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5  Køn som stopklods og solstråle 

Af Cathrine Hasse 
 
Flere og flere danske unge får en uddannelse. Det er af alle eksperter anset for vejen frem i en 
globaliseret verden der placerer fremtidens vidensudvikling i de gamle industrilande og industrien i 
(visse af) de tidligere udviklingslande. Æren for det stigende uddannelsesniveau herhjemme tilfal-
der ikke mindst kvinderne. Flere og flere af de unge der får uddannelse, er kvinder – endog i så 
høj en grad at de overhaler mændene, viser de fremlagte tal i TNS Gallups registeranalyse.  

 
Hvis gode karakterer kan anses for vejen til gode uddannelser, og hvis gode uddannelser er vejen 
til at bryde negativ social arv (Elsborg, Juul Hansen & Rabøl Hansen 1999, Hansen 1995), viser 
undersøgelsen også at kvinder er blevet de bedste mønsterbrydere (se tabel 7.5 og 7.6). Det er 
solstrålehistorier.  
 
Men registeranalysen viser også at der er stopklodser. Kvindernes ressourcer udnyttes ikke opti-
malt. Kvinder får ikke i tilstrækkelig grad omsat gode karakterer til videregående uddannelser. Det 
gælder endog på områder vi normalt opfatter som domineret af mændene. Der er en tendens til 
at piger er lige så gode som drenge til matematik og naturfag i gymnasiet (se tabel 2.5 og 2.6). På 
trods af disse solstråler udnyttes kvindernes uddannelsesmæssige ressourcer ikke i tilstrækkelig 
grad når man ser på kvindeandelen på mat.-fys.-fagene, på de lange videregående uddannelser 
(LVU) og på ph.d.-niveau. Kvinderne klumper sig sammen på de mellemlange videregående ud-
dannelser (MVU).  
 
Det største problem der illustreres af registeranalysen, synes dog at være at mændene helt gene-
relt sakker bagud når det gælder både mønsterbrud og uddannelse. 
 
I denne artikel vil jeg argumentere for at stopklodser og solstråler inden for det danske uddannel-
sessystem kan forstås inden for én og samme kulturelle model der viser at vi giver uddannelserne 
køn i Danmark. Kulturelle modeller er et analyseværktøj, hentet i kulturpsykologien, der afdækker 
de formulerede og uformulerede organisationer af viden der motiverer os til handling (D’Andrade 
& Strauss 1992). Organisationer af viden skaber forbindelser og fastlægger eksempelvis viden om 
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hvordan uddannelser ”gøres”. Ikke i en deterministisk forstand, men retningsanvisende (Holland & 
Quinn 1987, Strauss 1992). Det er disse organisationer af viden der udgør vores selvfølgelige fore-
stillinger om hvad der er rigtige og forkerte handlinger. Når vi kontrasterer vores kulturelle model 
for uddannelse med selvfølgelig viden om uddannelser i andre lande, tyder det på at vores måde 
at forbinde kultur og køn på former en særlig dansk kulturel uddannelsesmodel. I en international 
sammenhæng tegner der sig nogle helt andre mønstre for mænds og kvinders uddannelsesmæs-
sige præferencer. Ved at sammenligne med andre lande kan vi få udfordret vores forestillinger om 
”selvfølgelige” pige- og drengefag. Vi kunne muligvis løse nogle af problemerne med at hverken 
mænds eller kvinders uddannelsesmæssige ressourcer udnyttes tilstrækkeligt hvis vi satte kræfter-
ne ind på at opløse danske vaneforestillinger om forbindelser mellem køn og uddannelse.  
 
Selvfølgelige kulturelle forestillinger er ofte netop så selvfølgelige at det virker helt banalt at gøre 
opmærksom på dem. Selvfølgelige forestillinger udfordres sjældent fordi det er en viden vi har 
som fælles baggrundsviden. Vi bliver som regel først opmærksomme på at denne selvfølgelige 
viden er kulturel, når vi opdager at andre kulturer har helt andre (og lige så selvfølgelige) forestil-
linger. Kulturelle modeller søger at indfange og eksplicitere sådanne selvfølgeligheder og de vi-
densforbindelser de hviler på.  
  
Sejlivede kulturelle forestillinger viser sig ved, og skabes af, eksplicit ”officiel” viden, men også af 
underforstået tavs viden (Polanyi 1968).11 Hvis vi ser på uddannelsessystemet, så har danskere en 
generel ”officiel” viden om at uddannelser er opbygget i forløb hvor vi starter med grundskolen 
der varer ni år, 10 år hvis man tager 10. klasse med. Herefter kan man tage en ungdomsuddan-
nelse rettet mod enten en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse der giver adgang til 
videreuddannelse på enten kortere, mellemlange eller videregående uddannelser. Ud fra denne 
eksplicitte organiserede model for uddannelserne ved vi derfor også at man skal have grundskolen 
først, og at den enkelte først herefter skal træffe en række valg ud fra uddannelsesmæssige inte-
resser. Alt det kan man læse i officielle dokumenter. Men denne officielle viden er ikke den eneste 
form for viden der får unge til at handle inden for det danske uddannelsessystem. 
  
Unge vælger uddannelser ud fra hvad der kan forstås som en kulturel model der forbinder ekspli-
cit officiel viden om uddannelser med en organiseret implicit viden om køn. Viden om forbindelser 
mellem uddannelse og køn kan på komplekse måder motivere unge til at søge bestemte uddan-
nelser frem for andre. Mange piger og kvinder synes at have andre uddannelsesmæssige præfe-
 
11 Polanyi har defineret to former for menneskelig viden: Den ene formuleres åbent i officielle dokumenter, i lære-

bøger, i det skrevne ord; den anden form for viden er en implicit, uformuleret viden der regulerer vores relationer 

og handlinger i hverdagslivet (Polanyi 1968:14). 

 



 

Køn, karakterer og karriere 55 

rencer end drenge og mænd, hvilket kan give uddannelser etiketter som ”kvindeområder”. Om-
vendt synes mange drenge og mænd at have andre uddannelsesmæssige præferencer end kvin-
der, hvilket skaber betegnelser som ”mandeområder”. Begge dele kan skabe stopklodser i et ud-
dannelsessystem hvor drenge og mænd ikke vil ”pigeliggøres”, og piger og kvinder ikke vil ”dren-
geliggøres”. Forventninger til det generaliserede køn på en uddannelse skaber normer for opførsel 
der kan være med til at få det specielt synlige køn til at fremtræde som ”forkert” (Hasse 2002, 
2000)12. Når kvinderne alligevel trænger ind på tidligere ”mandeområder”, kan det skyldes at 
kvinder er blevet bedre end mænd til at negligere den generelle danske tendens til kønsliggørelse 
af uddannelsessystemet. Kvinder bryder i højere grad end mænd i dag den negative sociale arv 
ved at få uddannelser der giver dem bedre livsmuligheder end forældregenerationen – ikke mindst 
deres mødre. Denne tendens kunne hænge sammen med 1970’ernes kvindefrigørelse. Samme 
historiske bevægelse, der var særlig stærk i Danmark, kan dog også have haft som konsekvens at 
vi fokuserer mere på forbindelsen mellem køn og uddannelse i Danmark end i andre lande. Kultu-
relle forestillinger om uddannelser befinder sig aldrig i et historisk vakuum. Nogle lande synes at 
forbinde uddannelse med klassetilhørsforhold i langt højere grad end i Danmark – her er opdelin-
gen i ”mande-” og ”kvindeuddannelser” mindre markant, og forbindelser mellem køn og klasse 
tydeligere (Barinaga 1994). Skal mænds og kvinders ressourcer udnyttes optimalt i Danmark, kun-
ne noget tyde på at vi skal omforme vores kulturelle forestillinger så vi fastholder at uddannelse og 
klasse ikke skal forbindes, og at kvinders og mænds uddannelsespræferencer og karrieremulighe-
der ikke skal mødes med kønsstopklodser. I stedet kunne vi se på de tendenser der er i uddannel-
sessystemet, til at unge kvinder og mænd i stigende grad er optaget af at søge viden om menne-
sker frem for om ting.  

5.1 Solstråler 
At drenge og piger ikke følger de samme veje, har vi vidst længe. Registeranalysen underbygger 
tendenser der er peget på i andre undersøgelser (eksempelvis Erik Jørgen Hansens forløbsunder-
søgelse fra 1995). Kønsforskellene manifesterer sig både når det gælder præstationer i form af 
karakterer, og når det gælder valg af uddannelse. I denne kobling af køn og uddannelse finder vi 
både solstråler og stopklodser. 
  
Uddannelsesniveauet i Danmark har været stærkt stigende siden 1960’erne, og det skyldes særlig 
kvinderne. I 1975 var der for første gang i danmarkshistorien en overvægt af piger i gymnasiesko-

 

 12 Sprezzatura er et særligt begreb for det positive relationelle møde mellem en uddannelsesinstitutions ekspli-

citte og implicitte forventninger og en nyankommens handleviden. På fysikuddannelsen har de kvindelige stude-

rende eksempelvis ikke lige så meget sprezzatura som de mandlige når det gælder computererfaring selv om 

denne erfaring ikke efterspørges eksplicit (Hasse 2002:147ff.). 
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len (Kulturmødet 2003). På universitetet ser vi i dag samme tendens. I Danmark fik kvinder i 1875 
ret til at aflægge studentereksamen og samtidig også tilladelse til at studere ved Københavns Uni-
versitet. Men først med skoleloven af 1903 blev der lige adgang for piger og drenge til højere 
skoleundervisning. I 1885 tog Nielsine Nielsen medicinsk embedseksamen og blev dermed Dan-
marks første kvindelige universitetskandidat (Ståhle 1999). 
 
Der er altså gået 130 år fra de danske kvinder fik ret til at aflægge studentereksamen til de i 1975 
udgjorde majoriteten af studerende med studentereksamen. Det er ikke just en solstråle der be-
væger sig med lysets hastighed (Henningsen, Højgaard, Jensen & Søndergaard 1998). 13 
Nu synes den omsider at nå os med fuld kraft, og samtidig konfronteres vi til gengæld med det 
problem at mændene sakker agterud. Relativt flere drenge har ikke afsluttet nogen uddannelse ud 
over grundskolen, pigerne er overrepræsenteret på gymnasiet, mens drengene søger mod de er-
hvervsfaglige uddannelser (se afsnit 7.3.1). Problematikken med at en relativt større andel af dren-
gene er ”stagneret” (se afsnit 7.3.1), synes at blive forstærket af de ”frembrusende piger”. Når 
piger og kvinder kan, hvorfor kan mænd og drenge så ikke? Er det et spørgsmål om ”kan” eller 
”vil” når nu denne forskel ikke kan forklares med social opvækst? Eller er der andre faktorer på 
spil? 
 
Det har længe været kendt at forældres uddannelsesbaggrund har en signifikant effekt på børne-
nes valg af uddannelse. Kvinder og mænd fra hjem med ufaglærte forældre opnår sjældent hver-
ken en mellemlang eller en lang videregående uddannelse, viser Erik Jørgen Hansens undersøgelse 
af en generation der blev voksen i årene mellem 1968 og 1992 (Hansen 1995). 
 
Så meget desto mere bemærkelsesværdig er registeranalysens resultater. Nærlæser man tallene, 
gemmer de på flere overraskelser af den type der gør pigerne til solstråler og drengene til stop-
klodser. Uanset om vi ser på forældres uddannelsesniveau, indvandrerbaggrund eller skoletyper, 
ser pigerne samlet set ud til at have et højere karaktergennemsnit end drenge (se afsnit 7.4.2). 
Høje karakterer ses vanligvis som vejen til høje uddannelser, og høje uddannelser er vejen mod et 
bedre liv. Det tyder på at piger i særlig grad synes at være blevet gode til at bryde den negative 
sociale arv. Har pigerne bedre muligheder for at blive mønsterbrydere fordi de med gode karakte-
rer har bedre muligheder for at få bedre uddannelser? 
 

13 Se eksempelvis Inge Henningsens undersøgelse af kvinder i akademisk medicin der dækker en 25-årig periode 

ved de teoretiske og præ-kliniske afdelinger på Københavns Universitet i 1970 og 1996. Undersøgelsen afsløre-

de at kvinder på det medicinske fakultet i mange sammenhænge har en perifer position. Andelen af kvinder an-

sat på fakultetet har ikke ændret sig markant i perioden på trods af en markant stigning, fra 25 % til 50 %, i 

andelen af kvindelige kandidater i samme periode.  
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5.2 Mønsterbrydere 
En mønsterbryder opstår når en person bryder med sit opvækstmiljø og dermed med sin negative 
sociale arv. Social arv er i sig selv et omdiskuteret begreb med flere betydninger: Den negative 
sociale arv kan defineres således: Negative sociale og psykologiske mønstre som reproduceres over 
generationer (Elsborg, Juul Hansen & Rabøl Hansen 1999:2). Men social arv er et tvivlsomt begreb, 
mener forskningslektor Morten Ejrnæs (1999). I en dybtgående analyse af begrebet har han opstil-
let tre definitioner på hvad social arv kunne dække over: 
 Chanceulighed som følge af forældres forskellige samfundsmæssige placering 
 Risikobørn: Forskellige sandsynligheder for at udvikle sociale problemer forårsaget af forskel-

lige opvækstforhold 
 Negativ social arv – den Gustav Jonsson’ske tankefigur. 

 
Den mest almindelige opfattelse af social arv er den Gustav Jonsson’ske, påpeger Morten Ejrnæs – 
og det er også den mest deterministiske idet den nærmest indikerer at negative egenskaber me-
kanisk overføres fra generation til generation gennem en ikke nærmere defineret indbygget me-
kanisme knyttet til forældregenerationen. 
  
Begrebet risikobørn som Ejrnæs foretrækker, begrænser sig ikke til at inddrage risikofaktorer der 
er knyttet til forældrene. Alle faktorer, fx negative forhold i skole, daginstitution og kammerat-
skabskreds, inddrages hvis de forøger risikoen for at barnet får sociale problemer. Endelig ligger 
der, i modsætning til i den Gustav Jonsson’ske tankefigur, ikke nogen form for determinisme i 
begrebet risikobørn. Betegnelsen angiver direkte at der kun er tale om en risiko – en sandsynlig-
hed, og, understreger Morten Ejrnæs, de empiriske undersøgelser inden for denne tradition viser 
at denne risiko som regel er meget lille. Der er således god grund til at bruge begreberne risiko og 
risikobørn og undlade benævnelsen social arv når sammenhængene kun viser at der er risiko (Ejr-
næs 1999:16).  

 
En undtagelse er dog Erik Jørgen Hansens brug af begrebet social arv, mener Ejrnæs. Erik Jørgen 
Hansen udgav i 1982 bogen ”Hvem bryder den sociale arv?”. Han bruger i denne og senere pub-
likationer konsekvent begrebet til at dokumentere graden af overensstemmelse mellem forældres 
og børns uddannelsesniveau (Ejrnæs 1999:1, Hansen 1982, 1995, 1997). Disse studier viser først 
og fremmest hvad forskelligt klassetilhørsforhold betyder for uddannelsesmønsteret. Det er mobili-
tetsstudier der tydeliggør de sociale forholds betydning for mobiliteten, og i den sammenhæng 
der er forskellig fra den Gustav Jonsson’ske, kan begrebet social arv godt anvendes. 
 
Det er også i den betydning jeg vil anvende begrebet i denne artikel, og det er i denne betydning 
at pigerne i registeranalysen kan ses som mønsterbrydere.  
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I mønsterbryderforskningen står det klart at hvis ens opvækstvilkår skal være bedre end ens foræl-
dres, er en bedre uddannelse den mest sikre vej (Hansen 1995, Elsborg, Juul Hansen & Rabøl Han-
sen 1999). Risikobørn vil følgelig først og fremmest kunne bryde den manglende mobilitet hen 
mod bedre levevilkår ved at få en uddannelse. Mønsterbrydere defineres nemlig i meget høj grad i 
forhold til uddannelse. 
 
Steen Elsborg, Trine Juul Hansen og Vagn Rabøl Hansen placerer i et notat om mønsterbrydere 
mangel på uddannelse som den første forudsætning for negativ social arv og uddannelse som den 
første forudsætning for at bryde den negative sociale arv (Elsborg, Juul Hansen & Rabøl Hansen 
1999). Ved mønsterbrydere forstås mennesker som har brudt med et opvækstmiljø der socialt set 
er karakteriseret ved faktorer som manglende uddannelse, arbejdsløshed, dårlig økonomi, ringe 
boligforhold, misbrug og vold og psykologisk set ved klientgørelse, støtteforanstaltninger og offer-
rolle. Mønsterbruddet har medført en tilværelse der socialt er karakteriseret ved uddannelse, ar-
bejde, god økonomi og uafhængighed og psykologisk ved faktorer som det at være aktør, 
mestring af eget liv, subjektivitet og selvbestemmelse.  
 
Da jeg her, som Erik Jørgen Hansen, forholder mig til social arv i forhold til uddannelser er det kun 
dette aspekt jeg vil pege på i relation til registeranalysen. Erik Jørgen Hansens forskning har vist 
hvad forskelligt klassetilhørsforhold betyder for uddannelsesmønsteret. Det er meget vanskeligt at 
ændre det mønster. Også i et historisk perspektiv hvor det medtænkes at arbejdsformerne ændres 
over tid, viser den sociale mobilitet sig som en stabil faktor (Hansen 1995). 
 
Alligevel ser vi i registeranalysen at kvinder i dag, modsat tidligere, får højere uddannelser end 
mændene. Da der formentlig ikke er forskel på hvor mange piger forældre føder i de forskellige 
socialklasser, kan dette indikere at flere kvinder end mænd i den 1985-generation der er et af 
udgangspunkterne i registeranalysen, bryder den sociale arv. Hvorvidt det også gælder 1997-
generationen, er det for tidligt at udtale sig om, men hvis gode karakterer er vejen til en højere 
uddannelse, peger 1997-tallene i samme retning da piger generelt har højere karakterer end 
drenge.  
 
Jeg vil i det følgende søge at sætte begreberne ”negativ social arv” og ”mønsterbrydere” ind i en 
anden ramme. Opvækstforhold og effekterne af disse samt mønsterbrud kan ud over de nævnte 
definitioner ses som resultater af kulturelle processer. Hvad der kan identificeres som kulturelle 
forestillinger i et samfund indvirker i komplekse samspil med andre faktorer der skaber negativ 
social arv og mønsterbrydere.  
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Mit argument i det følgende vil være at en dansk kulturel model der forbinder forestillinger om 
køn og om uddannelse, kan give en mulig samlet baggrund for tre markante resultater i register-
analysen: 
 
1. At flere piger end drenge klarer sig godt i skolen 
2. At piger og drenge vælger forskellige uddannelsesveje 
3. At hverken pigers eller drenges uddannelsesmæssige ressourcer udnyttes optimalt. 

5.3 Stopklodser 
Har pigerne bedre muligheder for at blive mønsterbrydere fordi de med gode karakterer har bedre 
muligheder for at få bedre uddannelser? Det er et større problem for 1985-mændene end for 
1985-kvinderne at bryde den negative sociale arv på uddannelsesområdet, og det ser ud til at 
tendensen fortsætter i 1997-generationen. 
 
Undersøgelsen viser et andet mærkeligt træk der må inddrages i analysen. Skønt piger synes at 
have karaktermæssige forudsætninger for at bryde den negative sociale arv og også til en vis grad 
gør det, er der en tendens til at deres uddannelsesmæssige ressourcer ikke bliver udnyttet fuldt 
ud. Hverken når det gælder længere videregående uddannelser generelt, eller når det gælder 
deres uddannelsesmæssige ressourcer inden for matematik og fysik. Noget tyder på at de gode 
karakterer kun til et vist punkt omsættes i bedre uddannelser og mønsterbrud. Så stopper karrie-
ren. 
 
Inden for kønsforskning i uddannelsessystemet (og på arbejdsmarkedet) på europæisk plan har 
man set samme tendens i årevis. Her taler man om det kvindelige ressourcespild som ”brain-
drain” (Blagojevic et al. 2003). Kvinderne forsvinder ud af uddannelsessystemet på trods af gode 
resultater. Denne proces er for universitetsverdenens vedkommende blevet illustreret med hvad 
der er kaldt ”sakse-modellen” (Maxwell, Slavin & Young 2001) – lige mange kvinder og mænd 
starter på uddannelsen, men jo nærmere de akademiske topstillinger man kommer, jo færre kvin-
der og jo flere mænd bliver der. Processen er også beskrevet som ”en lækkende rørledning” – en 
metafor der skal illustrere at mange kvinder fosser ind i uddannelsessystemet, men undervejs siver 
de langsomt bort (Alper 1993). 
 
I registeranalysen kan denne tendens også ses i tabel 7.5: På trods af pigernes bedre karakterer får 
lige mange kvinder og mænd i stikprøven længere videregående uddannelser – og ser vi på det 
antal der efterfølgende ansættes i universitetsverdenen, viser skævhederne sig for alvor.  
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I Danmark har kvinderne gennem de sidste 15 år stort set uændret udgjort 17 % af det fastansat-
te videnskabelige personale ved landets fem universiteter på trods af at antallet af kvindelige kan-
didater er vokset eksplosivt (Henningsen 1998a). Et felt hvor denne problematik træder klart frem, 
er på det medicinske fakultet på Københavns Universitet. På trods af en markant stigning i ande-
len af kvindelige kandidater i perioden 1970-1996 (fra 25 % til 50 %) har andelen af kvinder an-
sat på fakultetet ikke ændret sig tilsvarende (fra 16 % til 21 %) (Henningsen 1998b).  
 
Denne tendens kan igen forbindes med en markant ”kønning” af uddannelsessystemet. Drenge 
og piger har forskellige præferencer ved valg af uddannelse på alle niveauer. Drengene vælger de 
mere teknisk prægede og erhvervsrettede ungdomsuddannelser, piger vælger social- og sund-
hedsuddannelser. På de gymnasiale uddannelser har der gennem mange år været en tendens til at 
mændene søgte mod de mere teknisk prægede og kvinderne mod de mere sprogligt orienterede 
uddannelser.14  
 
I gymnasiet var der i 1997 75 % kvinder på den sproglige og 54 % mænd på den matematiske 
linje. Men for fysik gælder det at kun 4 % af pigerne har det på A-niveau, og at mere end halvde-
len slet ikke har et adgangsgivende niveau i faget (Henningsen 1998a:12). Så selv inden for det 
naturvidenskabelige område søger pigerne mod det mere jordnære (Hasse 1998, 2000).15 
 
En overvægt af kvinder vil arbejde med mennesker, en overvægt af mænd med ting. Det er også 
et af resultaterne i Lilli Zeuner og Peter Christian Lindes undersøgelse ”Livsstrategier og uddannel-
sesvalg. En kultursociologisk undersøgelse blandt elever i matematisk gymnasium og htx” (1997). 
Der tegner sig i denne undersøgelse to modsatrettede kulturelle tendenser blandt elever i mate-
matisk gymnasium og htx. På den ene side har vi de unge som vil erobre verden og udnytte de 
muligheder som globaliseringen giver. På den anden side har vi de unge som er bekymrede over 
denne udvikling og vil løse de problemer som følger af den.  
 
Erobringen af verden vil den første gruppe gennemføre med en teknisk eller en samfundsviden-
skabelig uddannelse i bagagen. På det globale arbejdsmarked vil de arbejde med udvikling eller 
finansiering. Den anden gruppe vil frelse verden på baggrund af naturvidenskabelig eller sund-
hedsvidenskabelig uddannelse. De ser sig selv i jobfunktioner som forskning, undervisning, sund-
hedsarbejde eller arbejde med naturen.  
 
 
14 Her refereres fra en undersøgelse lavet før gymnasiereformen (Henningsen 1998a). 
15 I en spørgeskemaundersøgelse fra 1996 fremgår det at kvindelige fysikstuderende hovedsagelig tiltrækkes af 

geofysik, mens de mandlige fysikstuderende spreder sig langt mere heterogent over forskellige områder (Hasse 

1998:14).  
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I forhold til kønsproblematikken er det interessant at drenge og piger – selv inden for den mate-
matiske linje – ikke søger det samme vidensfelt, selv ikke når de har valgt en matematisk-fysisk 
linje i den gymnasiale struktur der gjaldt i 1990’erne. Det er især drengene der i gymnasiet søger 
mod de rene naturvidenskabelige fag, mens pigerne i højere grad søger mod at kombinere natur-
videnskabsfag med humanistiske fag (Zeuner & Linde 1997:51-54). Selv i de matematisk oriente-
rede gymnasiale uddannelser er der forskel. Her slutter drengene sig til det eksakte vidensideal, 
mens pigerne udvikler frelserstrategien. Det er drengene der søger de tekniske og naturvidenska-
belige områder, mens det er pigerne der søger mod humaniora og sundhedsvidenskab. Og ende-
lig er det drengene der søger mod udvikling og produktion, mens det er pigerne der søger mod 
undervisning og sundhedsarbejde. Det er måske ikke helt forkert at tale om to kønskulturer, kon-
kluderer Zeuner og Linde (1997).16  
 
På de mellemlange uddannelser søger kvinderne ligeledes de ”humanistiske” uddannelser og 
sundhedsuddannelserne17, mens mændene søger mod de erhvervsfaglige og tekniske fag. Selv på 
de videregående uddannelser hvor der i dag er paritet mellem mænd og kvinder, søger hovedpar-
ten af kvinderne nogle andre uddannelser end dem der fortrinsvis søges af mænd og vice versa. På 
de lange videregående uddannelser har de fag der fortrinsvis søges af kvinder, højere adgangskvo-
tienter end de fag der fortrinsvis søges af mænd. Det fortrin kvinderne havde i folkeskole og gym-
nasiet, bringer dem altså videre i systemet og gør dem til bedre mønsterbrydere end mænd, men 
kun til et vist punkt. 
 
Stopklodsen er her at kvinderne søger bestemte uddannelser frem for andre. Kvinderne får flere 
mellemlange videregående uddannelser (herefter MVU) end mænd, men ikke flere længerevaren-
de videregående uddannelser (herefter LVU). På de lange videregående uddannelser søger kvin-

 
16 Her vil jeg foretrække at der snarere end om kønskulturer tales om interessekulturer. Der er jo drenge der vil være 

”frelsere”, og piger der vil være ”eksakte”. Grupperne af ”eksakte” og ”frelsere” kan fremstå som mere eller mindre 

kønsmæssigt homogene, men der er aldrig et helt skarpt skel mellem drengene og pigerne (Hasse 1998: 13-14).  
17 Samme tendens finder vi dokumenteret i Erik Jørgen Hansens forløbsundersøgelse. I 1976 spurgte Erik Jørgen 

Hansen i sin forløbsundersøgelse de 22-årige om hvad der var deres fremtidige ønskestilling. Hovedparten af mæn-

dene ønskede sig en stilling inden for industri, håndværk eller bygge- og anlægsvirksomhed, mens 35 % af kvinder-

ne som 22-årige ønskede sig en karriere inden for sundheds- og socialsektoren mod 7 % af mændene (Hansen 

1995:31). Når det gælder faktiske forskelle på arbejdsmarkedet, fandt Erik Jørgen Hansen at ikke mindre end 43 % 

af kvinderne i 38-års-alderen var placeret i sundheds- og socialsektoren mod kun 7 % af mændene (s. 117). Om-

vendt har 38 % af mændene arbejde i industri, håndværk mv. mod 15 % af kvinderne. I samme undersøgelse ses 

også, som i registeranalysen, at kvinderne i højere grad end mænd får MVU’er (s. 92). 
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derne især mod humaniora, pædagogik og sundhedsvidenskab, mens teknik og naturvidenskab 
tiltrækker flest mænd (Henningsen 1998a:2).  
 
Kvinderne søger de områder hvor det er vanskeligst at få en karriere og udnytte de gode karakte-
rer sådan som uddannelsessystemet er skruet sammen i dag. På universitetsuddannelser hvor ad-
gangskvotienten var over 10, udgjorde kvinderne tre fjerdedele af ansøgerne, og næsten 80 % 
blev afvist (Henningsen 1998a:23).18 Langt færre kvinder søger naturvidenskab og teknik hvor 
adgangskvotienten er lavere.19  
 
Her kommer registeranalysen med overraskende resultater. De fleste har sikkert en forestilling om 
at drenge klarer sig bedst inden for matematik og fysik. Tallene i registeranalysen er overraskende 
fordi de rent faktisk viser at der ingen signifikant forskel er på piger og drenge i disse fag. Og på 
landsplan får pigerne bedre karakterer end drengene i både matematik på matematisk linje og i 
naturfag på sproglig linje (sådan som det er vist i denne publikations kapitel 2). Det er altså ikke 
fordi kvinderne ikke kunne klare sig i de matematisk-fysiske fag (at være god til matematik er 
væsentligt, også for fysikerne).20 
 
De mænd der klarer sig gennem systemet, er en lillebitte smule bedre end kvinderne i stand til at 
fuldføre de højere videregående uddannelser, og det kan så skyldes, som Inge Henningsen gør 
opmærksom på, at på de områder hvor mændene søger deres uddannelser, er der mindst konkur-
rence, som eksempelvis fysikstudiet (Henningsen 1998a). Omvendt er der meget der tyder på at 
det er yderst vanskeligt for kvinder at slå igennem på områder der traditionelt har været befolket 
af mænd – som fysikstudiet (Hasse 2000, 2002, 2003). På trods af deres gode karakterer. Enten 
fordi de ikke søger ind (kvindeandelen på fysikstudiet ligger på 18-20 %), eller fordi de få der 
søger ind, falder fra i højere grad end mændene (Hasse 2003:85ff.). 
 
18 Den gennemsnitlige adgangskvotient på studiepladser besat med mænd er i Inge Henningsens 1998-

undersøgelse 7,8, mens det tilsvarende gennemsnit for kvinder er 8,4 (Henningsen 1998a).  
19 Der er dog store forskelle inden for det naturvidenskabelige felt hvor biologi eksempelvis tiltrækker mange kvin-

der, mens fysik tiltrækker meget få kvinder. 
20 En nærlæsning af tallene viser dog at det især er i de mundtlige præstationer at pigerne klarer sig særlig godt. Det 

vil føre for vidt i denne sammenhæng at komme ind på relationen mellem køn og sproglig formuleringsevne. I 

et kulturpsykologisk perspektiv kan der være god grund til at dykke nærmere ned i denne problematik der dog 

så også skulle medtænke lande som Kuwait hvor der uddannes flere kvindelige matematikere end mænd (Ebeid 

1998). Tallene skal også diskuteres i forhold til PISA-undersøgelsen der kommer frem til at piger klarer sig dårli-

gere i matematik end drengene. Sammenlignet med andre lande er drenges præstationer markant højere end 

pigers i Danmark (Mejding 2004:10).  
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5.4 Kønnede stopklodser og solstråler 

5.4.1  Stopklodser for mænd  
Opsummerende kan man sige at mænd i ringere grad end kvinder synes at være mønsterbrydere. 
Mænd klarer sig dårligere i skolen og stiler i ringere grad end kvinder mod uddannelser. Mænd 
stagnerer i højere grad end kvinder på korte videregående uddannelser eller derunder, men heref-
ter går det dem lige så godt som kvinderne. Hvis vi antager at de to køn i princippet skulle have 
samme potentialer for at få højere uddannelser, må der altså være indbygget nogle stopklodser 
for udnyttelsen af mænds uddannelsespotentiale. 
 
Stopklodsen kunne være at mænd søger mod en bestemt type uddannelser for så vidt de overho-
vedet vil forbindes med uddannelse over ungdomsuddannelsesniveau: de erhvervsfaglige og tekni-
ske uddannelser. Mænd undgår i langt højere grad end kvinder at søge de uddannelser hvor de 
skal konkurrere med kvinder.  

5.4.2 Stopklodser for kvinder 
Kvindernes karaktermæssige fortrin på grundskole- og ungdomsuddannelsesniveau omsættes ikke 
i de potentielt mulige LVU’er. Kvinders ressourcer synes gradvist at sive ud af systemet efter MVU-
niveauet. En væsentlig stopklods er at kvinderne foretrækker at konkurrere med andre kvinder 
frem for med mænd. De søger en bestemt type humanistiske og sundhedsvidenskabelige uddan-
nelser der også søges af andre kvinder med høje karakterer. De med blot ”gode” karakterer sorte-
res fra – og selvom man må formode at en del søger andetstedshen, er der tale om et braindrain. 
Uddannelsesmæssige ressourcer der kunne være udnyttet, siver ud af systemet. 
 
Samme generelle tendens oplever vi i særdeleshed på det matematisk-fysiske område – ikke 
mindst hvis registeranalysens resultater sammenholdes med oplysninger om den lave kvindeandel 
på universitetsniveau på disse fag – fra studerende til professorer (Ståhle 1999). En stopklods kun-
ne være at kvinder i højere grad end mænd ikke ønsker at søge videregående uddannelser hvor de 
skal konkurrere med mænd. På trods af at de på de naturvidenskabelige fag ville have større 
chancer for at få en universitetskarriere, og kvinderne har vist at de kan skaffe karaktererne til det, 
vælger kvinder at søge derhen hvor konkurrencen er allerhårdest: de fag de andre kvinder også 
søger.  

5.4.3 Solstråler for mænd  
Ser vi på mænds uddannelseshistorik i et videre perspektiv i universitetssystemet, der ikke er med-
taget i registeranalysen, går det dem langt bedre end kvinderne – ikke mindst på de naturviden-
skabelige fag (jf. Ståhle 1999). Denne solstråle synes at hænge sammen med at kvinderne netop 
ikke ønsker disse fag i samme omfang som mændene. En mulig forklaring på dette fænomen 
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kunne være at der på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser foregår mange usagte in- og 
eksklusionsprocesser der har langt mere at gøre med om man bliver ”genkendt” som værende af 
den rigtige slags, end strengt saglige kvalifikationer (Hasse 2000, 2002, Søndergaard & Højgaard 
2003, Staunæs & Søndergaard 2004). 21 En anden begrundelse kunne være at netop de fag 
mændene søger på de højere uddannelser, i særlig grad synes at have politikernes bevågenhed. 
Der er langt flere midler til ph.d.-stillinger og forskning på disse områder, frem for på de områder 
flertallet af kvinderne søger mod (Henningsen 1998 a). Det er disse teknisk og naturvidenskabeligt 
orienterede fag der særlig retter sig mod produktion af ting, dimser og apparater, og det er tilsy-
neladende også disse fag som politikerne mener der skal satses på i fremtidens videnssamfund. 
Fag der producerer viden om det menneskelige (herunder viden om uddannelse og køn), tiltræk-
ker flertallet af kvinderne. Disse områder får ikke tildelt ressourcer i samme omfang, hvorfor karri-
eremulighederne er færre.  

5.4.4 Solstråler for kvinder 
Det stigende uddannelsesniveau i Danmark skyldes ikke mindst at særlig mange kvinder søger 
uddannelsesvejen selvom de løber ind i de ovenfor nævnte stopklodser. Kvinderne får generelt 
bedre karakterer end mænd i skolen. De er bedre mønsterbrydere fordi de trods forældrenes ud-
dannelsesniveau i højere grad end mændene formår at skaffe sig uddannelser. 

5.5 Den kulturelle model for køn og uddannelse  
Et muligt svar på stopklodser og solstråler er at de er forbundet i en kulturel forestilling der forbin-
der køn og uddannelser på komplekse måder. Selv om der findes mænd og kvinder inden for alle 
uddannelsesområder, synes uddannelsessektoren opdelt i mande- og kvindeområder (områder der 
fører til ”kvindefag”, og områder der fører til ”mandefag”). Den kulturelle model vi kan antage at 
unge handler ud fra når de søger uddannelse, omhandler ikke alene viden, om uddannelsesforløb 
og faglighed, men også om køn. Der er en tavs viden der forbinder sig med den officielle viden 
der fortæller unge at uddannelser er kønnede. Kvindeuddannelserne er de humanistiske fag og 
mange social- og sundhedsvidenskabelige uddannelser, mandeuddannelser er erhvervsrettede 
uddannelser som fængselsbetjent og politibetjent og tekniske uddannelser. 
  
Modellen er skematisk, men retningsvisende i den forstand at hvis en mand ønsker at søge ind på 
en pædagogisk grunduddannelse eller en kortere videregående sundhedsuddannelse, forestiller 

 
21 Et ganske klart eksempel på sådanne usagte mekanismer der kan give mænd en førerstilling alene på grund af 

deres køn, findes i Christine Wennerås og Agnes Wolds undersøgelse fra 1997 om hvordan nepotisme og se-

xisme spiller ind når kolleger vurderer hinandens faglige kvaliteter. De fandt frem til at en kvinde skal være 2,5 

gange så produktiv som en mandlig ansøger for at få tildelt forskningsmidler (Wennerås & Wold 1997). 
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han sig at han som mand søger en kvindeuddannelse. Omvendt vil kvinderne vide at søger de 
uddannelsen som ingeniør, fysiker, politibetjent eller skibsofficer eller inden for bygge og anlæg, 
er det mandefag de søger. Denne implicitte viden er med til at forme motivationen til at handle. 
Mange vil formentlig vælge således at de er i overensstemmelse med modellen. Dvs. kvinder bliver 
motiveret til at søge hvad de forestiller sig er kvindeuddannelser, mens mænd motiveres til at søge 
mandeuddannelser. Samtidig findes den kulturelle model også inden for de enkelte uddannelser. 
Hvor der er mange kvinder, opfattes uddannelsen som forbundet med det ”pigelige”, hvor der er 
mange mænd, opfattes uddannelsen som forbundet med det ”drengelige”. Det kan gøre det 
vanskeligt for mænd at synes de hører hjemme på en ”kvindeuddannelse”, og for kvinder at føle 
sig til rette på en ”mandeuddannelse”. 
  
Hvad kan modellen så sige om de kvindelige mønsterbrydere og de stagnerende drenge?  
De kvindelige mønsterbrydere har jo gennem hele forrige århundrede og op til i dag en historie 
som mønsterbrydere. At bryde ind i mandefag som kvinde har derfor en særlig værdi som tidligere 
kvindelige mønsterbrydere kan have givet i arv til deres børn. Da den kulturelle model forbinder 
uddannelse med køn, bliver det en vigtig forestilling hos kvinder at skaffe sig uddannelse fordi de 
dermed bryder mønsteret med mandsdominerede uddannelser. Det bliver en særlig form for 
”stærk kvindelighed” når kvinder bryder ind på mandsdominerede områder. Der har også i nor-
disk sammenhæng været iværksat særlige tiltag for at bryde det kønsopdelte arbejdsmarked som 
især kvinderne synes at have haft fordel af (eksempelvis det nordiske Bryt-projekt 1985-1989). 
 
Kvinderne der motiveres til at søge mandeuddannelser – og går vi langt nok tilbage i historien, var 
stort set alle uddannelser mandeuddannelser – får en særlig status som murbrækkere. De bliver 
heltinder og rollemodeller for andre kvinder, som Nielsine Nielsen blev det i 1885. Der er med 
andre ord positive værdier der kan motivere kvinder for at søge ind på mandeuddannelser. Samti-
dig bliver de områder hvor kvinderne er brudt ind på de mandsdominerede områder, også beteg-
net som de områder der er i vækst på arbejdsmarkedet – områder der eksempelvis fører til job 
som læge, tandlæge, advokat, professor eller erhvervsleder. På flere af de nævnte områder ser det 
ud til at jo flere kvinder der kommer ind på området, jo mindre er mændene interesserede – på 
trods af fremtidige jobmuligheder. I en analyse af fremtidens arbejdsmarked set i et kønsperspek-
tiv konkluderer Rambøll Management: ”Både på det uddannede og det meget kortuddannede 
jobmarked peger tallene således i retning af at kvinderne i fremtiden vil være bedre rustet end 
mændene” (Rambøll 2004). 
 
Den kønnede model for uddannelsessystemet kan måske antages at ligge bag mænds generelle 
modvilje mod overhovedet at tage uddannelser hvis det at kvinderne fordi de tager flere uddan-
nelser, får os til at forestille os at hele uddannelsessystemet er pigeliggjort. Mændene har ikke på 
samme måde som pigerne en særlig kønskamp der skal kæmpes for at de kan gøre sig gældende i 
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samfundet. For dem er der hverken ære eller særlig ros at hente ved at bryde ind på kvindeud-
dannelser og ”kvindeområder”. Tværtimod risikerer de at blive ”pigeliggjorte” ved at blive for-
bundet med de feminine værdier der knyttes til uddannelser inden for omsorgs- og sundhedsar-
bejdet.  
 
Modellen kan med andre ord fortælle os at mænd og kvinder ikke alene motiveres til at tage ud-
dannelser i forhold til det arbejde uddannelsen giver adgang til – men også i forhold til det køn 
forestillingerne knytter til uddannelserne. Det kønnede uddannelsesmønster skyldes derfor ikke 
nødvendigvis at mænd ikke ønsker at arbejde med humanistiske og sundhedsfaglige job, og at 
kvinder ikke ønsker det arbejde de finder i de matematisk-tekniske fag der kvalificerer til tekniske 
erhverv. Det kræver en vilje til at sætte sit køn på spil, at vælge en uddannelse der samtidig med 
fagligheden ”kønner” dig forkert. Her har kvinder haft fortrin frem for mændene fordi det at blive 
forkert kønnet som kvinde på en mandeuddannelse, har været set som positivt og modigt.  

5.6 Kulturelle modeller 
Hele modellen – og de forestillinger om relationerne mellem køn og uddannelse den samler – er 
kulturel i den forstand at dette meget stærke fokus på forbindelser mellem uddannelse og køn 
ikke findes overalt i verden. Skønt der er en generel tendens til at det er vanskeligere overalt for 
kvinder end for mænd at nå toppositioner i arbejdslivet og universitetsverdenen, så er der forbløf-
fende forskelle når vi ser på om og evt. hvorledes uddannelse forbindes med køn.  
 
Jeg vil med baggrund i min egen uddannelsesforskning på fysikområdet pege på en særlig kønnet 
dansk måde at forstå fysikuddannelsen på. Kulturelle forestillinger om fysikuddannelser kan udle-
des indirekte ved at se på de måder mennesker i deres eksplicitte tale, skrifter eller handlinger 
naturligt forbinder fysik med andre områder af tilværelsen. Et indblik i hvilke kulturelle forestillin-
ger der knytter sig til uddannelsessystemet, kan fås ved undersøgelser der kontrasterer et lands 
uddannelses- og forskningssystem med andre landes. 
 
I Danmark opfattes fysik som et meget vanskeligt fag som kræver helt særlige evner at blive opta-
get på. Det medfører blandt andet et ”selvfølgeligt” forhold mellem det at blive optaget på fysik 
på universitetsniveau og en lang række supplerende fagkrav (Henningsen 1998a). Når man først er 
optaget, tales der fortsat meget om hvor svært det er at læse fysik, og hvor vanskeligt et fag fysik 
er (Hasse 1998, 2002). Ikke mindst kvinderne kan helt miste selvtilliden ved mødet med en fysik-
kultur som de ikke føler sig hjemme i (Hasse 2002).  
 
Både på institutionsniveau og blandt ældre (kvindelige) fysikere er der desuden meget fokus på 
kønnet – og et udtalt ønske om at få flere kvinder i fysik da der er meget få kvinder der søger og 
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får fysikerkarrierer. Fysik opfattes som et mandeområde som det er svært for kvinder at finde en 
plads inden for (Hasse 2000, 2002).22 Den kulturelle model for fysikuddannelsen forbinder uddan-
nelsen med både køn og en opfattelse af at fysik er et særlig eksklusivt og vanskeligt mandefag. 
  
I mange sydeuropæiske og østeuropæiske lande opfattes naturvidenskab hverken som specielt 
vanskeligt og utilgængeligt eller som et særligt mandeområde. Hvis vi eksempelvis tager det syd-
europæiske land Italien, så tyder meget på at dette land har en anden kulturel model for uddan-
nelse.  
 
I Danmark ligger andelen af kvindelige fysikstuderende mellem 18-20 %. I Italien udgør de kvinde-
lige fysikstuderende godt 45 %. I mine mange interview med italienske fysikstuderende ser de 
forundrede ud når man spørger om det ikke er usædvanligt for en kvinde at læse fysik. I Italien er 
fysik et fag som alle andre. Optagelseskravene er anderledes i Italien. Her kan man uden yderligere 
fagkrav læse fysik med en sproglig gymnasial uddannelse. Helt overraskende er det at forestillinger 
om fysik i Italien ubesværet kan forbindes med at de studerende starter på fysikstudiet med en 
klassisksproglig baggrund. Op mod en tredjedel af de italienske kvindelige fysikstuderende kom-
mer ind med en sproglig eller en klassisksproglig baggrund – mod under 10 % af mændene. De 
kommer ind uden supplerende fag eller kurser – og i interview giver de på ingen måde udtryk for 
at det sætter dem tilbage i forhold til de øvrige studerende23. Både de og underviserne peger end-
og på at studerende med en klassisksproglig baggrund har visse fortrin fordi de er mere trænet i 
at tænke abstrakt. Den kulturelle model for fysik kan altså forbindes med klassisksproglige i Italien, 
og den er ikke særlig forbundet med køn. I modsætning til i Danmark, hvor fysik opfattes som et 
mandefag (Hasse 2002). Det kan blandt andet medføre at vi måske er mere fokuserede på over- 
og underrepræsentation af køn, og at dette i sig selv måske kan medvirke til at skabe ”kvinde-” 
og ”mandeområder”. Det betyder ikke nødvendigvis at der ikke også her er forskel på mange 
kvindelige og mandlige fysikeres præferencer inden for fysikken (Hasse 2001), blot at forskelle og 
ligheder ikke ”kønnes”, hvilket så muligvis giver bedre plads til at de kvindelige fysikere kan føle 
sig godt tilpas.  
 
Hvis vi går til andre lande, ser vi andre kulturelle modeller hvor fysik eksempelvis i islamiske lande 
kan forbindes med koranen. Her skulle vi også forvente at se en stærk forbundethed mellem fy-
sikuddannelsen og køn. Overraskende nok finder vi mange kvindelige fysikere i lande som Tyrkiet 
og Kuwait (Megaw 1991, Ebeid 1998), vi finder at piger klarer sig langt bedre i fysik og kemi end 
 
22 Ca. 5 % af det fastansatte VIP-personale er kvinder.  
23 Nogle ville måske sige at de danske studerende med deres skrappe krav til optagelse på fysikuddannelsen for-

mentlig ligger langt højere end italienerne. Men i PISA-undersøgelsen viser det sig at italienerne næsten ligger 

på linje med danskerne.  
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drenge i et land som Thailand (Fensham, Klainin & West 1989), og at kvinder i det hele taget kla-
rer sig bedre inden for naturvidenskabelige og tekniske fag i det tidligere Østeuropa og Sydeuropa 
og lande hvor uddannelse ikke så meget knyttes til køn, men eksempelvis til klasse eller politiske 
krav (Barinaga 1994).  
 
På it-området finder vi samme tendens. Kvinderne er stærkt underrepræsenteret i it-sektorerne i 
Danmark og England hvor de, ifølge de nyeste sammenlignelige tal fra 2001, udgør hhv. 26 % og 
24 % af de ansatte. I Italien er 38 % af de ansatte i sektoren kvinder. Sættes disse tal op mod 
kvindernes andel af arbejdsstyrken som er 47 % i Danmark, 45 % i England og blot 38 % i Italien, 
kan man se at kvindernes repræsentation i den italienske it-sektor er den samme som på hele 
arbejdsmarkedet. Disse tal viser at graden af kønssegregering er lavest i det land der har den lave-
ste andel af kvinder i arbejdsstyrken. Dette kunne tyde på at mulige barrierer til ansættelse i ellers 
typiske mandefag ikke er så udtalte i Italien hvor kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet stadig er 
et relativt nyt fænomen, som i Danmark og England hvor kvinder har været på arbejdsmarkedet 
længe. Det støtter tesen om at jo højere kvinders beskæftigelsesgrad er, desto større er segrege-
ringen af arbejdsmarkedet (Colclough 2004). Denne konklusion kunne ligeledes antyde at jo høje-
re uddannelsesgrad for kvinder, jo større kønssegregering på uddannelsesområdet. Denne tendens 
kan måske forbindes med den norske professor Svein Sjøbergs store internationale undersøgelse 
(ROSE-projektet) om forskelle på elevers erfaringer og holdninger og interesser i en lang række 
lande verden over. Her ses en tydelig tendens til at jo mere industrialiserede landene er, jo større 
forskel er der mellem kønnene når det gælder interessen for naturfag. Jo mere underudviklet et 
lands økonomi er, jo mere ligner pigers og drenges interesser for naturfag hinanden – og jo større 
er den. I de industrialiserede lande, og ikke mindst i Norden og Danmark, er der ikke den store 
interesse for naturfag – hverken blandt piger eller drenge, men absolut mindst blandt piger (Sjø-
berg 2004).  
 
Vi kan afslutningsvis konkludere at der findes forskellige kulturelle modeller for hvorledes køn og 
uddannelse kan forbindes – og at fokus på forbindelser mellem køn og uddannelse synes at være 
særlig markant i Danmark. Denne forbindelse skaber på en og samme tid stopklodser og solstrå-
ler. Hvis stopklodserne skal fjernes og solstrålerne dominere uddannelseslandskabet, vil det derfor 
være et forsøg værd at søge at opløse de selvfølgelige forestillinger vi har om ”drengefag” og 
”pigefag”. Det ville måske først og fremmest, jf. Svein Sjøbergs undersøgelse (Sjøberg 2004), føre 
flere drenge og mænd ind på fag der i dag domineres af kvinder, og ikke de traditionelle naturfag, 
men kunne også tænkes at føre til en gradvis opblødning af de ”kønnede” forestillinger om hårde 
naturfag der skal holdes adskilt fra bløde humanistiske fag.24  
 
24 Fysikeren Karen Barad har eksempelvis gjort sig til talskvinde for at det er på tide at det vi opfatter som ”hårde” 

fag som fysik, indtænker undervisning i samfundsmæssige forhold og ansvarlighed i uddannelsen (Barad 2000).  
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