
præstations- og relationsorientering) , som er bedst i overensstemmelse 
med de aktuelle kvalifikationskrav inden for både det grundlæggende og 
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det videregående uddannelsessystem og inden for både de traditionelle 
mandefag og de traditionelle kvindefag (Håpnes og Rasmussen, 1990) . Som 
en korrektion til den tidligere så væsentlige kulturelle kapital, som fulgte 
med et tilhørsforhold til de højere socialgrupper, så er kønsfleksibiliteten 
og indforståetheden med ligestillingens adfærdsmæssige og sproglige ko
der i dag nødvendige redskaber, når man skal bevæge sig smidigt i uddan
nelsessystemet. 

Men hverken eleverne eller fagene er homogene størrelser. Der er sta
dig stille piger og dominerende drenge, men også gennemslagskraftige og 
ambitiøse piger og tilbageholdende og sociale drenge. Der er stadig meget 
traditionelle mande- henholdsvis kvindefag, men der er også kønsblandede 
fag med en uafgjort balance mellem den tekniske rationalitet og omsorgs
rationaliteten. 

Kønnets pol iti k, kønnets pædagog ik  
Så vidt jeg kan se, så er det ikke længere frugtbart at tænke inden for de 
normative paradigmer og at handle inden for de absolutte strategier ved
rørende kønnet. Vi må teoretisk leve med kønnets tvetydighed og politisk 
med den uafgjorte balance mellem kønnene. Og vi må acceptere, at para
metre som teknisk rationalitet og omsorgsrationalitet ikke længere er givne 
størrelser - og især ikke identiske med henholdsvis mandlig og kvindelig. 
Der er ikke længere nogen indre og indlysende forbindelse, og vi må der
for på ny definere, hvad det egentlig er, vi taler om, når vi tager kønnet i 
munden. Vi må skærpe vor opmærksomhed på de sproglige repræsenta
tioner og selv være mere sprogligt kreative og eksperimenterende. 

Det betyder ikke, at kønnet er blevet betydningsløst. Det synes snarere 
at være mere betydningsfuldt, end vi troede, og det bliver hele tiden bety
det påny og på nye måder. Men vi er nu i en position, hvor vi kan tillade os 
at fremhæve kønnet som ressource og som kulør hos elever og lærere og i 
skolen. Vi kan nu vælge kønnet som en reference og et afsæt i undervis
ningen. Huskende, at måske taler vi ikke alle om det samme, når vi tager 
ordet! 

Kønnets kultur - om unge og ungdom 89 A 



litteraturl iste 
Berner, Boel: »W omen, Technology and the Division of Labour - what is the Role 
of Education« i Nordisk Pedagogik nr. 2, 1984. 
Elkjær, Bente: »Er rigtig viden vejen til frigørelse? En fortælling om pædagogik, 
køn og teknologi« i »Uvsmagt, nye perspektiver på kultur, magt og køn«. 
Aarhus Universitetsforlag (Årbog for Kvindeforskning 2) : Århus, 1990. 
Brock-Utne, Birgit og Runa Haukaa: » Kunoskap uten makt: Kvinner som lærere 
og elever«. Universitetsforlaget Oslo, 1980. 
Frimodt-Møller, Inger: »Gymnasiet og pigerne« i Unge Pædagoger nr. 6, 1988. 
Henningsen, Inge: »Kvindefag er ekspansionsfag« i »Piger i kvindefag«. 
Arbejdsdirektoratet: København, 1988. 
Holt, Helle: »Kvindefag-mandefag: Tilgangen til de erhvervsgymnasiale uddan
nelser 1975-1985«. Socialforskningsinstituttet (Rapport nr. 6, 1988) : København, 
1988. (Det nordiske BRYT-projekt, forsøgsrapport nr. 4) . 
Holt, Helle: »Kvindefag-mandefag: Arbejdsløshed, beskæftigelse, karriere. 2. 
del«. Socialforskningsinstituttet (Rapport nr. 13) : København, 1988) . 
(Det nordiske BRYT-projekt, forsøgsrapport nr. 13) . 
Håpnes, T. og B. Rasmussen: »Har datafaget kjønn?« i Nytt om kviuneforskning 
nr. 10, 1990. 
Kolmos, Anette: >>Kønnet i ingeniørviden« i Ulla Koch et. al. (red.) : >>Køn og vi
denskab«. Aalborg Universitetsforlag (Serie om Kvindeforskning) : Aalborg, 1989. 
Kristiansen, Marianne: >>De stille piger: mindreværd, selvværd, pigefrigørende 
pædagogik« i Kontext nr. 40, 1980. 
Kruse, Anne Mette: >>Hvorfor pigeklasser?« i Dansk Pædagogisk Tidskrift nr. 6, 
1988. 
Kvande, Elin: »Kvinner og hOgere teknisk utdanning«. IFIM: Trondheim, 1984. 
»Kvinder og mænd«. Danmarks Statistik: København, 1985. 
Larsen, Kirsten og Harriet B jerrum Nielsen: >>Små piger, søde piger, stille piger« i 
Kontext nr. 42, 1982. 
Laursen, Erik: >>Høje piger - lave drenge: social differentiering, karakterer og 
elevsituation i gymnasiet«. Aalborg Universitetsforlag (Serie om uddannelses
forskning) : Aalborg, 1984. 
Midtbø, Ragnhild og Uv Sannum: >>Av mor er du kommet: Oplæring til likestil
ling<< . Universitetsforlaget Oslo, 1982. 
Pedersen, Gudrun og Kirsten Reisby: >>ligeværd - mangfoldighed: Om ligestil
ling i skolen<<. Danmarks Lærerhøjskole: København, 1991. 
Rasmussen, Palle: »Dygtige drenge: drenge med høje karakterer i gymnasiet«. 
Aalborg Universitetsforlag: Aalborg, 1988. 

Å 90 Anne Scott Sørensen 



Sørensen, Anne Scott: »Studies of gender and education in Scandinavia: results, 
problems and future directions« i Nordisk Pedagoiik nr. 3, 1991. 
Sørensen, Anne Scott: »The Problem of Representation: gender in educational 
and curricula studies in Scandinavia« i Gender and Education nr. 4, 1992; in print. 
Turkle, Sherry: »Mit andet jeg«. Teknisk Forlag: København, 1987. Oversat fra 
engelsk efter »The Second Self: Computers and the Human Spirit«, 1984. 
Turkle, Sherry: »Computational reticence« i Cheris Kramarae (ed.) : »Technology 
and W omen' s Voices«. Routledge and Kegan Paul: New York and London, 1988. 
V ø lund, Karen : >>Piger og Turbo Pascal: et projekt om køn og datalogi i gymna
siet«. Aarhus Universitet (hovedopgave) : Århus, 1990. 
Wernarsson, Inga: >>Konsdifferentiering i grundskolan«. Goteborg Studies in 
Educational Sciences nr. 22: Goteborg, 1977. 
Zlotnik, G.: >>De stakkels drenge«. Hans Reitzel: København, 1984. (Genudgivet, 
1990) . 

Kønnets kultur - om unge og ungdom 9 1  



FOTO: ANNE SCOTT SØRENSEN 

Pigefrokosten 

92 Anne Scott Sørensen 



Kønskulturen som 
uddannelseskultur 
- en interviewundersøgelse 

Opbruddet fra de kønsbestemte fagtraditioner har været med til at tydelig
gøre deres tidligere og stadig i overvejende grad homokulturelle karakter 
som henholdsvis feminine og maskuline uddannelses- og arbejdspladskul
turer. Synliggørelse og opløsning af kønskulturerne finder i disse år sted i 
en dobbelt bevægelse af kultursammenstød og kultursammenføring, idet 
kønnene blandes rundt om i uddannelsessektoren og på arbejdsmarkedet. 
I fokus for disse processer står 90' ernes unge piger og drenge, som forsøger 
sig med et stadig forholdsvist utraditionelt valg. Det er især pigerne, som 
befinder sig i spændingsfeltet, idet de op gennem 80'erne har foretaget et 
senere, men relativt hurtigere ryk ind i mandefagene. 

Fra 1987 til 1989 udførte jeg en kvalitativ undersøgelse af de tradi
tionsbestemte uddannelseskulturer og opbruddet heri set fra pigernes 
synsvinkel (l) .  Undersøgelsen bestod af interviews med og observationer 
af en gruppe unge piger, som startede i 1987 på en erhvervsuddannelse -
henholdsvis servicefag (bolig- og beklædningslinien) og jern og metal (mas
kin- og smedelinien) . Begge linier repræsenterer med deres kønstradition
er og skæve kønsdominans fagområder i en hastig (teknologisk) udvikling, 
både på uddannelsesområdet og på arbejdsmarkedet (2) . I det følgende vil 
jeg referere til undersøgelsens resultater m.h.t. aspekter som pigernes fag
valg, uddannelses- og karriereplanlægning og teknologiske kompetence og 
de pågældende uddannelsesmiljøer. 

Bolig- og beklædningslinien på servicefag fører til en erhvervsuddan
nelse som beklædningsoperatør (eller andre operatøruddannelser) ; derfra 
til konfektionstekniker (eller andre teknikeruddannelser) og sidst produkt
udvikler (industriel designer) på Textil- og Konfektionsskolen (3) . Alterna
tiver er en uddannelse som teaterskrædder på Industrihåndværkerskolen 
eller en uddannelse som designer på Kunsthåndværkerskolen. Maskin- og 
smedelinien fører til en uddannelse som maskintekniker l smed; derfra til 
en række mellemteknikeruddannelser på Teknisk Skole og senere til inge
niøruddannelserne på Teknikum eller Akademiet. Alternativer er henholds
vis den korte eksamensuddannelse som teknisk assistent og det tekniske 
gymnasium (H1X) og derfra direkte til mellemtekniker- og ingeniørud
dannelserne. 
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Valg af fag og fremtid 
Det indre, europæiske marked og omstillingen fra en industri- til en in
formationskultur stiller store krav til dagens unge om at investere i fremtid
en. Men hvad skal man råde de unge til at satse på i dag? Hvad ved vi om 
jobsituationen i morgen? Det er nogle af de spørgsmål, som dårligt kan be
svares af voksne uddannelsesplanlæggere og ungdomsvejledere, men som 
ikke desto mindre vendes som krav til de unge selv om en hensigtsmæssig 
adfærd i overgangsfaserne mellem skole, uddannelse og erhverv. Men hvad 
er så hensigtsmæssig adfærd - er det en målrationel forholden sig til valg
processerne med en satsning på uddannelse og karriere eller er det en me
re fleksibel og søgende adfærd med åbenhed over for de mange livsvalg og 
samspillet herimellem? 

Til min undersøgelse valgte jeg et begreb om autonomi i uddannelses
og karriereplanlægningen, forstået som en relativ autonomi i et fleksibelt 
samspil med omverdenen og mellem de forskellige livsvalg og med en 
grundlæggende positiv, men realistisk selvopfattelse. Jeg opfatter imidlertid 
ikke begrebet som en norm eller målestok, autonomi er en subjektiv størrel
se. 

I en autonom uddannelses- og karriereplanlægning indgår en vis grad af 
instrumentalitet, hvis motivation er enten lønnen, den sociale status eller de 
muligheder for at prioritere familielivet, som det fremtidige job kan give. 
Delvist i modsætning til den ikke-instrumentelle motivation, der sigter mod 
oplevelsesrigdom og faglige udfordringer i jobbet Hvis instrumentaliteten 
står alene er den ikke bare instrumentel, men også endimensional og op
portun, afhængig af øjeblikkelige og derfor tilfældige påvirkninger. Hvis 
instrumentaliteten derimod mangler, så bliver valgene afhængige af det giv
ne lystprincip eller af det kendte/trygge og af imaginære forestillingsbil
leder. 

Generelt set forholdt de piger, der deltog i undersøgelsen, sig yderst selv
stændigt og både ambitiøst og realistisk til deres fremtidige job- qg livs
situation, men selvfølgelig er der forskelle og variationer (4) . Forskellene er 
bl.a. forbundet med længden af deres uddannelsesplaner og »højden« af de-
res karriereambitioner og med deres fagvalg. 

· 

Især de piger, som planlagde den lange uddannelse til henholdsvis pro
duktudviklere og designere eller konstruktører og ingeniører, lagde vægt 
på et »beriget« jobindhold med høj grad af selvstændighed, indflydelse og 
f.eks. mulighed for at rejse og have kontakt til mange mennesker. For dem 
var det afgørende ikke at have et skarpt skel mellem job og fritid. Jobbet 
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skal også være fritid og fritiden job. Den status og løn, som i givet fald ville 
følge med et sådant job, var også vigtig, men ikke udslagsgivende. 

De piger, som planlagde en kortere uddannelse til henholdsvis konfek
tionsteknikere og skræddere eller tekniske assistenter og mellemteknike
re, lagde derimod vægt på at lade uddannelsesperspektivet indgå i en sam
let livsplanlægning med distance, men også balance, mellem arbejdsliv og 
familie- og fritidsliv. For dem var jobbet mere et middel til fritiden, selvom 
de prioriterede et godt arbejdsmiljø højt og først derefter f.eks. status og 
løn. 

Uddannelses- og karriereplanlægningens samspil med livsplanlægning
en iøvrigt var noget, som alle pigerne forholdt sig til. De var enige om at 
forskyde familieperspektivet til længere ud fremtiden, i hvert fald til efter 
de 30! I bestræbelsen på at undgå en familiesituation med permanente insti
tutionsbørn blev alle de strategier, som har været anvendt af tidligere 
kvindegenerationer og forskellige socialgrupper, nævnt: trefasemodellen 
(50- 60'erne) , deltidsmodellen (70-SO'erne) og samtidighedsmodellen (selv
stændig/iværksætter fra henholdsvis førkrigstiden og 90'erne) . 

Hos de piger, som sigtede på den lange uddannelse, var opprioriteringen 
af den ligestillede situation med en eventuel fremtidig partner klarest. Dog 
var der her et skel mellem pigerne fra servicefag og pigerne fra jern og me
tal. Mens de førstnævnte forestillede sig muligheden af at arbejde freelan
ce (som designere) og dermed være fleksible i forhold til eventuelle børn, 
hvis de skulle have børn, så var de sidstnævnte indstillede på enten helt at 
overgive ansvaret for fremtidige børn til deres fædre eller alternativt at væl
ge børn fra. 

De piger, som sigtede mod en kortere uddannelse, havde taget højde for 
i en periode eller delvist (deltidsarbejde) at måtte forlade arbejdsmarkedet 
til fordel for familiedannelse. De fastholdt imidlertid alle et ønske om en høj 
grad af ligestilling med de fremtidige fædre, som de gerne så gøre det sam
me på andre tidspunkter og i andre perioder. 

De piger fra servicefag, som drømte om at nedsætte sig som iværk
sættere (modesyerske) , nærede et håb om at kombinere selverhverv og 
moderskab, og de ønskede i og for sig ikke en familiemæssig ligestilling. De 
ville gerne selv tage sig af deres børn og samtidig sikre sig ikke at skulle 
være økonomisk afhængige af en mand. Deres bud på kvindefrigørelse vil 
jeg karakterisere som en stærkt selvberoende kvindekultur. 

Der var altså udprægede forskelle mellem pigerne m.h.t. graden af 
målrettethed og instrumentalitet i processen. Forskelle, som vil få betyd
ning for deres fremtid. Men det er stadig svært at sige hvilken: 
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» . . .  hvis der er noget, jeg vil opnå, så bliver jeg ved og kæmper for det, 
indtil jeg har nået mit mål«. (Lotte) 

»]eg tror nu ikke, jeg vil sætte alt andet over styr for at nå mit mål«. 
(Sidsel) 

Det er svært at sige, hvem der vil klare sig mest helskindet igennem pro
cessen på længere sigt, og hvem der egentlig er mest realistisk i sin selv
vurdering og autonom i 'sine handlinger! 
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Vej ledn ing i mandefagsstrategiens ånd 
Mandefagsstrategien har været kendetegnende for den offentlige ligestil
lingspolitik op gennem 80'erne. Eller rettere, så er det først i løbet af 80'er
ne, at vi i Danmark har fået en egentlig offentlig ligestillingspolitik Nemlig 
med bl.a. ligestillingskonsulentordningen (1981) , loven om lige behandling 
ved stillingsbesættelser (1984) , den statslige handlingsplan for ligestilling 
(1987) og endelig loven om ligestilling (1988) . 

Ugestillingspolitikken har op gennem 80'erne bestået i uddannelses- og 
arbejdsmarkedspolitiske initiativer, hvis sigte harværet at indsluse først un
ge piger og siden voksne kvinder i de mandsdominerede uddannelser og 
erhverv og sidst også i ledende stillinger og højstatusjobs (Dahlerup, 1988; 
Holt, 1988; Stig, 1989; Skinhøj, 1989; Due Billing, 1990) . 

Som en del af mandefagsstrategien udformedes i løbet af 80'erne pige
og kvindepædagogikken som en ramme om strategiens dobbelte indhold: 
på den ene side informeringen og motiveringen af pigerne/kvinderne gen
nem f.eks. særlige indslusningskurser til de tekniske skoler og på arbejds
markedsuddannelserne og gennem en udvidet skole- og ungdomsvejled
ning; på den anden side informeringen og motiveringen af lærerne og 
arbejdsgiverne gennem forskellige former for oplysnings- og kursusvirk
somhed (Møller, 1988) . 

Også arbejdsgiverne gik aktivt ind i mandefagsstrategien gennem mas
sive, offentlige kampagner rettet mod unge piger - især i 1985-86 (5) . Uge
som de i dag går aktivt ind i en ledelsesrekruttering blandt såvel unge som 
voksne kvinder i bevidstheden om en mangel på fremtidige ledere og med 
en formodning om kvinders alternative ledelsespotentialer. 

Mandefagsstrategien har langs ad været kritiseret fra flere sider, ikke 
mindst ud fra det feministiske standpunkt, som vægter ligeværd mellem 
kønnene frem for ligestilling. På denne baggrund har kvindefagsstrategien 
fra slutningen af 80'erne vundet indpas i ligestillingspolitikken og vejled
ningssystemerne med henblik på en opvurdering, prioritering og kvalifice
ring af de traditionsbestemte pige- og kvindedominerede uddannelser og 
jobs (Piger i kvindefag, 1988) . 

M mine interviews fremgår det, at pigerne gennem skole- og ungdoms
vejledningen er blevet kraftigt påvirket til fordel for mandefagsstrategien i 
en normativ vejledning. Men det fremgår også, at vejlederne har haft for
skellige holdninger, at de allerede i løbet af 1987 er blevet klar over be
grænsningerne ved strategien, og vigtigere endnu at pigerne i høj grad har 
brugt vejledningen i overensstemmelse med allerede eksisterende interes
ser og holdninger. 
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Pigerne på jern og metal fremhævede alle, at vejlederne havde talt for det 
utraditionelle valg og advaret mod arbejdsløsheden inden for kvindefagene. 
Det havde haft indflydelse på deres overvejelser, men kun fordi de i forvej
en havde bestemt sig for en teknisk uddannelse. 

»]eg har altid kunnet lide noget med teknik, og så har studievejlederen 
fortalt meget om jern og metal og om mandefag i det hele taget . . .  de 
har fortalt, at det var bedst at tage uddannelser, hvor der også var ar
bejde at få bagefter. De har fortalt, at det var godt at tage mandefag, og 
at de også syntes, det var godt«. (Charlotte) 

Pigerne på jern og metal var klar over og blev også af deres omverden gjort 
opmærksomme på, at de havde valgt på tværs af de traditionelle kønskul
turer. En af dem havde gjort det på baggrund af en identifikation med fader
en og med maskuline netværk og kulturformer hele vejen op gennem sin 
barn- og ungdom. For de andre var en sådan, alternativ orientering mod den 
anden kønskultur imidlertid ikke udpræget To af dem nævnte dog, at de 
havde et vist kendskab til faget via fædre eller andre mandlige familiemed
lemmer, og at det havde haft en betydning for deres valg. Dette svarer til an
dre undersøgelser på området, f.eks. Stig, 1989 og Gustafsen og Mærke-
dahl, 1988. 

. 

De sidste tre fremhævede en faglig styrke i specielt matematik og en 
interesse for teknik som baggrunden for deres fagvalg. Selvom det ikke tid
ligere har været fremhævet som en baggrund for at vælge en faglig 
ungdomsuddannelse, så har der i andre undersøgelser været peget på, at 
faget matematik både i folkeskolen og i de almene ungdomsuddannelser 
ser ud til i stigende grad at appellere til pigerne, også piger fra mindre 
uddannelsesvante miljøer. Det tilskrives her den kendsgerning, at mate
matik er et meget kontant og meget lidt ideologisk fag med konkrete præs
tationskrav, uhildet af klasse- og kønskonventioner. 

Pigerne fra jern og metal på nær en havde trods disse interesser og 
færdigheder rødder i en stærk pigekultur, ligesom de også havde mere tradi
tionelle fritids- og jobinteresser som ridning, husholdningskurser, rengø
rings- og modeljobs o.lign. De havde alle typisk snuset til drengekulturen 
og indoptaget interesser, holdninger og lyster herfra - uden dog at give af
kald på deres kvindelige profilering. Derfor kunrie de også i den uddan
nelsesmæssige overgangssituation bruge den vejledning, de havde modta
get i mandefagsstrategiens ånd. 
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På servicefagene følte pigerne nærmest, at de havde kæmpet mod strøm
men og så at sige valgt utraditionelt ved at vælge traditionelt. En af pigerne 
havde en mor, som samtidig var studievejleder på en ungdomsuddannelse, 
så hun havde kæmpet på to fronter, idet protesten også blev en motivation: 

»]eg fik besked af min mor, da jeg søgte ind her, at jeg skulle passe på, 
for det var et traditionelt pigefag, jeg valgte. Om jeg var sikker på, det 
var det rigtige, jeg valgte, om jeg ikke hellere ville på bygge og anlæg, og 
så blive noget i den retning. Det generer mig ikke at save o.s. v. , men det 
her interesserer mig mere, og så vil jeg helst det - altså følge mine inter
esser. jeg vil ta' efter, hvad jeg selv mener om det. Dengang jeg skrev an
søgningen herind, satte jeg bygge og anlæg og levnedsmiddel som 2. og 
3. ønske. I dag er jeg glad for, at det ikke blev en af dem«. (Tanja) 

Tanja valgte på baggrund af en kendt, hjemlig pige- og kvindekultur, som 
hun forventede at genfinde som uddannelseskultur på servicefag. lkke fordi 
hun ikke også havde et indblik i den anden verden, i den traditionelt masku
line håndværkskultur, men fordi hun så at sige genvalgte sin egen. 

For Sidsel, en anden af pigerne på servicefag, skyldtes valget af tradition
en heller ikke manglende kendskab til eller utryghed ved alternativet. Hen
des valg var dog mere forsvarspræget: 

»]eg har valgt lidt mellem at skulle være møbelsnedker og så det her. 
Men nok fordi, jeg har syet mest, og kendte mest til det her, så valgte jeg 
det«. (Sidsel) 

Samtidig fremhævede Sidsel i lighed med de øvrige piger på servicefag, at 
hun mest havde bidt mærke i vejledernes understregning af farerne ved at 
vælge utraditionelt, og at det havde været med til at fratage hende modet til 
at vælge anderledes. 

»]eg tror nok, jeg kunne klare mig, men det er ikke altid lige sjovt at 
være på en decideret mandearbejdsplads, vel? Altså som ene kvinde«. 
(Sidsel) 

Pigerne på servicefag havde tydeligvis valgt i forlængelse af en pige- og 
kvindekultur, men på forskellig måde og med islæt af en maskulin identifi
kation og kultur. For nogle var syningen deres primære indfaldsvinkel til 
faget, og de henviste til syhåndværket som en kendt kvindetradition, videre-
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givet dem af deres mødre. Andre havde derimod det at kunne tegne som 
deres primære indfaldsvinkel til faget, og de henviste til fædre, som var arki
tekter, reklametegnere o.lign. Og mens den sidste gruppe havde dyrket 
syning som hobby og fritidsaktivitet, så havde de andre dyrket tegning på 
samme måde. Men begge parter havde også den modsatte interesse som 
»bihobby«, ligesom flere af dem kunne lide at tømre og snedkerere. Og de 
havde bygge og anlæg eller grafisk linie som 2. eller 3. prioritet på deres ud
dannelsesliste. 

Også for pigerne på servicefag havde den informative vejledning været 
oplysende, for så vidt som den udbyggede deres egne vurderinger. Og hel
ler ikke pigerne på servicefag følte sig bundet af en given kønskultur. De 
tilvalgte kvindefaget. 

På sin vis havde mandefagsstrategien sat dem alle i en doublebind, idet 
de følte, at alle valg i en vis forstand var at gå mod strømmen. At vælge et 
traditionelt mandefag var at gå mod hovedstrømmen blandt kammeraterne 
og i familien, at vælge et traditionelt kvindefag var at gå imod vejlederne, i 
enkelte tilfælde vice versa. Samtidig udtrykte flere af dem, at netop flerhed
en af valg og bevidstgørelsen om de nye muligheder havde været svær i sig 
selv. 

Samtidig synes det oplagt, at debatten har været med til at tydeliggøre 
valgprocessen og dens konsekvenser for fremtiden. Alle pigerne gjorde sig 
mange overvejelser over karakteren af og fremtidsperspektiverne i deres 
uddannelsesvalg, om end mere eller mindre systematisk. Kun få havde dog 
noget egentligt kendskab til de respektive uddannelser og de jobs, de fører 
frem til. Resten manglede helt en fornemmelse af den konkrete hverdag 
med faget på forskellige niveauer. 
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En femin in  og en masku l i n  uddan nelsesku ltur 
Inden for kvindeforskningen har detværet påvist, at der er en sammenhæng 
mellem kønskultur-uddannelseskultur-arbejdspladskultur på den måde, at 
den adfærd og de interesser og værdier, som har karakteriseret kønskul
turerne, på forskellig vis går igen på kvinde- og mandedominerede uddan
nelser og arbejdspladser. W allden (1989) har karakteriseret kønskulturerne 
på idealtypisk vis som henholdsvis det vågende øje og det centrale princip 
over for det bevågende øje og det hierarkiske princip. Baggrunden for hen
des analyse er imidlertid især omsorgstagene og de humanistiske fag sat 
over for de naturvidenskabelige og teknisk-økonomiske fag. For mig at se 
er der det problem i en sådan skitsering, at den i lige så høj grad siger no
get om henholdsvis socialgrupper (mellemlag/ arbejderlag) og organisa
tionsformer (offentligt/privat) . 

Billing (1990) peger på, at sådanne kulturer modsvarer virksomheds- og 
ledelsesmod eller, der har været eksperimenteret med i forskellige perioder, 
og som kan karakteriseres ved henholdsvis en anliautoritær og en autori
tær ledelsesform. Hendes pointe er, at begge modeller i dag er »forældede«, 
idet den moderne virksomhed eller organisation indeholder elementer af 
begge, men i en ny form som en visionær, medarbejderorienteret ledelses
kultur - orienteret mod kvalitet i produktet, trivsel for medarbejderne og et 
image for virksomheden. Hun ser den især udfoldet indenfor »hybride« fore
tagender som SAS., der er halvprivat med en blandingsøkonomi. Som en 
anknytning til kønskulturerne kalder hun den ny virksomheds- og organi
sationskultur for androgyn. 

I min undersøgelse valgte jeg to grene af de erhvervsfaglige ungdoms
uddannelser, som kvalificerer til henholdsvis traditionelt kvindelige og tra
ditionelt mandlige arbejdspladser, men begge primært til industrien og til 
det private erhvervsliv. Begge uddannelsesretninger er selv på basisåret 
dybt præget af dette, idet værkstedsfagene er organiseret efter industriens 
principper i deres mest traditionelle udformninger: Hver elev arbejdede 
med hver sin maskine eller sine redskaber, individuelt på hver sit emne, ef
ter en stramt tilrettelagt arbejdsplan, i indbyrdes konkurrence på kvantitet 
mere end kvalitet og med læreren som overvågende og kontrollerende ar
bejdsleder og autoritet. Der var således ikke den store forskel på arbejds
miljøet mellem de to hovedområder i de centrale værkstedsfag. 

Der var dog nogle forskelle, som kan tilskrives kønskulturerne, jvf. se:

nere. Der var imidlertid større forskelle mellem fagtyperne: de værksteds
tekniske og fagteoretiske fag - f.eks. teknisk tegning og beregning på jern 
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og metal og materialelære og tilskæring på servicefag - på den ene side og 
de almene fag eller fællesfagene - f.eks. dansk og virksomheds- og samar
bejdslære - på den anden side. 

I de førstnævnte arbejdedes der begge steder meget ens med individuel 
opgaveløsning og individuelle opgavesæt. De sidstnævnte var derimod me
re diskussionsprægede, idet undervisningen var løsere struktureret og min
dre lærerstyret. Begge dele blev dog kritiseret af eleverne som på hver sin 
måde utilfredsstillende. Som positive læreerfaringer blev der henvist til de 
få fag, ofte valgfagene, hvor der blev arbejdet problem- og projektorienteret 
i grupper, men inden for en velorganiseret undervisningsramme. 

De skitserede forskelle mellem værksteds- og teorifagene og de almene 
fag ligner de af W allden nævnte forskelle mellem kønskulturerne og de af 
Zeuner (1989) nævnte forskelle mellem de klassebestemte uddannelseskul
turer - de erhvervsfaglige ungdomsuddannelser over for de almengymna
siale ungdomsuddannelser. Her er der imidlertid tale om forskelle inden for 
faget og kun i den erhvervsfaglige ungdomsuddannelse. Jeg ser dem der
for snarere eller også som forskelle mellem på den ene. side de teknisk/na
turvidenskabelige fag i en privatøkonomisk organiseret virksomhedskultur 
og på den anden side de omsorgs- og serviceorienterede/humanistiske fag 
i en offentlig virksomhedskultur. 

I lighed med Zeuner (1989) fandt jeg, at de erhvervsfaglige unge ned
prioriterer de almene fag, hvilketjeg imidlertid tilskriver den manglende in
tegration af de to fagtraditioner og virksomhedskulturer mere end en rent 
instrumentel uddannelsesinteresse. Jeg tolker det derhen, at den erhvervs
faglige ungdomsuddannelse endnu ikke har fimdet sig selv som led i et inte
greret ungdomsuddannelsessystem. 

Derimod nævnte de to piger fra jern og metal, der valgte at gå på H1X ef
ter 2. skoleperiode, at de på det tekniske gymnasium havde mødt en ud
dannelsesform, hvor teori og praksis, fagteori og almen teori var integreret 
gennem projektarbejde, hvilket ))var lige dem«. Det havde de især oplevet 
fungere optimalt i de miljø- og sundhedsfaglige projekter, de havde haft, og 
på den baggrund ville de vælge proceslinien (for at blive kemi- og miljøtek
nikere eller -ingeniører) . De havde i disse projekter oplevet en arbejds- og 
organisationsform - baseret på gruppearbejde inden for rammerne af en 
overordnet undervisningsplan med virksomhedsbesøg o.lign., som tiltalte 
og udfordrede dem. De to piger fra servicefag, som fortsatte på Textil- og 
Konfektionsskolen for at blive konfektionsteknikere og måske produkt
udviklere, nævnte lignende læreerfaringer, men kun som glimt og mu-

Å l 02 Anne Scott Sørensen 



ligheder i en ellers strengt erhvervsrationel skoleform, indrettet efter in
dustriens cost-bene:fit-principper. 

En h iem l ig verden 
Pigerne på servicefag var ligesom pigerne på jern og metal generelt set me
get tilfredse med selve basisuddannelsen - fagene, lærerne o.s.v. Det slog 
mig dog, at de, igen generelt set, var mere kritiske over for kammeraterne, 
lærerne og uddannelsen end pigerne på jern og metal. Jeg blev efterhånd
en klar over, at netop det faktum, at pigerne på servicefag følte sig hjemme 
i uddannelsesmiljøet, gjorde dets kvaliteter mere usynlige, dets svagheder 
mere tydelige, ligesom de havde referencer at kritisere på baggrund af. Om
vendt betød fremmedheden for pigerne på jern og metal, at de søgte de po
sitive og konstruktive elementer, ligesom de omvendt manglede et grund
lag at kritisere fra. 

Miljøet på servicefag var meget »feminint«. Servicefagene i Århus lå og 
ligger stadig for sig selv i en gammel bygning nede i byen som en isoleret 
ø i forhold til resten af teknisk skole, der efterhånden er flyttet ud i den 
nordlige bydel. Så snart man træder indenfor, fornemmer man suset fra flok
ke af piger, der flyver op og ned af de trapper, der forbinder de forskellige 
dele af skolen - administration, undervisningslokaler, værksteder, kantine 
o.s.v. Foruden bolig- og beklædningslinien er der her også en sundheds- og 
hygiejnelinie (primært frisører) og en værkstedsteknisk linie (primært ke
ramikere) . 

På begge disse linier var der nogle, men ikke mange drenge, mens der 
på bolig og beklædning kun var ganske få - i den pågældende klasse ingen. 
De få drenge syntes på samme måde som pigerne fra jern og metal at have 
assimileret sig så meget, så man ikke umiddelbart registrerede deres til
stedeværelse. Dog slog det mig straks, at studenterlokalet i tagetagen var 
drengedomineret - her sad de aktive, mandlige elevrådsrepræsentanter og 
skrev på maskine, talte i telefon o.s.v. 

Rummene og stemningen var meget anderledes end på jern og metal. Lo
kalerne var mindre og mere intime, udsmykkede med elevarbejder i tekstil 
og keramik og duftende af hygiejniske præparater. Værksteder og gange 
genlød af latter og småsnakken, der overdøvede maskinernes summen. Og 
eleverne var meget og farverigt sminket og smart klædt på. Når jeg kom li
ge fra værkstederne på jern og metal, var kulturforskellen særdeles sanse
lig. 
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Arbejdsklimaet var åbent med mulighed for samtale. Pigerne hjalp ofte 
hinanden til rette med arbejdet, diskuterede mønstre og snit, afprøvede far
ver og former, hvilket også læreren lod sig inddrage i. Tonen var uformel, 
stemningen næsten intim, og uddannelsesmiljøet var på den måde præget 
af en pigekultur, som pigerne tilsyneladende befandt sig vel i. 

· 

Nogle var dog ikke helt tilfredse. De fremhævede, at undervisningen blev 
for lidt effektiv, at der blev tilladt for megen snak og for lidt præcision, og at 
det desuden ikke var rart at være der, hvis man ikke var med i inderkliken 
- i det centrale midtpunkts varme. 

Pigerne var i første omgang meget forbavsede over at blive spurgt til den 
kvindelige dominans. Det var egentlig ikke noget, som de havde tænkt så 
meget over. Givet denne anledning til det udtrykte de fleste dog, at de syn
tes det var bedre med mere kønsblandede uddannelsesmiljøer: 

»]a, der er meget pigesnak, med tøj og gå i byen og drenge, fnis og fjan
teri. Det er helt fint og nok noget, man ikke kan undgå som piger -ja, 
det gør drenge nok også, det er bare på et andet niveau . . .  Men der ville 
være en anden· atmosfære, hvis der var flere drenge. Også samtale
emner og sammenholdet efter skole havde været anderledes«. 
(Anne Mette) . 

Enkelte var som Sidsel endnu mere (selv)kritiske, idet de nævnte en ten
dens til klikedannelse og skjulte konflikter, som ødelagde klassemiljøet Det 
tilskrev de det pigedominerede miljø, men de fremhævede på den anden si
de, at drengedominans nok ville give andre ulemper: 

»]eg synes også, det skal være blandet, så kan man også se tingene an
derledes og få en bredere mening om de forskellige ting, for hvis det kun 
er drenge, så bliver det også dominerende på en anden måde, ikke? 
Men jeg tror, jeg ville have nemmere ved at arbejde sammen med fyre«. 
(Sidsel) 

Da jeg interviewede pigerne anden gang havde især de to, der var fortsat 
på Textil- og Konfektionssko len, nyt at tilføje. De havde blandt andet på bag
grund af det tidligere interview lagt mærke til, at tekstilindustrien er en eks
tremt kvindedomineret branche. Og de havde noteret sig det store svælg 
mellem uddannelsesmiljøets meget trygge rammer og så de barske reali
teter for og blandt syerskerne i industrien. De var begyndt at stille spørgs
målstegn ved sammenhængen mellem kvindedominansen, det hårde ar-
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bejdsmiljø og den lave løn, og de var oprørte over, at det altid var mænd, der 
besad de egentlige ledelsesfunktioner. 

De to piger var også enige i kritikken af forholdene på skolen, som de 
mente var alt for præget af industriens umiddelbare interesser og aktuelle 
arbejdsmetoder. Det gav sig f.eks. udslag i, at kvantitet frem for kvalitet var 
normen: 

»l næste uge skal vi lave et projekt sammen med teknikerklassen . . .  Så 
skal vi være syersker for dem og prøvekøre et system, der hedder Just in 
Time'. Det går ud på at få den enkelte jakke hurtigst muligt færdig. Så 
får en syerske ikke et helt bundt, men et stykke, som så skal sendes vide
re til den næste og næste. Så man ikke har noget mellemlager. Det skul
le være mest økonomisk, men det kræver, at man ved, hvor hurtige sy
erskerne er«. (Anne Marie) 

Både Anne Marie og Dina mente, at de allerede på Teknisk Skole havde lært 
mange af de ting, som de nu lærte igen på Textil- og Konfektionsskolen, og 
de følte, at der ikke var en tilstrækkelig progression i uddannelsen. De kun
ne lige så godt have gjort som Tanja - nemlig have taget et år som ufaglært 
i industrien og derefter søgt direkte ind som konfektionstekniker - i stedet 
for at bruge 2 år i en uddannelsesplads som beklædningsoperatør. Det, de 
lærte på skolen, mente de endda, på nogen måder var en decideret kontra
læring, idet de kvalitetskrav, som var så vigtige før, nu blev underlagt et kvan
titetskrav. Der var på skolen enkelte ansatser til tema- og projektarbejde, 
men det var meget lidt - og i stil med projektetjust in Time var det meget 
lidt problemorienteret og selvstyret til fordel for en indøvelse i de industri
elle vilkår. 

Tanja havde som ufaglært syerske i industrien bemærket, at de stadig 
nærmest Tayloristiske arbejdsforhold med akkordsystemer, samlebånds
produktion og overvågende værkstedsførere havde en ødelæggende ind
flydelse på arbejdsklimaet blandt syerskerne. Alle deres forsøg på at etab
lere samspil og dialog gik tabt og blev til småsnakken, brokkeri og sladren. 

For de tre piger, der gik industrivejen var det største problem således 
modsætningen mellem på den ene side deres faglige kunnen, fagstolthed 
og jobambitioner og på den anden side den industrielle realitet, som de op
fattede som en dekvalificering og udskillelse af deres kompetencer. Dina og 
Anne Marie overvejede begge at tage en uddannelse som teaterskrædder 
for at komme tilbage til faget, som de sagde. Også Tanja tog sin fremtid med 
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faget op til revision, men hun ville først udstå sit år i industrien for at prøve 
at komme direkte ind som konfektionstekniker for ikke at have spildt 2 år. 

Med deres meget gennemtænkte uddannelsesplan er, karriereønsker og 
jobambitioner og deres vilje til at gennemføre dem på trods af de barske 
odds, så havde disse tre piger en evne til forskelssætten, distance og auto
nomi. Men samtidig havde de båret pigekulturens værdsætten af lighed, 
nærhed og empati med sig, og de brugte den til en kritik af forholdene i ud
dannelsen og i jobsituationen. 

Anne Mette mødte jeg også et år senere, da hun var i fuld gang på en pri
vat skrædderskole. Hun var ikke helt tilfreds med skolen, selvom hun var 
glad for at gå der, fordi den trods alt gav hende mulighed for at lære sit fag 
til bunds. Endnu var hun ret usikker på, hvad uddannelsen kunne føre til i 
fremtiden, men hun håbede stadig på at kunne etablere sig som iværksæt
ter. For hende var det vigtigste mål selv at kunne bestemme, hvad hun skul
le lave og hvordan og hvornår, så der ikke blev så skarpe grænser mellem 
arbejde og fritid, og så hun frit kunne vælge moderskabet uden derfor at 
måtte sætte sin økonomiske selvstændighed og sin faglige aktivitet over 
styr. 

For de piger, som drømte om at blive »rigtige« designere fra Kunst
håndværkerskolen var der tale om en anden, men nok så brat opvågnen. 
For dem var der tale om et stort svælg mellem drømmen om frihed og rea
liteten som skiftevis ufaglærte og arbejdsløse og et krav om realitetstilpas
ning. Lotte valgte at forskyde sin drøm og gøre kort proces ved at etablere 
sig i en ny uddannelsessituation som kosmetolog på en privat skole, som 
hun havde taget et lån til, og hun havde allerede overbevist sig selv om, at 
det var det helt rigtige, hun nu var i gang med. Sidsel overvejede på sin vis 
at gøre det samme. Men det var svært for hende at indrømme over for sig 
selv. Netop fordi hendes karrieredrøm havde været så storslået, syntes den 
mere prosaiske beskæftigelse som butikselev at være alt for banal. Så hun 
»sørgede« over tabet, inden hun kunne indstille sig helt på noget nyt. 
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En fremmed verden 
Helt anderledes var det at træde ind i værkstederne på jern og metal. I de 
store højloftede haller med de tunge, larmende maskiner, hvor gnister og 
metalspåner sprang, var der ikke meget liv og kulør. Og arbejdsrutinerne 
var langt mere ufravigelige og ubrudte. Kommunikation var henvist til de 
fastlagte pauser, for så vidt den ikke lå inden for rammerne af forespørgsel 
og instruktion, fortrinsvis mellem elev og lærer. 

Pigerne på jern og metal var da også enige om, at det var meget ander
ledes end f.eks. i folkeskolen. Men de befandt sig godt i det kontante og re
gelsatte maskuline miljø. J a, de ligefrem idealiserede det, idet de samtidig 
gjorde det til deres projekt at >>opbløde« arbejdsklimaet. 

Det var svært for pigerne at konkretisere eller måske rettere verbalise
re, hvori kvaliteterne i det fremmede miljø egentlig bestod. I stedet frem
hævede de fraværet af de negative oplevelser, som de havde fra folkesko
lens pigegrupper. Søs nævnte befrielsen ved at være ude af det tøj- og 
moderace, som hun syntes havde præget dem, og Tina nævnte lettelsen ved 
at være fri af de udelukkelsesmekanismer, som hun havde haft det så svært 
med. Begge mente de, at samværet i det drengedominerede miljø var me
re afslappet, idet der her var plads til alle uanset individuelle særpræg og af
vigelser. 

Det var mere de negative erfaringer fra pigernes netværk (klikedannel
se og udelukkelse) end de positive kvaliteter ved drengenes, der var i fokus 
for pigernes retlektioner over kønsdominans og kønskulturer i uddannel
sesmiljøet Men samtidig fremhævede de, at pigerne som mindretal blev 
tvunget til at stå last og brast, og at de som følge heraf blev knyttet sammen 
i et mere konstruktivt fællesskab. 

»]eg synes, det er meget rart at gå herinde . . .  man har det bedre sam
men her, hvor der ikke er så mange piger - det skal jo gå . . .  er man få 
piger på et drengehold, så holder man sammen på mindretallet, ikke?« 
(Charlotte) 

»l starten sad vi klassevis sammen i kantinen, men vi gider ikke rigtigt 
gå i kantinen mere, nu snakker vi mest pigerne imellem . . .  Det er nok 
mest for hyggens skyld. Pigerne holder nok mere sammen og har det 
rart med hinanden«. (Elsebeth) 
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Pigerne var dog også enige om, at drengene var gode kammerater. Kun få 
af dem kunne ikke dy sig for at drille, når lejlighed bød sig, f.eks. hvis en af 
»tøserne« ikke kunne løfte en maskindel. Resten hjalp gerne og uden den 
slags sproglige stemplinger, ligesom de heller ikke selv var bange for at be
de pigerne om hjælp i andre situationer. 

Udvekslingen af viden, erfaringer og styrker kønnene imellem syntes så
ledes at være et givende og konstruktivt element i klassens dagligdag. In
gen af pigerne berettede om problemer eller sammenstød, men derimod 
nok som omtalt om en vis lejlighedsvis separation og søgen til eget køns
kulturelt bagland. Derfor havde de også lidt ondt af en af de andre piger fra 
et efterfølgende hold, som blev alenepige efter en anden piges frafald. Og 
selv om hun selv hævdede, at det ikke betød noget, så holdt de fem et vågent 
øje med hende, og de inddrog hende så vidt muligt i deres frokostsamvær 
i garderoben. 

Under interviewene spurgte jeg meget nøje til pigernes oplevelse af at 
være på fremmed territorium og efter deres måder at tilpasse sig dette på. 
Spørgsmålet syntes imidlertid at være mere påtrængende for mig end for 
dem. Det nærmeste jeg kom en sådan oplevelse og en strategi at håndtere 
den med var Charlottes svar på mit direkte spørgsmål herom: 

»Føler du selv, at du er anderledes, når du skifter til kedeldragten og 
går ind i værkstedet om morgenen?« (Anne Scott) 

»]a, det er jeg vel - Hvordan? - Nej, ikke anderledes. Men der er allige
vel et eller andet. Man er jo også forskellig kammerater imellem. Du 
skifter holdninger og væremåder alt efter, hvem du omgås, ikke?« 
(Charlotte) 

For Charlotte blev forskellen mellem hende og de andre og i hende selv alt
så fortolket som et spørgsmål om »stil«, ikke som en egentlig konflikt mel
lem mindretallet og flertallet eller som en splitning mellem fritid og arbejds
tid, men mere som en forskydning eller glidning i selviscenesættelsen. 

Heller ikke, når jeg spurgte til pigernes forhold til faget og dets enkelte 
discipliner sammenlignet med drengenes, syntes der at være væsentlige for
skelle. Ganske vist påpegede de alle, at drengene tydeligvis havde et for
spring frem for dem på værkstederne, fordi de havde mange flere erfaring
er med at bruge værktøj og omgås maskiner; men de fremhævede også, at 
det var indhentet allerede i løbet af de første uger. Og det var klart pigerne, 
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der som gruppe betragtet havde et fortrin i klasselokalet og under den teo
retiske undervisning. Det hjalp på balancen. 

Det syntes nærmest, som om pigerne følte sig lidt ovenpå med et både 
personligt og fagligt overskud. Som Elsebeth forklarede, så skyldtes det 
formodentlig, at de fleste af pigerne havde planer, der rakte videre, og at de 
derfor ikke på samme måde som drengene var afhængige af de faglige re
sultater, lærerne og skolen: 

»]a, drengene går mere op i det -f eks. medfraværstider -for de skal jo 
ud og ha' en læreplads, de fleste i hvert fald. Det tager pigerne lettere 
på, for vi ved, hvad vi skal bagefter«. (Elsebeth) 

Både Charlotte og Elsebeth kunne imidlertid berette, at det faglige styrke
forhold var ændret radikalt på HTX. Her var de fagligt set stærkeste dren
ge fra alle de drengedominerede grunduddannelser samlet, og de havde 
klart overtaget i den teoretiske undervisning også. Pigerne fik derfor til
budt ekstraundervisning i matematik, kemi og fysik, hvilket de i og for sig 
syntes var udmærket. Men de undrede sig over, at de svage drenge, som 
trods alt også var der, og som havde større problemer end de dygtigste pi
ger, ikke fik samme tilbud. De kunne ikke rigtigt lide på den måde at blive 
gjort anderledes. Måske fordi de selv meget bevidst havde valgt at indtage 
den holdning, at deres anderledeshed som mindretal i det drengedomine
rede miljø ikke var noget afgørende - og slet ikke noget problem: 

»l føler ikke, at det er hårdt at være i mindretal?« (Anne Scott) 

»Nej, overhovedet ikke, der er ingen problemer der«. (Charlotte) 

Som interviewer lærte jeg at respektere denne holdning som en vilje til at 
gå i clinch med de problemer, der måtte opstå. Indimellem oplevede jeg dog 
også, at den fik karakter af benægtelse og besværgelse af de faktiske pro
blemer. I hvert fald betød oplevelserne på HTX for de to piger, at de skifte
de fremtidsplaner, fra maskin- til, procestekniker (eller -ingeniør) . 

Præsenteret for et generelt spørgsmål om forskelsbehandling svarede de 
alle benægtende. Når jeg spurgte mere konkret til f.eks. lærernes instruk
tion og vejledning, så viste den sig dog alligevel som en atvigen i f.eks. de 
mandlige værkstedslæreres adfærd: 
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»Han tager mere hensyn til pigerne, er mere kontant over for drenge
ne«. (Charlotte) 

Da Charlotte ligesom de andre selv ønskede at blive behandlet på lige fod 
med drengene, havde hun en lidt ambivalent holdning til den forskels
behandling, som umiddelbart havde karakter af »positiv særbehandling«. 
Samtidig havde hun en helt præcis fornemmelse af, at der kan være en 
hårfin grænse til den subtile patronisering eller seksuelle chikane: 

» . . .  nogle af dem kan godt tage fat i en - sådan - nogle af dem kan være 
lidt pigeglade, de ser jo ikke piger så tit. Det så du vel også selv der
nede? Nogle gange kan det godt være lidt træls, men altså - man må jo 
bære over med det«. (Charlotte) 

Denne overbærende holdning har jeg spekuleret meget over. Er den udtryk 
for, at pigerne har vænnet sig til eller har brug for at se hen over denne spe
cielle form for undertrykkelse, idet de gør den til de andres - her lærernes 
- problem? Eller er den måske netop udtryk for et personligt og socialt over
skud, der betyder, at der for dem reelt ikke er noget problem, og at der der
for heller ikke er tale om »undertrykkelse«? Er der her tale om et af de sted
er, hvor vi som voksne kvinder med en feministisk indstilling kommer til at 
projicere egne erfaringer og måske også fordomme ned over pigerne? 

Der er i hvert ikke tvivl om, at pigerne i disse to klasser havde fundet 
frem til en fælles attitude, som fortalte, at de ikke ville forskelsbehandles, 
men at de på den anden side heller ikke ville lægge skjul på deres køn. De 
havde sammen et overskud i situationen, som gjorde, at de på offensiv vis 
kunne spille kønnet ud og med det som trumf insistere på nogen ændring
er i det maskuline miljø: 

)) . . .  vi kan også sige mere til ham (den mandlige værkstedslærer), end 
drengene kan, være mere frække . . .  vi går mere og pjatter, det skal ikke 
være så stift. Man kan jo godt snakke, mens man arbejder!« (Charlot
te) 

Charlotte mente, at det var pigernes fortjeneste, at lærerne efterhånden fik 
en anden indstilling til det at snakke med eleverne og til elevernes snak ind
byrdes under og omkring arbejdet. De havde på alles vegne tilkæmpet sig 
en større forståelse for, at det at tale sammen over arbejdet er et led i det at 
hjælpe hinanden til rette. 
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Tina, som var den eneste af de fem piger, der havde planer om at fortsætte 
som maskinarbejder, var dog mere end de andre klar over, hvor priviligeret 
deres situation i skolens trygge miljø var. Hun gjorde sig en del overvejel
ser over den mulige fremtid på fabriksgulvet, selvom også hun klart indtog 
den holdning, at var der mindretalsproblemer - så var det flertallets pro
blem: 

» . . .  der kan selvfølgelig nok komme lidt mobning, men så må man jo 
selv forklare dem, at det behøver de ikke«. (Tina) 

Det var klart, at Tina følte sig mere udsat end de andre piger med deres ud
dannelsesplan er. Hun havde ikke lyst til at skilte med sit køn, men behov 
for at blive accepteret som en del af drenge- og mandekulturen. Og hertil 
hørte bl.a. en indoptagelse af drengenes sproglige jargon og omgangs
former: 

» . . .  drengene kan godt være en smule provokerende en gang imellem, 
men så må man jo lukke munden på dem«. (Tina) 

Derfor var det også vigtigt for Tina at kunne dechifrere drengekoden og fin
de ud af, hvilke motiver, der drev den. Sommetider kom der imidlertid til
syneladende paradoksale resultater ud af efterforskningen: 

» . . .  det hænder jo også, at der er noget, de (drengene) ikke kan klare, 
så bliver de helt mærkelige i hovedet; de vil jo gerne vise sig lidt«. 
(Tina) 

»Drengene synes ikke, det er pinligt at spørge os - det føler jeg ikke«. 
(Tina) 

For Tina drejede det sig i højere grad end for de andre piger om at assimile
re sig til drengenes miljø uden for meget støj fra sit fremmede køn. Hun var 
mere tilbøjelig til at idealisere drengene, men hun havde samtidig op
mærksomheden rettet mod deres svagheder og mod eksempler på netop at 
blive behandlet som det andet køn. Hendes oplevelse af at være pige i en 
drengeverden var derfor både mere modsætningsfyldt og mere konflikt
bevidst. 

Alt i alt var det personlige, sociale og faglige overskud karakteristisk. Og 
det skyldtes ikke mindst, at de trods store indbyrdes forskelligheder havde 
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fundet sammen som gruppe og ydede hinanden en god støtte i dagligdagen. 
Når de overhovedet accepterede min problemstilling, så gjorde de det ud 
fra det synspunkt, at de som piger både nød godt af og havde noget at tilføre 
det maskuline uddannelsesmiljø. Indimellem viste de dog også, at der ikke 
altid var overensstemmelse mellem holdninger og meninger på den ene si
de og følelser og handlinger på den anden side, idet de hver især havde de
res måde at håndtere splittelserne og ambivalenserne på. 

Mens Charlotte og Elsebeth f.eks. var mere tilbøjelige til at besværge 
egen magtfuldhed, idet de nærmest gjorde det til en personlig stil, så var Ti
na mere tilbøjelig til at identificere sig med og assimilere sig i miljøet. De to 
øvrige - Søs og Ulla - markerede sig ikke så stærkt eller afvigende i skole
livet eller interviewet, hvilket måske skyldtes, at de vidste, at de ville gå vi
dere som tekniske assistenter, og at det er en mere kønsblandet og relativt 
kort uddannelse, der giver adgang til mere kønsblandede arbejdspladser. 
Trods indbyrdes forskelligheder, så syntes de at foretage en regulær 
splitning mellem arbejde og fritid, idet de netop lagde vægt på ikke at skil
le sig ud. 

FOTO: ANNE SCOTI SØRENSEN 
På tværs af køn 
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Kvindel ig teknolog ivurdering 
På begge uddannelser blev der det første år givet en grundlæggende in
troduktion til fagenes basale håndværksmæssige kunnen - at sy en søm og 
dreje et emne så præcist som muligt. Derfor blev eleverne ikke introduce
ret til de nyeste Edb-styrede maskiner (CAD/CAM) og fabrikssystemer 
(CNC/FMS) . Det kommer først sent i uddannelserne og foregår primært 
som oplæring i industrien. 

De to piger fra servicefag, der fik en uddannelsesplads som beklæd
ningsoperatører, nævnte, at der var afdelinger på deres virksomhed, som 
havde de ny maskiner, men at de ikke endnu var introduceret til dem. De 
mente, at det skyldtes, at det ikke er faguddannede, men virksomheds
trænede syersker, der betjener dem, fordi de er billigere, mens det er produ
ktudviklere og Edb-programmører, der »fodrer« maskinerne. Det forarge
de dem, idet det dog er de faglærte beklædningsoperatører l syersker, der 
har de håndværksmæssige erfaringer, som de sagde, og derfor også en po
tentiel teknologisk know-how. Denne erkendelse kombineret med indsig
ten i det rutineprægede arbejde og den dårlige kvalitet medvirkede til et 
»maskinstormeri« bestående i, at de skiftede uddannelsesplaner undervejs 
m.h.p. at dygtiggøre sig inden for og konkurrere på håndværket som skræd
dere, modesyersker eller designere. 

Et lignende billede tegnedes af pigerne på jern og metal, idet det dog for 
dem fik andre konsekvenser. De gav udtryk for den oplevelse, at det er in
dustrioplærte specialarbejdere, der arbejder ved de nye maskiner, mens 
man skal være maskintekniker eller -ingeniør for at kunne arbejde kreativt 
med dem - eller konstruere dem selv. Det var netop en af grundene til, at 
de i løbet af basisuddannelsen bekræftedes i deres uddannelsesplaner. Sjov 
teknik og kreativ teknologi er for de videreuddannede. Alternativet - at 
dyrke de håndværksmæssige traditioner - opgav de på forhånd i erkendel
se af, at drengene gør sig bedre som fagvirtuoser inden for deres egen hjem
lige verden. 

De piger fra servicefag, som fik erfaringer fra industrien, havde dog og
så tænkt over, hvordan de kunne blive inden for deres fag og stille krav til 
teknologien. Dina havde f.eks. udarbejdet en model for, hvordan de to en
der, håndværk, kreativitet og kvalitet på den ene side og højteknologi og 
rentabilitet på den anden side, kunne følges ad med en helt ny virksomheds-, 
og organisationskultur: 
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»På et eller andet tidspunkt bliver de nødt til at lave det om. Man kun
ne lave nogen systemer, hvor man arbejder færre mennesker sammen, 
og hvor man i mindre grupper laver det hele - så man kender hinan
den og laver nogen systemer, som ikke kun handler om at køre det hele 
igennem, men om at se noget mere på kvaliteten. Men det er kun min 
egen teori, for jeg var engang i praktik et sted, og mine skuldre var to
talt ødelagte, og når jeg så så på de andre, så lignede de simpelthen ro
botter, og jeg tænkte, at hvis det var mig, så ville jeg ikke det - man 
kunne slet ikke se det rimelige i det«. (Dina) 

Dina foretog med denne plan en egentlig konstruktiv teknologivurdering 
med udgangspunkt i teknologiens organisation. En vurdering, som ligger 
helt i forlængelse af aktuelle tendenser inden for moderne teknologiudvik
ling i tekstilindustrien i retning af selvstyrende, funktionsdelte fabriksceller 
med en tværgående koordination og central styring og såkaldt trimmet el
ler kvalitetsstyret produktion (6) . Tendenser, som i højere grad tilgodeser 
et klassisk, kvindeligt eller humanistisk organisations- og miljøprincip, som 
Dina intuitivt fandt både mere retfærdigt og mere hensigtsmæssigt. 

Pigerne på jern og metal havde ikke ret mange konkrete forestillinger 
om, hvilken form for teknik de ville komme til at arbejde med, og inden for 
hvilken virksomhed. Når de havde valgt teknikken, så var det ud fra en 
fornemmelse af, at den i sine forskellige udformninger vil præge fremtiden, 
og de ville derfor gerne være med til at præge den, ligesom de gerne ville 
arbejde for »rene«! teknologier: 

»]eg tror verden bliver mere teknisk med alting, både derhjemme og på 
arbejdspladsen - der kommer mere teknik til, og det går hurtigt med at 
indføre ny teknik på arbejdspladsen . . .  Hvis der kommer bedre teknik, 
så kan man måske finde muligheder for rensningsanlæg o.s. v. , som kan 
gøre livet bedre«. (Charlotte) 

Pigerne på jern og metal stillede først og fremmest krav om medindflydel
se, om »at være med på vognen frem for at blive kørt ned af den«, og dernæst 
krav til det teknologiske produkt. Det var disse to krav, der fik de to piger, 
der gik på det tekniske gymnasium efter basisuddannelsen, til at vælge pro
ceslinien og dermed specialisere sig inden for biokemi og miljøarbejde. 

Selvom jeg som interviewer havde valgt at spørge til teknologien og 
lægge op til en kritisk diskussion, så imponerende det mig alligevel, at pi
gernes holdninger trods indbyrdes forskelle i så høj grad var styret af, hvad 
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jeg vil kalde en kritisk teknologivurdering: Produkt (sundhed og kvalitet) , 
viden (levende organismer og behov) , organisation (teamwork) og valens 
(et renere fysisk miljø og et mere kreativt psykisk miljø) var størrelser, som 
kritisk blev efterforsket, og som der blev opstillet krav til og mål for. Med 
den forskel, at pigerne på jern og metal i højere grad lagde vægt på at skaf
fe sig indflydelse ved gennem uddannelse at placere sig teknologisk set cen
tralt, mens pigerne på servicefag i højere grad lagde vægt på at formulere 
nogen krav og alternativer til en teknologi, som de følte sig udsat for. 

Suverænitet og selvværd 
Valget af det traditionelle kvindefag var fortrinsvis og i højere grad lyst- og 
interessebetonet, men også forbundet med fornuftige overvejelser. Det var 
ikke-instrumentelt i den forstand, at det var styret af drømme og visioner, 
som havde en tæt forbindelse til pigekulturen og til forestillinger om det 
voksne kvindeliv; instrumentelt i den forstand, at arbejdet ikke var den pri
mære værdi eller målestok for et godt liv, men mere et væsentligt redskab 
i den øvrige livsplanlægning. Valget af det traditionelle mandefag var for
trinsvis og i højere grad fornuftsbetonet, men bundede også i interesser og 
lyster. Det var udtryk for en instrumentel planlægning i betydningen ambi
tions- og karriereorienteret, men ikke-instrumentelt i betydningen: arbej
det som udfordring, arbejdet som livsværdi i sig selv og det centrale om
drejningspunkt for den øvrige livsplanlægning. 

Pigerne på servicefag var meget optaget af sig selv, deres udseende, for
holdet til fyre o.s.v. , og deres forhold til faget var styret heraf - ja, var en del 
heraf. De fleste af dem tog afsæt i en meget kønstraditionel hobby og fri
tidsaktivitet som modesyning, og de hertil knyttede drømme havde de over
ført på deres fremtidige job. Drømme om at tage sig ud og blive set, om at 
blive kendt og anerkendt og sole sig i beundring og berømmelse. Men det 
var også en drøm om faglig virtuositet, om kvalitet, kunst og suverænitet. 
Og det var en drøm om at fastholde nogle kvindekulturelle værdier, som 
bedst kan betegnes som en nærhed til materialet, til andre mennesker og 
sig selv. Drømmen om at blive (mode) syerske eller designer ser jeg således 
som en variation af drømmen om at blive »noget med mennesker« Oør
gensen, 1986) , her blot knyttet til et konkret håndværk i nogen mere 
glorværdige omgivelser og med en vilje til også at adskille og distancere sig 
og »gå selv«. 

Pigerne på jern og metal var også meget optaget af sig selv, af udseendet 
og af at gå til fester og på diskoteker. Men de hertil knyttede aktiviteter og 
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interesser var i højere grad afgrænset i tid og rum og skilt ude fra deres fag
lige engagement og deres uddannelsesplaner. Det tilhørte en anden verden, 
som heller ikke uden videre blev åbnet for mig som interviewer. Deres for
hold til faget, til hinanden og til omverdenen var i den forstand sagligt eller 
kontant. Også pigerne frajern og metal var så at sige primært >>ude efter sig 
selv« og for at finde deres egne ben at stå på, men det først og fremmest i 
relation til uddannelse, holdninger o.s.v. De havde ikke som de fleste af pi
gerne på servicefag nogen drømme om deres faglige fremtid, som forbandt 
fortiden som pige med fremtiden som kvinde. Deres drømme gik mere på 
det at få en uddannelse og skabe sig en karriere og derigennem danne sig 
en fremtid med viden, indflydelse og åbne handlemuligheder - tæt på den 
centrale samfundsmæssige udvikling og på magtens sfærer. Undervejs be
nyttede de deres kvindelige netværk til at øve konkret indflydelse på de 
mandligt dominerede og maskulint prægede omgivelser, ligesom de orien
terede sig mod de grene af faget, hvor der var plads til teamwork og til at 
arbejde med de mere nære omgivelsers teknologi (føden, miljøet) . 

Min undersøgelse tyder på, at de piger, som søger de traditionelle mande
fag i dag, er meget målrettede og præstationsorienterede, idet de fortrins
vis gør det for at få adgang til de videregående tekniske uddannelser. Og 
der er da også god mening i dette valg, da det er her de mest tilgængelige 
og direkte (teoretiske) uddannelsesveje findes. 

Uddannelsesmulighederne inden for et traditionelt kvindefag som ser
vicefag halter derimod efter trods omstillingerne på Textil- og Konfektions
skolen. Muligvis fordi det ikke på samme måde er integreret i det almene, 
offentlige uddannelsessystem, men stadig er mere direkte branchestyret 
For det første er der stadig for mange stopklodser undervejs, hvor det el
lers udmærkede princip om praktiske erfaringer bliver en direkte hæmsko 
for at komme videre. For det andet er der ingen direkte teoretisk uddan
nelsesvej til ingeniørniveauet Der er en ingeniøruddannelse på vej, men 
hvordan den kommer til at se ud, og hvem der har mulighed for at få den, 
er endnu uafklaret. Det ser da også ud til, at denne uddannelsesretning har 
fået en kraftig konkurrent i de privat organiserede skrædder- og design
skoler eller -kurser, som i disse år skyder op som paddehatte af under
grunden. På disse skoler /kurser kombineres avanceret teknologi med 
håndværk på nye måder. 

Jeg fandt ingen grundlæggende forskelle mellem de to pigegrupper og 
uddannelseskulturer. Tværtimod fandt jeg, at begge grupper besad et bredt 
spektrum af færdigheder, interesser og værdier, som �n den for kvinde- og 
kønsforskningen er blevet tillagt henholdsvis piger og drenge, feminine og 
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maskuline kulturer. På den baggrund havde de imidlertid valgt forskelligt, 
idet pigerne på servicefag havde valgt en verden domineret af kvinder og 
et traditionelt kvindeligt kompetenceområde, mens pigerne på jern og me
tal havde valgt at bevæge sig ind i en mandsdomineret verden og et tradi
tionelt mandligt kompetenceområde Grundene hertil var hovedsageligt fag
lige. 

Dog var begge grupper også drevet af en drøm om suverænitet - som jeg 
har valgt at kalde den. En drøm som havde forskellig

.
karakter som en drøm 

om at være i centrum henholdsvis at være på toppen. Men iøvrigt var for
skellene mere forbundet med uddannelsesplaner og karriereambitioner. De 
piger, der satsede på den længste uddannelse, fremhævede i højere grad 
drømmen om autonomi, mens de piger, der satsede på de korte eller mel
lemlange uddannelser i højere grad understregede samvær og nydelse el
ler autencitet som væsentlige livsmål. Og mens de førstnævnte i højere grad 
satsede på ligestilling, så satsede de sidstnævnte i højere grad på ligeværd 
mellem kønnene. Trods disse indbyrdes forskelle havde pigerne selvværdet 
som et fælles og primært mål, der var styrende for deres respektive ud
dannelsesvalg og karriereplaner. Og deri var de trods modstand mod »rød
strømper« og »kvindesag« døtre af den ny kvindebevægelse. 

Mange gange afsluttedes pigernes svar på et af mine spørgsmål med et 
retorisk »ikke?«, der inddrog mig som en medspiller i deres overvejelser og 
gjorde interviewsituationen til en selvafklaringsproces. Flere af pigerne 
kommenterede denne intervieweffekt eksplicit, idet de forundredes over, 
hvad de egentlig selv sagde undervejs. Der kom tanker og følelser frem, 
som de så at sige ikke vidste, de havde. Samme effekt viste det sig at have, 
når pigerne så båndudskrifterne, og under 2. interviewrunde kommente
rede flere af dem, at det første interview havde haft konsekvenser for deres 
overvejelser og beslutninger i den mellemliggende periode (7) .  

Det fortolker jeg på den måde, at idet jeg kom som »en anden« med et 
udspil til en dialog om uddannelses- og karrierevalg som det fælles tredje 
mellem os, blev pigerne ansporet til at se sagen fra nye vinkler og til at se 
sig selv som handlende subjekter i den givne situation. Jeg blev så at sige 
et anker for en selvrefleksiv proces, der inspireredes af selve »set-up'et« i 
situationen, som blev genoptaget og derfor også blev led i en proces. 

På den måde kom interviewet til at fungere som en type vejlednings
samtale, der ikke er rum for i de gængse vejledningssystemer, men som 
måske kan give inspiration til den ny vejledningspædagogik, der efterlyses 
inden for skole- og ungdomsvejledningen i disse år (Plant, 1990) . Kom
pleksiteten i de krav, som de unge stilles overfor, har givet sig udslag i en 
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række initiativer inden for de europæiske og nordiske fællesskaber m.h.p. 
at opnå en viden om unges uddannelses- og jobvalg og etablere f<)rsøg med 
uddannelses- og jobvejledning (8) . Vejledningsforsøgene bygger på en 
erkendelse af, at den rent informative, saglige og faktuelle, vejledning ikke 
længere er tilstrækkelig. Derfor satses der på en myndiggøreise af de un
ge selv med nye, personlighedsorienterede mål som selvstændighed og 
selvvurdering. 

Noter 
l. Projektet » Veje til fremtiden: om unge piger mellem skole, uddannelse og er
hverv« blev :financieret af Styringsgruppen for kvindeforskning (Kvindeforsk
ningsinitiativet, 1984-1992) under Det centrale Forskningsråd i perioden 1987-
1989. 
2. »Erhvervsuddannelserne for unge«, tidligere » Den erhvervsfaglige grundud
dannelse« (Efg) , er opdelt i en række skoleperioder og uddannelsesmoduler. De 
to første skoleperioder udgør et grundmodul, der har til huse på de tekniske sko
ler. Første skoleperiode er for alle (unge) med en afgangseksamen fra folkesko
len, idet der introduceres bredt til et hovedområde - f.eks. servicefag eller jern 
og metal. Anden skoleperiode er kun for de unge, som har fået en uddannelses
plads, idet den specialiserer til et bestemt fagområde - f.eks. beklædningsopera
tører eller maskinister l smede. Det næste modul udgør første trin i en egentlig 
faglig uddannelse, og den teoretiske del eller skoleperioderne ligger oftest i en 
faglig specialskoles regi. Systemet er med den sidste uddannelsesreform blevet 
mere fleksibelt end tidligere, idet man bl.a. undgår køen af unge uden uddannel
sespladser. Til gengæld er det igen blevet tilnærmet mesterlæren på bekostning 
af intentionerne om en erhvervsgymnasial uddannelse på linie med det almene 
gymnasium og den nye tekniske gymnasieuddannelse (HIX) .  
3 .  Det, der på undersøgelsestidspunktet hed Trikotage- og Konfektionsskolen er 
nu en del af Tekstil- og Konfektions Center Danmark i Herning. Bag navneforan
dringen ligger bl.a. en modernisering af hele uddannelsesstrukturen inden for 
tekstilindustrien med en modulopbygning, som svarer til de øvrige erhvervsud
dannelser og med en planlagt ingeniøruddannelse i toppen. Dermed er der taget 
højde for en del af den kritik, som jeg gennem min undersøgelse fandt frem til af 
systemet Jeg tror imidlertid ikke reformerne er gået så vidt, så centerbetegnel
sen refererer til universitetscentrenes projektorganisering, snarere refererer den 
til det fremsynede erhvervslivs terminologiske nydannelser. 
4. Hovedundersøgelsen omfatter semistrukturerede interviews over to omgange 
med 12 unge piger fra Århus Tekniske Skole, hvoraf 6 havde valgt servicefag (bo-
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lig- og beklædningslinien), mens andre 6 havde valgt jern og metal (maskin- og 
smedelinien). De blev interviewet første gang, mens de gik på basisuddannelsen 
(nu 2. skoleperiode) og befandt sig på teknisk skole, anden gang mens de var på 
overbygningsuddannelsen (nu 3. skoleperiode) og var startet i en uddannelses
plads - eller var overgået til andre uddannelses- eller beskæftigelsesforhold. De 6 
fra servicefag meldte sig frivilligt ud fra en interesse i mit projekt, og de havde al
le planer om videre uddannelse (hvilket mange af de andre - ca. 50 ialt - ikke 
havde; jvf. Anne Scott Sørensen, 1989) . Det samme var tilfældet med de 6 piger 
på jern og metal (hvoraf den ene dog hurtigt faldt fra), der udgjorde den pågæl
dende årgangs samlede antal piger. 
5. » Fremtidsjob for kvinder«, 1985 (Dansk Arbejdsgiverforening) og »Pigernes 
nye valg«, 1986 Gernets Arbejdsgiverforening). 

6. Ifølge formanden for Tekstilarbejdernes Forbund er der to hovedtendenser in
den for dansk tekstilindustri: dels en fortsat centralisering og samlebåndsproduk
tion, idet produktionen i stigende grad henlægges til det gamle Østeuropa; dels 
en decentral produktionsudlægning og -styring, der er de danske tekstilarbejde
res mulighed for at konkurrere på kvalitet 
7 � Det er i den dynamiske relation mellem forsker og » objekt« - forstået som le
vende subjekter - at de kvalitative metoder efter min opfattelse henter deres styr
ke og særegenhed. Derfor var det oprindelig min intention at inddrage deltager
ne i en formidlingsdimension, som i sig selv skulle være en lige så væsentlig del 
af undersøgelsen som selve produktet (rapporten). Det lykkedes imidlertid ikke i 
det planlagte omfang, hvilket jeg tilskrev en række praktiske problemer med at 
holde sammen på gruppen o.lign. I dag er jeg imidlertid nået til den overbevis
ning, at en aktionsforskning, som den jeg forsøgte mig med, primært er relevant 
og har chancer for at lykkes, når den er igangsat af de berørte grupper selv. 

Samtidig er jeg blevet opmærksom på de etiske problemer ved kvalitative under
søgelser med f.eks. dybdegående interviews. Linda var en af de piger, som aktive
rede dette for mig ved at forvente mit engagement og bryde en breche i den di
stance, som også var nødvendig for mig som forsker. Der er en hårfin balance 
mellem distance og indlevelse i den kvalitative forskningsproces, som der - så 
vidt jeg kan se - ikke findes nogen entydige svar på. 
8. F.eks. » Transition o f young People from Ed u cation to Working and Adult Life«, 
1990-1993 (Det Europæiske Fællesskab). 
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Af Bodil Alii.ng .m.R. (reet) 
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Bogen består af en .. række artikler skrevetaf skuespillere, te3terforskere 
og andre med tillØytning til . teater eller bøtne- og ungdomskulturområ
det 

Bogens artikterbidrager til en afsøgning af grænser i synetpåteater, tra
ditioner, børn og barndom. Børneteatersituationen, som den ser pd idag, 
opridses, og man søgerat nærme .sig nogle hoved tendenser, bl.3. i repe
fi>irevalg . .  HY�cl .kat:\ .. eller skal 1Jl8.U. egentlig S\>ille \)å s�e�··.·nåf vores 

hverdagsliv er prfe,get ·øf iscenesættelser, derofte overgårte3trets? 
Bogt}n bicl��r �lclen igangværende børne�aterdebat .. l'll� indholds
mæssige og kAA�t#eriske aspekter" og den stiller spørgsl11ålet ol'll, hvad 
teater for og med børn egentlig er og er godt for . .  

Bogen � �t}�fillt}s.hos boghandleren eller købes direkte hos Børne- og 
Utigdol'llsKulturSammenslu�n ·'""'" tlf. 8613 6111 (lokal 5(4) , l'll�dag 
fi1fr�ag kl.l0-t6: 



DANSKE DAGINSTITUTIONER EFTER 1 945 
- ERINDRINGSBILlEDER 
Af Erik Stærfeldt og Karsten Tuft ( red. )  

» • • •  Verden broget Godt og ondt blander sig med hinanden. Børnehaven 
knytter sig til familien - »supplerer hjemmet«, som det senere kom til at 
hedde. Børnehavelærerinden bliver langsomt til pædagog. 
Denne opfattelse kommer til udtryk i artiklerne. Men vi møder også den 
anden opfattelse, som betyder, at børnehaven skal erstatte, pædagogen 
skal redde. Mellem disse to opfattelser går skellet mellem ligeværdighed 
og formynderi. Begge opfattelser fandtes dengang; begge findes idag. 
( . . .  ) DeJorskellige pædagogiske retninger eller grundsynindgår ikke i 
hverdagen som rene strukturer. De indgår ofte i overraskende kombina
tioner. Og med det biografiske stof søger vi overraskelsen. 
Erindringer - ikke mindst fra de første møder - er med til at synliggøre 
de virkelige begivenheder, · pædagogikkens historie er. Pædagogiske for
fatteres bøger får tiltrængt modspil. 
( . . .  ) Adskillige spørgsmålrejser sig: Hvor kommer viljen til tilpasning 
lydigheden - fra? Hvorfor bøjer man sig? Hvad er man bange for? Hvor 
kommer oprøret - viljen til forandring - fra? ligger den som tradition i 
vores kultur og venter på det rette tidspunkt? Eller er det rette tidspunkt 
der hele tiden - og venter på det rigtige initiativ? 
Hvordan skal vi opfatte den uniformerede kvindekultur omkring f.eks. 
sygeplejen i forbindelse med børneopdragelse? Hvordan er sammen

hængen mellem den og kærlig omsorg for truede børn og unge? Hvordan 
er sammenhængen mellem den og strukturpædagogikkens beundringfor 
den · østtyske børneopdragelse i begyndelsen af 1970'erne? Videre kan 
spørges: Hvordan er forbindelsen mellem den østtyske soc;iali�me og 
1700-tallets pietistiske institutioner i Halte, hvor leg ideelt set var uklogt 
og forbudt?« 

Bogen kan bestilles hos boghandleren eller købes direkte hos Børne- og 
UngdomsKulturSammenslutningen - tlf. 8613 6711 Ookal574), mandag 
til fredag kl.10-16. 
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