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LIGESTILLING En pige og dreng lægger arm, og det står lige Foto: Thea W. Manthorpe

Kampen hen til ligestilling
Drenge og piger oplever
ligestilling forskelligt.
Pigerne ønsker
forandring mens
drengene ikke oplever
det som et problem. Der
er håb om en fremtid
uden seksisme, men
hvordan kommer vi
dertil?

Ligestilling

AF KAMILLA SIMONSEN OG THEA W.
MANTHORPE

Piger  og  drenge  er  anderledes  på
mange punkter, bl.a. selve kønnet.
Hvis en dreng ikke er stærk, er han
så overhovedet en rigtig dreng? Og
hvis en pige ikke vil gå i kjoler, og
se prinsessefilm, er hun så overho‐
vedet en rigtig pige? Lige så snart
en pige hellere vil  lege med dren‐
gene, kan man komme til at tænke,

‘føler hun sig mere som en dreng
end pige?’ Og for drengene er det
hvis  de  ikke  lige  gider  spille  fod‐
bold i et frikvarter. Hvorfor er køn‐
nene  så  forskellige?  Og  hvorfor
skal man dele folk op i forhold til
deres køn i de forskellige undersø‐
gelser  eller  i  de  forskellige  grup‐
per? Hvorfor vil man som lille hel‐
lere  være  sammen  med  sit  eget
køn end det andet? Der er ekstremt
mange  spørgsmål  i  forhold  til  de
forskellige  køn,  men  der  er  kun
svar på meget få af dem.

En lærerinde fortæller: “Ordet
bøsse bliver brugt nedladende.”
En lærerinde taler: “Der er ofte stor
forskel på drenge og piger, fx siger
drengene  ofte  til  pigerne,  når  de
har madkundskab, at de skal vaske
op fordi det er deres job, og de kan
ikke  finde  ud  af  andet.  Mellem
drenge  bliver  ordet  bøsse  ofte
brugt på nedladende måder. Ordet
bliver ofte ikke kun rettet mod en
person  som  er  lidt  usikker  om‐
kring sin seksualitet,  men det bli‐
ver ofte sagt til alle. Lærerinden ta‐
ler også om at hun tror vi opdrager
børnene forkert på nogle måder.

Drenge på 7. årgang udtaler sig:
“Vi føler os ikke begrænsede.”
Drengene fortæller  at  de  ikke  har
følt sig begrænsede på nogle punk‐
ter.  “Der skal  ikke være forskel  på
kvinder  og  mænd  om  10  år.  Vi  er
derhenne,  men der er  selvfølgelig
nogen  som  ikke  har  det  sådan.”
Der  bliver  talt  om  ligestilling  i
drengenes hjem, men de har kun
tænkt  over  at  det  ikke  skal  være
der. “Det skal være ligesom en itali‐
ensk fodboldkamp. Helt lige, stå 1-1
og så stopper det der.” De har ikke
følt  sig  diskrimineret  pga.  deres
køn, men de har synes at kvindeli‐
ge lærere godt kan prioritere piger‐
ne. 


“Det skal være ligesom en ita‐
liensk fodboldkamp. Helt lige,
stå 1-1 og så stopper det der.”

Piger på 7. årgang vil gerne for‐
klare: “Ikke sæt fokus på det,
bare stop det.”
Pigerne fortæller at de har oplevet,
at der har været nogle dumme jo‐
kes omkring at de er piger. De kan
godt ignorere det, men det er ikke
sikkert  andre  kan  det.  Pigerne  vil
gerne have at: “Danmark skal være
bedre til ligestilling, og vi skal bare
gøre det, ikke tænke så meget over
det.  Det  er  nok  lidt  svært,  for  så
skal man nok sætte en del fokus på
det nu, også blive bedre til det se‐
nere  hen.”  Hvordan  har  de  tænkt
sig  at  vi  kommer  derhen?  “Man
skal ikke sætte alt for meget fokus
på  det,  bare  stoppe  det”  forklarer
en af pigerne. 

Lærer fortæller: “Pigerne er ofte
mere modne end drengene fra 5.
og op til 7.”
På skoler rundt omkring i landet er
der en tydelig forskel  på piger og
drenge.  En  lærer  fortæller  at  han
har  oplevet  problemer  med  lige‐
stilling, og at han synes det er ær‐
gerligt. “Det er ofte fordi de synes
at det andet køn bliver forfordelt.
Det  er  noget  skidt,  og  det  burde

være  sådan  at  ingen  føler  det  så‐
dan. Der bliver set forskel mellem
drenge  og  piger,  specielt  i  klasse‐
trinnene 5. til 7. hvor pigerne opfø‐
rer  sig  mere  modent  end  drenge‐
ne,  men det udligner sig mere til
sidst.

Hvor skal vi være med ligestil‐
ling om 10 år?
Det  er  klart  at  mange  mennesker
er ved at være trætte af at tale om
ligestilling,  og  problemerne  ved
det. Det er en vigtig ting at sætte fo‐
kus på, men vi gider bare ikke tæn‐
ke  over  det  mere.  Det  ville  være
godt,  hvis  ingen  diskriminerede
pga. køn eller seksualitet,  men så‐
dan er det bare stadig ikke i nogen
af de lande og steder som er her i
verden. Det skal vi gøre noget ved.
Det er vigtigt for verden at alle kan
gøre og må de samme ting, uanset
deres køn.  Der er  stadig et  stykke
vej  mod  børnekonvention  Artikel
2, som handler om rettigheder for
alle børn. 


