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Data som kreata 

”Data siger noget, men de er aldrig bare passive 
givne, oprindelige størrelser, der ligger derude 
og venter. De ”medskabes” og anvendes af 
forskere (og andre aktører), der er teoretisk 
informerede på bestemte måder (...).”  
 

 

 

Bendix Petersen & Staunæs 2000:9. 

 



Køn som baggrundsvariabel 

Baggrundsoplysninger afgivet af eleverne, 
omfattende: 

- klassetrin  

- køn 

- familiebaggrund 

- socialøkonomiske baggrund  

- sprog talt i hjemmet 

- Immigrantsstatus 

- Osv…  

 



Køn som fænomen 

 

 

• Køn som biologisk kategori – forstås som en 
indre essens eller en fastforankret kerne, 
hvorfor biologiske kønsforskelles betydning 
vægtes 

 



Køn som fænomen 

 

 

• Køn som social kategori forstås som en 
diskursiv struktur, som formes i sociale og 
kulturelle strukturer 

 

 



Eks. på køn og resultater 

• Danske drenge læser dårligere (TV 2, 2011, i 
anledning af PISA Kbh.) 

• Erhvervslivet advarer: Danmark taber 
drengene (Information, 2010, i anledning af 
PISA) 

• Pigerne skyld i lav Pisa-placering i læsning 
(Folkeskolen.dk, 2011) 



Eks. PIRLS 2011 



Analytisk matrix 

• Køn som performativt 

• Køn og normalitet 

• Køn og intersektionalitet 

• Køn og affektivitet 

 

 

Sproget er i poststrukturalistisk tænkning  
betydningsskabende i forhold til vores erkendelser og en 
forudsætning for, hvad vi er i stand til at tænke og vide 
 

Foucault, 1990, 2000 

 



Køn som performativt 

Performativitetsbegrebet henleder 
opmærksomhed på kønskategoriens 
forandringsmæssige potentiale: 

 

Køn opfattes ikke som en indre essens, men som 
et subjekt der kontinuerligt gøres og skabes i 
relationer og sammenspil, dvs. performer.  
 

 

(Butler 1990, 2010) 

 



Køn og normalitet 

• Normalitetsbegrebet er en magtfuld 
betydningssætter, som arbejder igennem dets 
modsætning.  

• Normalitet er situeret og kontekstualiseret 
(for at være meningsfuld).  

• Normalisering handler om de processer 
hvormed forskellige identiteter naturaliseres, 
mens andre identiteter bliver utænkelige. 

 

Kofoed, 2008 



Køn og intersektionalitet 

• Begrebet om intersektionalitet bruges til at vise, 
hvordan sociale kategorier (køn, etnicitet, klasse, 
alder) interagerer (intersekter), hierarkiserer og 
virker ændrende på hinanden.  

 

• Køn forstås altid i sin intersektion. 

 

 

 
Staunæs & Søndergaard, 2006; Lykke, 2008; Kofoed, 2008 

 



Køn og affektivitet 

• Den affektive vending er udviklet fra det performative, altså 
’gørelse’ fra den sproglige vending (poststrukturalisme). Subjekter 
er i interaktion med og konstitueret af og igennem omverdenen, 
diskurser, kroppe, interiør, lyd m.m. Dvs. følelser ses som 
performative. 
 

• Affektivitet involverer, overskrider og infiltrerer såvel krop som 
diskurs og giver mulighed for at undersøge kræfter, atmosfære, 
sanser, fornemmelser, spændinger med analytisk opmærksomhed.  
 

• Gennem affektivitet bliver vi berørte, og det bliver muligt at føle og 
tænke verden på bestemte måder.  

 

 
Massumi, 2002; Staunæs, 2012 



PIRLS 2011 



TIMSS 2011  

”Der er ingen væsentlige forskelle mellem pigers 
og drenges resultater”.  

 

 

Benævner konsekvent elever som elever… 

 

 
 

 

TIMSS: Trends In International Mathematics and Science Study, 2012 

 



PISA 2009 – kønsforskel? 

Piger læser bedre end drenge 

Rapporten ser også på forskelle i 
læsefærdigheder mellem drenge og piger. I 
samtlige nordiske lande klarer pigerne sig bedre 
end drengene. Størst forskel finder man i 
Finland, mens der i Danmark og Færøerne er 
mindst forskel mellem drenge og pigers 
læsefærdigheder. 
http://edu.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/ny-pisa-rapport-viser-opbrud-i-den-nordiske-rangorden/ 

 



Elevers køn i PISA? 

Kønskategorierne internt viser større forskelle 
end kønskategorierne imellem…  

 

Alligevel findes tal om ”gender differences” på 
19 sider, ”boys” på 39 sider, ”girls” på 34 sider.  



Læreres køn i PISA 2009 

The majority of language teachers in lower 
secondary school are women, and even if they 
are splendid teachers, they cannot function as 
genuine role models for young boys. Good role 
models have strong effects on young people, 
therefore boys should be given opportunities to 
meet engaged male readers who can share their 
delight in reading with them and ignite their 
curiosity.  
Northern Lights on PISA 2009:72 

 



Læreres køn i norsk undersøgelse 

Undersøgelse af 130.000 elever og 14.000 
lærere på 500 institutioner: 

 

”Funnene tyder på at det verken for gutter eller 
jenter er noen systematisk sammenheng mellom 
karakterer og kjønnsbalansen i lærerstaben på 
den enkelte skole (…) fokuset på lærernes kjønn 
er overdrevet (…).” 
 

A. Bakken, Tidsskrift for ungdomsforskning, 2009,9 



Køn i samspil  

Masseeksperimentet 2012, koncentration: 
 
”Jeg tror, at piger er mere gearet til færre fysiske udfoldelser 
og mere kognitivt arbejde, hvorimod drengene biologisk set 
skulle vokse op til at blive jægere og krigere. 40 års 
ligestillingsdebat kan ikke fjerne de forskelle, 150.000 års 
evolution har skabt. Piger har det fint med at boge den og 
sidde pænt. Pigerne er bedre til stort set alt, når det gælder 
skolesystemet. Og så elsker de at sidde i grupper og snakke!” 
 
 
Egelund i Politiken, 2012, http://www.foodoflife.dk/opus.aspx 
 



ELEVENS KØN  

CHRISTIAN GERLACH, HJERNEFORSKER 

(INTERVIEW) 



Køn som objektivt 
kriterium 

 

Tilgang til køn baseret 
på ’synsninger’, 
selvforstærkende 
erfaringer og 
fornemmelser – 
fremfor en refleksiv 
kompleksitetssensitiv 
tilgang baseret på 
nyere kønsstudier 
 

 



Kommunikere  
levede køn? 

i. Udvide begrebsrepertoiret  

ii. Anvende 
ubestemthedsformer i en 
kommunikationssituation  

iii. Bemærke forskelligheder 
og nuancer indenfor 
samme sociale kategorier  

iv. Fremhæve de implicitte 
kønsperspektiver  

v. Modfortælle  

vi. Formidle alsidighed  
 



Kompleksitetssensitiv 
(køns)pædagogik 
i. Diskutere, hvor meget eller hvor lidt køn, dansklærere kan nøjes med at 

praktisere 
 

ii. Identificere, hvilke kønsopfattelser der ligger i de konkrete 
undervisningsmaterialer, emner, forløb, organiseringer…  

 

i. Beskrive, hvilke kønnede identiteter, der gives plads til i materialer, emner, 
forløb, organiseringer… 

 

i. Overveje, hvilke holdninger til køn man selv formidler og kan genkende hos 
andre 
 

ii. Vurdere, om de holdninger til køn skal udfordres, justeres, ændres  

 
Vittrup, 2011 
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