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19  En lærerig proces 

Uffe 

Er det ikke hårdt at have tvillinger? 

Nu kender jeg jo ikke andet, men øh jeg vil sige jo, selvfølgelig er det hårdt. 

Hvor gamle er de? 

De er lidt over halvandet år. 

Halvandet år. 

Ja. 

Hvad så, går de i vuggestue, eller…? 

Ja, de er lige startet i vuggestue. Og før det, der var de i en dagpleje, men det var sådan en mini-vuggestue, 

altså der var otte børn, så ... det var lidt ligesom, at det var en institution. 

Synes du, det er ... er vigtigt, om æh, det er mænd eller kvinder i i vuggestuer og børnehaver? 

Altså, jeg synes, det vil være en god fordeling, hvis der er begge køn, fordi man giver noget forskelligt til 

børnene, synes jeg, Der er forskellige fokus. I den dagpleje, de var i før, der var det et par, der havde den, og 

de kunne give forskellige ting til børnene, og det, syntes jeg, var en rigtig positiv ting. Den æh institution, 

hvor de er nu, der er det kun kvinder. Æh, så det kunne jeg godt savne, at der også var nogle mænd øh, men 

ud over det så er jeg ganske tilfreds. 

Ja. Hvordan æh, hvordan fordeler din kone og dig, hvordan fordeler I arbejdet? 

Øh, jeg håber, vi fordeler det ligeligt. Men øh, ja altså vi laver de samme ting øh, og ... Ja, vi deler det, vil jeg 

sige, altså både med at hente og bringe og måske med hensyn til at lave mad, så er det måske mere Kristine, 

der gør det, end jeg gør. Æh, ja, sådan er det. Men æh, ... med hensyn til at skifte og give tøj på og, og bade 

og sådan nogen ting, der deler vi det meget.  

 Da I havde barselsorlov … Hvordan klarede I det? 

Altså, når man har tvi… øh, tvillinger øh, så er der behov for lidt mere om at være sammen om dem, og 

derfor … jeg var … altså de første to måneder, der var jeg med i starten, og så overtog jeg efter Kristine, der 

så havde dem øh, ja, stort set det meste af tiden, og så, så havde jeg så en måned til sidst, hvor jeg havde dem 

alene. Æh og det havde vi snakket meget om, at det ville være godt for mig, også at have mulighed for at 

være alene med dem og prøve det, altså kan man sige både for at vide, hvad det gik ud på også på et 

tidspunkt, hvor de var lidt mere ... Ja, ikke selvkørende, men altså der var sket noget mere øh ... Og det, 

synes jeg, var en rigtig, det var en rigtig lærerig proces. Det var også en hård proces, fordi man overtog noget 

fra fra en anden, som havde kørt et system ind, og så skulle man overtage det, og det var ... Altså, det var 

både godt at have noget at kunne følge, men det var også utrolig svært at leve op til. Så ... ja, det var lidt 

under sådan et pres, hvor man hele tiden følte, at æh, man levede ikke helt op til det, og så kunne man 

diskutere lidt omkring det og skændes om det nogle gange. Men ellers var det også sådan en succesoplevelse 

på den måde, at til sidst så følte jeg også, at jeg ligesom havde altså fået det ind under huden og altså var var 
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lige, og det er meget det, der måske er det vigtige i sådan et parforhold omkring børn, at man også som mand 

føler, at man har lige del i det og lige ejerskab måske til børnene ...  eller jeg ved ikke, hvordan jeg skal 

formulere det.  

Når man har tvillinger – der er ikke nogen særlige regler for, at man har længere barselsorlov, end jeg er 

lige ved at sige almindelige forældre? 

Nej, det er der faktisk ikke. Altså … det er bare heldigt for arbejdsgiveren, kan man sige, på den måde at der 

er egentlig ikke nogen regler omkring det.  

Nu, nu sagde du, du ligesom skulle følge efter din kone og leve op til, hvad hun præsterede. Hvad var det, du 

syntes, der var det sværeste? 

Det sværeste det er måske det med alle de måltider og bestemte tidspunkter, hvor de skal sove og så videre, 

altså hele tiden det daglige, de daglige rutiner og følge det. Altså simpelthen at få det … logistikken til at 

køre omkring det her, fordi altså det … De vil jo ikke nødvendigvis, sådan som man gerne vil have, og 

tingene tager lang tid, når der er to. Øh, så så det det er bare en daglig kamp lidt at komme ind i de her 

rutiner, de skal acceptere, at det er en anden, der skal gøre det, og så videre, og så videre. 
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20  Børneopdragelse, pigede sider, farvetyranni og kønsroller  

Katrine  

Men øh nu har du en pige og en dreng, tænker du sådan på deres opdragelse i forbindelse med køn? 

Egentlig ikke. Det synes … Altså det med køn er egentlig ikke noget, jeg sådan selv har tænkt så meget over, 

men man kommer i nogle situationer nogle gange, hvor man så oplever, at det er der. Men da Sylvester var 

helt lille, da tænkte jeg egentlig altid, at han havde mange ... feminine sider, eller mange sådan lidt pigede 

sider. Han elskede at lege med tesæt, og hans yndlingsfarve var lyserød og ... sådan. Så jeg har altid tænkt, at 

køn det var sådan noget ... det er sådan ... det er ikke sådan nogen faste kategorier, men det er mere sådan 

glidende øhm ... Ja, så han var helt vild med lyserød og ... ja. 

Jamen, der er jo ret meget tyranni med, at …  i hvert fald i Danmark, at drengene skal have lyseblå, og 

pigerne skal have lyserød, og man går ikke over grænserne.  

Nej, nej, det det er ret utroligt egentlig, synes jeg. Hvis man går i ... tøjforretninger og sådan noget, så er 

rigtig meget drengetøj, det er bare lyseblåt. Også der, her … Jeg kan ikke huske, hvor gammel Sylvester var, 

jeg tror, han har været tre år, tre-fire år. Han skulle have en ny cykel, hvor vi var inde i en cykelforretning for 

at finde cyklen til ham, og ... vi kom ned og kiggede, og der var alle drengecyklerne, de var sådan enten 

militær- øh - farvede eller sorte eller sådan mørkegrønne. Og Sylvester, han kunne altså bare bedst lide 

pigecyklerne, og de var alle sammen lyserøde eller pink og så øh, så det var sådan ... Ja, det var en lidt … det 

var faktisk første gang, hvor jeg sådan kom i en situation, hvor jeg syntes, at at jeg var nødt til sådan at 

indoktrinere ham en lille smule, fordi han insisterede på at få den lyserøde cykel med det pink flag øhm, og 

der insisterede jeg så på, at at den måtte han ikke få, fordi jeg tænkte, at det var en cykel, der skulle holde i 

nogle år, og hvis han så lige pludselig en dag syntes, det ikke var så sjovt at have en lyserød cykel længere, 

så kunne han blive drillet lidt nede i børnehaven. Så det endte med, at jeg måtte sætte hælene i og så sige til 

ham, at den måtte han ikke få, så ... Jeg måtte trække ham grædende op af den der cykelkælder op i 

cykelforretningen, mens han tudbrølede over, at han skulle have den gule cykel i stedet for den lyserøde. Det 

fortalte jeg ham øh, faktisk her forle… forleden dag, hvor jeg fortalte ham, at han var helt vild med lyserød, 

da han var tre, og ”Det var han i hvert fald ikke, og det kunne ikke passe, og han … Det var en pigefarve” Og 

så … så det der køn, det er kommet lidt mere ind. 

Men – det er jo også forældrenes roller, altså de virker jo også på børnene, ikke? Jeg tænker på, hvordan er 

jeres roller derhjemme? Hvem, hvem laver hvad? 

Ja, vi, vi er faktisk, altså vi er faktisk meget traditionelle hjemme hos os altså. Ja, på den måde har jeg jo 

også en holdning til, at at det der med, at køn er ligegyldigt, det det er jeg ikke enig i overhovedet. Jeg mener 

overhovedet ikke, at mænd og kvinder er ens. Altså Frederik, nu er han så også håndværker, men altså han 

laver altid sådan altså det grove arbejde. Altså hvis der skal … sættes øh hylder op eller sådan nogle ting, 

men det er selvfølgelig også, fordi det er det, han laver af profession. Men øhm, men jeg tænker også altid 

først på, hvad skal vi have at spise i aften, og hvad skal der handles, og hvad for noget tøj skal børnene have, 

vi skal have købt vinterstøvler så ... Jeg tror sådan meget naturligt, så har vi bare nogle egentlig ret 

traditionelle kønsroller derhjemme, uden at det er på den måde, at Frederik ikke kan lave mad, altså. Vi kan 

sagtens gøre de forskellige ting, men det er helt tydeligt, at der er et mønster i, hvad vi tænker på først, og 

hvad der betyder mest for os at få ordnet. Så så på den måde synes jeg egentlig …, og og det synes jeg 

egentlig bare er okay, altså så længe vi ikke har et problem med det, så … 
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21  Fortjente karakterer? 

Henriette  

Altså det typiske er jo, når de skal til øh afgangsprøverne. Der sidder den gode pige, som er et klart 12-tal og 

har fulgt med og læst alting. Når hun kommer i en prøvesituation, så sidder hun og stammer … tænker hele 

tiden over det, hun siger, øh får det ikke over bordet. Hun får simpelthen ikke talt tysk nok, til at man kan 

give hende den karakter, hun i virkeligheden fortjener. Og drengene kommer ind med godt hår og selvtilliden 

i orden og ”babler” bare løs på tysk, og det er jo det, det drejer sig om: at kommunikationen den skal køre. 

Og det kan drengene i den her situation. 

Og så er de ligeglade med grammatikken. 

Fuldstændig. Men det betyder… det betyder noget, men ikke så meget i 9., der skal man jo bare vise, at man 

kan føre en samtale på tysk. Så når vi er i den situation – de kan have fået 02-4 hele året, og når vi så 

kommer til øh afgangsprøverne, så går de op og laver et 10-tal. 

Nej. Hvordan reagerer pigerne så på det? 

De bliver jo død … frustrerede over det … meget kede af det og græder … Altså det … 

Det kan man godt forstå. 
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22  Civilingeniør på barselsorlov 

Birgitte  

Det er første gang, jeg møder Eskild. Til lykke med ham.  

Tak skal du have. 

 Hvor gammel er han? 

Han er knap otte måneder. 

Det er nogle gode kinder, han har. 

Ja, det tør siges. 

Øh, Birgitte, nu er du jo på barsel, ikke?  

Jo. 

Hvordan har I fordelt den dig og din mand? 

Jamen, jeg tager hele barslen. Han havde kun æh 14 dage i starten. 

Ja, og hvordan har … Hvad har fået jer til at beslutte, det skal være på den måde? 

Æhm, jamen æh … både at jeg gerne ville have hele barslen, jeg har næsten et, et helt år, og så øh, er min 

kæreste selvstændig, eller han er æh, med i et firma, og så æh … er det ikke så godt, hvis han forsvinder et 

halvt år med løn for eksempel eller tre måneder, eller hvad det nu er, mænd plejer. 

Nyder du det? Er du glad for at være på barsel? 

Ja, både og. Jeg synes, det er sjovt at følge med i, at min søn vokser op og se ham hver dag hele dagen stort 

set. Men jeg kan godt mærke, at jeg mangler æh at bruge min hjerne på noget lidt mere … udfordrende. 

Ja, så du glæder dig sådan set til at komme på arbejde igen? 

Ja, på den front gør jeg. 

Mhm. Hvad er det, du laver? 

Æh, jamen jeg arbejder … æh … hos DSB  S-tog æh … Altså jeg er civilingeniør, men jeg arbejder i en 

udviklingsafdeling, hvor vi … æhm … er med til at optimere de planer, der bliver lavet for lokomotivførere 

og æh … altså materiellet, togene. 

Ja. Det lyder som et politisk lidt varmt område det der. 

Jamen, vi bestemmer jo ikke så meget, vi ligger mere under for alle de regler, der kan være for, hvordan 

lokomotivførernes arbejdsdag skal … skal være, og så må vi jo æh, lave nogle planer ud fra det. 

Ja, og hvad er det for kompetencer, du har, altså hvad er dit speciale, siden det er den slags, du arbejder 

med? 
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Øhm, jamen jeg har speciale i matematisk modellering, så det er ikke egentlig mig, der laver planerne, men 

jeg er med til at udvikle nogle værktøjer, der kan gøre det nemmere for dem, der lægger planerne,  at få dem 

lagt. 

Og det er noget … nogen matematiske modeller? 

Det er det. 

Ja. 

Det hedder operationsanalyse. Men det er der ikke så mange, der ved, hvad er. 

Nej. Er det æh, en arbejdsplads, hvor der er mange andre kvinder end dig? 

Æhm, ikke i min afdeling, der er vi kun nogle få. Og æh … Ja, det er selvfølgelig meget en 

mandearbejdsplads, æh … Æh både blandt lokomotivførere og også … blandt en del af … af de mere 

administrative ansatte. 

Ja. 

Så, men det er fint for mig. 

Det generer dig ikke, at der ikke er flere kvinder? 

Overhovedet ikke, jeg vil hellere have det den her vej end omvendt. 

Ja? Hvordan kan det være? 

Jeg synes, der måske godt kan gå lidt meget hønsegård øh, hvis det er omvendt. Øh, og også i min 

uddannelse har det jo også været … øh, mange - mange mænd og ikke så mange kvinder. 
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23  Citater 

Hønsegård - Birgitte 

Du sagde ”hønsegård” – hvad æh, hvad mener du med det? 

Øh, jamen jeg mener, at hvis øh, der er lidt for mange kvinder på en arbejdsplads, kan der måske også være 

lidt meget sladder … og … det kan jeg da godt være foruden. Øh, der er selvfølgelig også lidt sladder hos os, 

men jeg synes … Ja, også når der er … æh … mange kvinder, så kan man måske godt blive ved at gå og 

hænge sig i problemerne og blive ved at snakke om dem i stedet for at få dem løst og komme videre og så 

lægge det bag sig. Altså, det er måske lidt firkantet sagt, men … noget i den stil alligevel. 

Skurvognssnak - Kenneth  

Kenneth, hvordan øh ...  Hvordan har du det med at arbejde på en øh kvindedomineret arbejdsplads? 

Åh det ... det har jeg ikke de store problemer med. Jeg har... næsten altid arbejdet steder, hvor der var flest 

kvinder, æh jeg har været pædagogmedhjælper, æh, i en lillebitte børnehave, hvor der kun var 20 børn. Der 

var der 4 kvinder, og så var der mig. Æhm, og når, da jeg studerede æh, der har jeg gået på 2 studier, hvor 

der var 2/3 kvinder på studierne. Så, så det er jeg vant til. Æhm, så det, det synes jeg såmænd er fint nok. Jeg 

har faktisk været på en arbejdsplads …  Jeg var jord- og betonarbejder i 3 måneder, hvor der kun var mænd. 

Og det synes jeg var langt værre. 

O.k., hvorfor det? 

Arh, men der var meget skurvognssnak og  øhh, der ... Der er … Der er for meget testosteron simpelthen, 

ikke? 

Sneboldkampe - Henriette  

Det er et meget kvindedomineret område øh … Altså et godt eksempel er snebold. Når der er sne ude i 

gården, så er der 40 kvindelige lærere på læreværelset, der diskuterer reglerne for de her sneboldkampe nede 

i gården, hvor at … øh, denne her vinter … så to af de mandlige lærere, de går jo bare ned og har 

sneboldkamp med børnene. Og vi diskuterer stadigvæk oppe på lærerværelset, hvor det skal foregå henne i 

skolegården, så …  Det er sådan meget typisk. 

 


