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Forord 

Det er vanlig å starte forordet med å si at det har vært en lærerik og spennende prosess. Jeg 

vil ikke argumentere mot dette, men vil også påpeke at det å skrive en masteoppgave 

samtidig kan være et maratonløp. Det kan være tungt mens det holder på, og en lettelse når 

du er ferdig. Når du skriver en oppgave blir temaet nært, og jeg vil påstå at å jobbe med 

oppgaven har forandret måten jeg tenker på. Jeg kan for eksempel ikke lenger se en film, 

eller lese en bok uten å legge merke til hvordan de fremstiller kjønnene. Jeg håper at selv om 

jeg nå er ferdig, vil disse tankene være med meg videre. 

Under skrive prosessen skjedde det noe i familien som påvirket meg i stor grad. Dette 

resulterte i at jeg måtte legge vekk oppgaven i noen år, før jeg igjen klarte å skrive. Selv om 

det da var tungt, har prosessen i ettertid gjort meg sterkere, og jeg setter nå enda større pris 

på mine nærmeste. 

Jeg vil først og fremst takke velvillige lærere og deres to skoleklasser for deltagelse i 

prosjektet. Jeg vil takke to gutter og to jenter som delte minnehistorier med meg.  

Tusen takk.  

Da jeg var seksten år tok pappaen min med meg ut på en løpetur. Vi skulle rundt et vann, og 

avstanden var over en mil. På veien ville jeg gi meg, og jeg spurte pappa om vi kunne gå litt. 

”Nei, ikke gi deg, dette klarer du”. Svarte pappa. Jeg trodde aldri at jeg kunne klare det, men 

det gjorde jeg. Takk til pappa som lærte meg å ikke gi opp. Jeg vil også takke mammaen min 

for den kjærlighet og tålmodighet hun har vist meg i hele mitt liv. Jeg vil og takke min søster 

Pia og min bror Preben for at de er de mest fantastiske menneskene jeg kunne delt 

oppveksten min med. Jeg vil takke Gry og Cathrine L for vennskap og støtte. Jeg vil takke 

Kristine, Carhrine G, Liv Runa, Anett og Sølvi. Jeg vil spesielt takke Kikki som tok seg tid 

til å lese gjennom deler av oppgaven. Jeg vil takke Torstein som hele veien trodde på meg og 

holdt ut med meg. Det er ikke alltid lett å være kjæreste med en som ”aldri” har penger, og 

”alltid” føler at en ikke har tid til å finne på noe. Ikke minst vil jeg takke Alessandro som har 

vært en nær venn gjennom hele prosessen. Vi har delt oppturer og nedturer. Vårt vennskap 

har betydd mye for meg. Jeg vil også takke min veileder Karin Widerberg for råd og tips og 

for forståelse da jeg måtte ta en pause fra skrivingen. 
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Sammendrag  

Denne oppgaven handler om hvordan det er å leve i kroppen sin. Jeg argumenterer for at 

noen kroppsdeler spiller en større rolle i en utvikling av en kroppslig identitet. Disse 

kroppsdelene er gjerne de deler som er en del av vår utvikling fra gutter og jenter, til menn 

og kvinner. Kroppen deles inn i forskjellige kroppsdeler; føtter, legger, mage, lår, rumpe, 

bryst, hals, armer, rygg, nese og så videre. Til hver kroppsdel knyttes forskjellige prosjekter. 

Disse prosjektene innbærer forskjellig utfordringer for hver enkelt. 

Temaet belyses gjennom kvalitativ metode der jeg har benyttet meg av to metodiske 

tilnærminger. Jeg besøkte to klasser på to forskjellige ungdomskoler der jeg ba elevene svare 

på tre spørsmål som omhandlet forholdet til kroppene deres. Spørsmålene omhandlet 

fortiden, fremtiden og nåtiden der jeg spurte om hva de likte med kroppene sine, hvordan de 

eventuelt synes at kroppene hadde forandret seg og hvordan de trodde at kroppene deres vil 

være i fremtiden? I analysen ser jeg blant annet på språket der tanken er at de ordene vi 

bruker kan si noe om hvordan vi ser på kjønnene. Svarene på disse spørsmålene dannet 

videre grunnlag for minnearbeid, der tre jenter inkludert meg selv, samt to gutter skrev 

minnehistorier fra ungdomskolen der temaet var historier rundt de forskjellige kroppsdelene. 

Metoden går ut på å skrive ned konkrete historier om konkrete opplevelser. Ved å være så 

konkret som mulig kan vi lettere oppnå en nærhet til og i temaet. Minnearbeid kan hjelpe oss 

med å sette ord på det erfarte der tanken ikke er å få frem en enkel personlig historie, men at 

historien er en del av en kollektiv historie. Det nye, subjektivt kollektive minnet blir skrevet 

ned og blir gjenstand for analyse, og slik er det mulig å fortsette prosessen til den stopper 

naturlig da man ikke får fram noe nytt. Metoden har som mål å problematisere det vi tar for 

gitt.  

Jeg benyttet boken ”Female sexualisation- a collective work of memory” skrevet av Frigga 

Haug som en rød tråd gjennom min analyse. Forfatteren har i denne boken utført et 

minnearbeid sammen med en gruppe mennesker der de ser på sosialiseringsprosessen inn i 

en kjønnet rolle. Sosialisering krever aktivt deltagende individer i en formasjon mot det 

sosiale mennesket. En vanlig antagelse er at en manglende objektiv validitet i subjektive 

opplevelser, kommer fra individets tilbøyelighet til å blande, falsifisere, glemme og 

undertrykke begivenheter, forfulgt av en ideologisk konstruksjon av ens identitet der 

fortidens innhold er underordnet nåtiden Av den grunn antas det at individets selvopplevelse 
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ikke kan stoles på. Jeg antar at de aspektene som er subjektivt viktig for individet er med på 

å konstruere egen identitet. Spørsmål som hvordan og hvorfor ble interessante der subjektet 

vokser inn i samfunnets allerede eksisterende strukturer. Jeg ser på måten individer lever i 

sosiale relasjoner på, der mennesket reproduserer sosiale strukturer ved å konstruere seg selv 

inn i strukturen. De individuelle opplevelsene blir en del av en kollektiv opplevelse. 
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1. Introduksjon  

 

1.1 Bakgrunn for studien 

Under den prosessen det er å skrive en masteroppgave får en stadig spørsmål og reaksjoner 

på temaet. I det du møter mennesker og du forteller at du skriver om ungdom og kropp er 

hadde jeg selv problemer med kroppen min”. Disse reaksjonene kan tyde på at 

ungdomskroppen blir sett på som noe vanskelig og problematisk. Det er den syke 

ungdomskroppen ofte reaksjonen den samme. ”Ja, jeg kjenner noen med spiseforstyrrelser” 

eller ”Da jeg var ungdom det fokuseres på. Sosiologer har tradisjonelt hatt en tendens til å 

fokusere på ekstreme kulturelle erfaringer av ungdom på den ene enden av skalaen der det 

hovedsakelig er ungdom med problemer som har blitt studert. Det har i flere tilfeller blitt 

gjort en feilslutning der forskere har generalisert ut fra små grupper til å gjelde ungdom 

generelt (Miles, 2000; 3).  I boken ”Likestillingsprosjektets barn” (2005) som er en rapport 

basert på prosjektet Ung i Norge, viser en kapitteloverskrift et lignende syn. Kapittel åtte 

heter ”kroppsoppfatning, slanking og spiseproblemer”. Kapittelet begynner med å utrykke en 

bekymring for hvordan kroppsidealet blir tynnere, samtidig som gjennomsnittsvekten blir 

høyere. Medier får noe av skylden for kroppsidealets utvikling. Det fokuseres gjerne på 

hvordan det tynne kroppsidealet skaper negative tanker om egen kropp, og da særlig hos 

jentene (Hegna, 2005). Det var også slik jeg selv startet skriveprosessen. Jeg leste bøker om 

spiseforstyrrelser og den syke ungdomskroppen. Tema var klart. Jeg ville undersøke syke 

ungdommer med spiseforstyrrelser. Samtidig som jeg leste om en ungdomskropp som var 

preget at de sykdommene vi typisk forbinder med det å være ungdom, begynte jeg altså å 

interessere meg for ”gjennomsnittsungdommen.” Det var nesten en slags ”leihet” av fokuset 

på det negative med kroppen som fikk meg til å endre oppgavens innhold. Jeg ønsket etter 

hvert å se på den hverdagskunnskapen vi sitter inne med der hendelser rundt kroppen er med 

på å forme våre antagelser om den. Jeg bestemte meg altså for å ha ungdom og kropp som 

utgangspunkt, men se på hverdagskroppen.   
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Uten fordommer skulle prosjektet starte. Jeg gikk i min egen felle. Det var nettopp mine 

fordommer som hadde ført meg til temaet, og gjennom min data innsamling hadde jeg 

fordommer om hva elevene ville svare.  

Kjønn som konstruksjon er et tema som opptar meg, så jeg hadde et ønske om å lese kjønn ut 

av mitt materiale. Denne oppgaven handler altså om kropper på vei til å bli menn eller 

kvinner, men også de følelser og hvordan de nære omgivelser som en del av et større 

samfunn og i en historisk utvikling, er med i en identitetsprosess. Guttekroppen og 

jentekroppen utvikler seg kvalitativt forskjellig i ungdomsårene, og omgivelsene responderer 

forskjellig på kropper avhengig av om man er gutt eller jente. Vi er med på å reproduse de 

signaler som sendes. I en slik prosess får vi inntrykk av hvilke kroppsdeler som er viktige for 

kjønnene, og hvilke metoder vi kan benytte for å nærme oss et ideal, eller det vi anser som 

normalt. Jeg skal i denne oppgaven sette kroppen inn i en samfunnsmessig kontekst der jeg 

antar at det ikke er tilfeldig hva mennesker, og i mitt tilfelle ungdom, liker med sin egen 

kropp. Vi oppfatter og internaliserer andres signaler, som vi igjen er med på å reprodusere. 

En kroppsdel tjener ikke kun en funksjon, men kan sies å ha en symbolverdi i samfunnet. 

Mennesker bærer med seg historier som bygger på tidligere opplevelser, som igjen er med 

på å forme oss som mennesker. 

Formålet med denne oppgaven er å se på hverdagslige situasjoner, og gi et innblikk i noe vi i 

dagliglivet tar for gitt, nemlig kropp og kjønn. Jeg vil se på de mellommenneskelige 

relasjoner som får innvirkning i måten å leve og produsere livene våre på. 

 

1.2 Hovedspørsmål 

Jeg har i denne oppgaven benyttet meg av to metodiske tilnærminger. Jeg har samlet inn 

skriftlig materiale fra ungdomskole elever i to skoleklasser, samt utført minnearbeid i 

samarbeid med henholdsvis to gutter og to jenter. 

Jeg opererer i denne oppgaven med fire hovedspørsmål.  

1. Hvordan påvirker de kroppslige forandringene i puberteten det bilde en har av seg selv? 
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Jeg ønsker å se nærmere på hvordan de fysiske forandringene som følge av en 

pubertetsutvikling påvirker den oppfattelsen ungdom har av seg selv. For å svare på dette 

spørsmålet har jeg brukt minnearbeid for å komme på sporet av erfaringene.  

2. Hvilke forskjeller finner jeg i svarene i mitt materiale der jeg har stilt spørsmål om hva 

gutter og jenter liker med kroppen sin, hvordan den har forandret seg, og hva de tenker om 

kroppen i fremtiden? 

Jeg antar at det ikke er tilfeldig hva elevene liker med kroppene sine, men at noen 

kroppsdeler er mer sentrale i en kjønnet identitetsprosess enn andre deler. Jeg antar at det for 

hver kroppsdel i en gitt tid finnes en standard.  

3. Hvordan konstrueres disse forskjellene 

Dette er et oppfølgingsspørsmål fra spørsmål to, der ”disse forskjellene” henvises til 

foregående spørsmål.  

4. Hvilke ord og uttrykk bruker informantene i besvarelsene når de snakker om kroppene 

sine? 

Ord og utrykk konstrueres i pågående prosesser. Ved å se på slike ord og uttrykk kan vi få en 

ide om en allmenn oppfatning.   

 

1.3 Å se på kjønnsforskjeller 

Begrepet ”forskjell” er for mange, inkludert meg selv, et selvfølgelig ord. Jeg hadde ikke 

reflektert over, eller problematisert begrepet før jeg leste Marit Haldars doktoravhandling 

”Kjærlighetskunnskap, tolvåringers fortellinger om romantikk og familieliv”. Marit Haldar 

(2006) at det hevder at begrepet ”forskjell” ikke er problemet, men at problemet ligger delvis 

i spørsmålsformuleringen. Det har ligget en form for ”feilslutning” i tradisjonell sosiologisk 

tenkning når man forholder seg til kjønn som uavhengig variabel, men at man likevel anser 

kjønnsroller som sosialt skapt. Videre spør vi vanligvis om hva som er forskjellig, men ikke 
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hvordan noe er forskjellig. Vi kan formulere spørsmålet aktivt: hvordan konstituerer vi 

forskjell? Kjønn blir gjerne sett på i kontrast til hverandre, gjerne som noe motsatt (Laqueur, 

1990:5) Vi er lært opp til å se forskjeller, og disse forskjellene ser vi gjerne i dikotomier; 

subjekt - objekt, natur- kultur, fantasi- virkelighet, privat- offentlig, kjærlighet - hat, 

tradisjonell- moderne, feminin- maskulin. Dikotomier er ikke motsetninger, de er gjensidig 

skapende og forutsetter hverandre, hevder Merleau- Ponty. Det ene har alltid iboende det 

andre i seg som en samtidighet (Haldar, 2006:29) Feministisk forskning har spesielt forsøkt 

å komme kjønnsdikotomien til livs. Selv om det finnes forskjeller innad i hvert enkelt kjønn 

gir det ikke mening å snakke om entydige forskjeller. Det er med andre ord forskjell på 

forskjellene (Haldar, 2006: 30). Jeg har forsøkt å ta hensyn til denne diskusjonen, og da 

forsøkt å ikke lete fram forskjeller der de ikke finnes. Jeg tar allikevel høyde for at en kan fra 

et kvalitativt materiale lese for mye i forskjellene.  Det er allikevel ikke forskjellene i seg 

selv som er vesentlige, men hvordan eventuelle forskjeller konstrueres. Dette utelukker ikke 

at vi fortsatt kan snakke om en kategorisering av våre omgivelser. Eksempelvis anser vi 

visse egenskaper og kroppslige kjennetegn som maskuline og feminine. Jeg ønsker å se på 

hvilke strukturelle mekanismer som ligger bak slike forskjeller.  

 

1.4 Er emnet faglig og samfunnsmessig interessant? 

Kroppen har innenfor de sosiologiske tradisjoner blitt tatt for gitt. I de siste tiår har dette 

forandret seg og kroppen har blitt satt på det sosiologiske kartet (Cregan, 2006:1). Det kan 

være flere grunner til at sosiologer ikke har skrevet spesifikt om kroppen tidligere. 

Sosiologiske tradisjoner fanger opp det som preger det samfunnet de selv er en del av. 

Dersom ikke krefter i samfunnet funderer over forholdet mellom kroppen og samfunnet vil 

heller ikke samfunnsforskere sette temaer som omhandler kroppen på dagsorden. Chris 

Shilling snakker i sin bok ”The Body and social theory” (1993) om kroppen som noe som 

har vært ”absent precence” innenfor sosiologien. Den har vært fraværende i den forstand at 

sosiologien sjelden har fokusert på det kroppsliggjorte mennesket som et objekt der selve 

kroppen står i fokus (s.19). Kroppen har vært mer implisitt, der for eksempel Karl Marx har 

vært opptatt av assimilering av kroppen i forhold til vestlig teknologi (Shilling, 1993:9). 

Temaer innenfor kropp, ungdom og kjønn er i dag representert innenfor flere forkjellige 
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sosiologiske retninger, og er faglige interessante temaer der det innenfor de forskjellige 

tradisjonene har foregått flere ulike debatter, særlig innenfor kjønnsforskning. 

Det er i dag et stort fokus på kroppen som et prosjekt gjennom diverse media. Det er fokus 

på kosthold, men også kirurgi ses på som en løsning for å forbedre kroppen sin. Tabuer rundt 

kropp og seksualitet har forandret seg i løpet av kun noen tiår, og det kan virke som om det 

er noe nytt at det fokuseres på hvordan kroppen bør se ut. I dag sitter vi ofte med en tro om 

at ”alt var bedre før” og at ungdommen nå har det spesielt vanskelig. I Harriet Bjerrum 

Nielsen og Monica Rudberg (2006) sin longitudinelle studie der de har sett på tre 

generasjoner med kvinner ser vi at hver generasjon har sine kroppsdilemmaer, og at 

utviklingen heller ikke kan sies entydig å gå enten framover eller bakover (s. 237). Dersom 

vi tar et historisk tilbakeblikk ser vi nettopp at ulike kulturer og historiske epoker har hatt 

forskjellige forventninger. De kroppsidealene som eksisterer til enhver tid kan i stor grad si 

oss noe om samtiden. Dersom vi går så langt tilbake som for eksempel 1837, da dronning 

Victoria hadde sin regjeringstid over det britiske imperium ser vi at de kvinnelige idealene 

var mange og vanskelig å følge. Tiden var påvirket av den romantiske ballerina med sin 

skjørhet, sin slankhet, uskyld og følsomme føtter (Skårderud, 1991). Det kan spekuleres i om 

føttene i denne perioden kan ha en tilknytning til hennes rolle i hjemmet. Hun skulle ikke 

bevege seg over for store strekninger, men holde seg hjemme. Denne perioden var for 

kvinnen preget av en viss dobbelhet, der hun anses som et meget seksuelt vesen, samtidig 

som det for henne er ubevisst. Hennes klesdrakt understreker denne femininitet med 

utrigninger og store kjoler. Kvinnen skulle ikke vise sine seksuelle lyster. Hun skulle helst 

være sjenert, liten, feminin, slank og svak. Hennes fremtoning manifesterte seg i kroppen, 

som blek og svak (Skårderud, 1991).  

Det som kan sies å være vesentlig annerledes i dag er måten globaliseringen påvirker 

samfunnet og kommunikasjonen på. Anthony Giddens definerer globalisering som ”the 

intensification of worldwide social relations which link distant localities in such a way that 

local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa”  

(Giddens, 1991:64 i Miles,2000:60 ). Det foreligger en stor tilgjengelighet særlig gjennom 

internett, og det er lett å eksponere seg selv. Ungdom som gruppe blir ofte sett på som et 

barometer av forandringer som skjer i samfunnet (Miles, 2000:2) De fleste på 

ungdomskoletrinnet gjennomgår en forandring som vi kaller pubertet. Dette er ikke en enkel 

hendelse, men en serie av en rekke forandringer som er den prosessen fra barn til voksen. 
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Når det er sagt kan vi videre påstå at det legges fram visse forventninger til kjønnene. Vi er 

med på å internalisere disse forventingene og gjøre dem til våre egne, og er en del av den 

historiske utviklingen. Det som allikevel kan sies å være spesielt interessant med ungdom 

som en gruppe, er at deres erfaringer er like varierte nå som den har vært opp gjennom 

historien, og allikevel blir ungdom fortsatt bundet av felles erfaringer og bekymringer 

(Miles, 2000: 3). Ungdomstiden er spesielt interessant i forhold til kjønn. Det er i denne 

perioden at jenter lærer å bli kvinner og gutter lærer å bli menn (Haug, 1987:13). 

 

1.5 Strukturen i oppgaven 

Denne oppgaven består av fem kapitler. Jeg starter oppgaven med en presentasjon av mitt 

metodiske arbeid. Årsaken til at jeg starter på denne måten er at det var nettopp slik 

oppgaven startet. Jeg ønsket at innholdet og teorien ville vise seg gjennom mitt metodiske 

arbeid. I dette kapittelet gjør jeg rede for de valg jeg har tatt underveis. Jeg vil og forsøke å 

begrunne de valgene jeg har tatt før, og under selve skrive skriveprosessen. Metodekapittelet 

inneholder også en redegjørelse for hvordan jeg gikk frem da materialet mitt skulle 

analyseres. Kapittelet avsluttes med etiske refleksjoner.  

I der tredje kapittelet presenter jeg de begrepene og kategoriene som jeg benytter meg av 

underveis i analyse delen. Jeg gir en kort presentasjon av noen sosiologiske perspektiver på 

ungdom og kjønn. Jeg benytter meg hovedsakelig av Frigga Haug sitt arbeid i analysen av 

mitt materiale, og gjør derfor kort rede for hennes arbeid. Til slutt i kapittelet ser jeg på noe 

forskning knyttet til ungdom og kropp. 

I det fjerde kapittelet presenteres analysen av materialet. Kapittelet deles inn i fire deler der 

jeg i den første delen ser på hvordan informantene mener at kroppene deres har forandret 

seg. Her benytter jeg meg av begrepet ”pubertet”, og bruker minnearbeid til å hjelpe meg til 

å komme på sporet av kroppslige erfaringer. I den andre delen ser jeg på ord som går igjen i 

besvarelsene, og ser på hvordan elevene bruker disse ordene. I den tredje delen ser jeg på 

hva ungdommene liker ved sin egen kropp og knytter de ulike delene av kroppen til Frigga 

Haugs arbeid om kroppen. I den siste delen ser jeg på hvor ungdom plasserer kroppen sin i 

fremtiden. 
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I det femte og avsluttende kapittelet forsøker jeg å trekke sammen trådene der jeg gir en kort 

oppsummering av oppgaven. Jeg gir også forslag til videre forskning.   
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2. Metodisk tilnærming 

 

 

Jeg ønsker her å starte med å redegjøre for mine metodiske valg og erfaringer. Prosessen er 

forsøkt fremstilt så ærlig som mulig. Når man går gjennom en forskningsprosess er det 

nettopp da man er midt i prosessen eller er ferdig at man kan se hva som fungerte, og hva 

som ikke fungerte. Man sitter med tanker om prosjektet, og ideelt sett er det da man burde ha 

startet. Prosessen blir en historie som skal fortelles. Jeg avslutter kapittelet med refleksjoner 

rundt forskerrollen og etiske utfordringer. 

 

2.1 Valg av metodisk tilnærming 

Bourdieu (1991) hevder at den sosiologiske forskningsprosessen formål er å konstruere det 

vitenskapelige objekt. Det vil si at objektet er den kunnskapen vi produserer gjennom 

forskningsprosessen (Haldar, 2006:14). Marit Haldar (2006) forteller i sin doktoravhandling 

”Kjærlighetskunnskap, tolvåringers fortellinger om romantikk og familieliv” om en prosess 

der hun starter med en forståelse av ett vitenskapelig objekt, mens hun senere i prosessen 

utvikler kunnskap om et annet (s.14). Jeg kjente meg igjen i denne beskrivelsen av 

utviklingen av et forskningsprosjekt, der resultatet forandret seg fra utgangspunktet. 

Forståelsen av hva jeg ”faktisk” skrev om endret seg underveis. Jeg hadde en antagelse om 

at det var kroppen som var hovedtema, og leste først og fremst på teorier om 

kroppsforståelser. Gjennom mitt arbeid med oppgaven, så jeg at det hovedsakelig var kjønn 

jeg studerte, der den biologiske kroppen, og de faktiske kjønnsforskjeller som kroppen har 

og utvikler i løpet av puberteten får konsekvenser for kjønnene. Omgivelsenes reaksjoner på 

disse forandringene og forskjellene er med på å forme vår antagelse av hva som er feminint 

og maskulint.  

Jeg hadde et ønske om å gå induktivt til verks, der teorier åpenbarte seg som følge av det 

empiriske materialet og ikke omvendt. Tidlig i prosessen er man nødt til å ta valget om 
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hvilken metodisk tilnærming som er best egnet til prosjektet. Jeg hadde som utgangspunkt et 

ønske om å snakke med ungdom, og finne ut hvordan de forholdt seg til egen kropp. 

Hvordan ville jeg så at ungdommen skulle snakke til meg? Jeg hadde et ønske om å benytte 

kvalitativ metode av to årsaker. Den første grunnen var inspirerende lærere innen faget som 

viste meg de mange mulighetene innenfor metoden. Allikevel er det viktig at det er hva du 

skal studere som bestemmer hva slags fremgangsmåte som velges, ikke en prinsipiell 

lojalitet til den ene eller den andre metoderetningen (Repstad, 1998:11). Den andre årsaken 

var et ønske om å gå dypere inn i materialet og analyse mulighetene som åpner seg. 

Kvalitativ forskning har som formål å klargjøre et fenomens karakter eller egenskaper 

(Widerberg, 2001:15). Jeg vurderte flere tilnærmingsmåter. En mulighet var kvalitative 

intervjuer, der jeg stilte et utvalg spørsmål om sitt forhold til egen kropp. Det er gjerne 

intervju vi forbinder med kvalitativ forskning. Kroppen kan betraktes som et sensitivt tema, i 

den forstand at en kan være svært bevisst på utviklingen som skjer med kroppen. Jeg ønsket 

at mine informanter skulle være anonyme. Det var flere grunner til dette ønske. En 

anonymitet kan viske ut stengsler, da du vet at du som avsender ikke kan gjenkjennes. En 

annen grunn var hensynet til informantene mine. Det var viktig for meg at prosjektet ikke 

skulle påvirke informantene mine på en negativ måte. Det å samle inn skriftlig materialet, 

der hvert individ svarte på spørsmål relatert til kroppen ble en løsning. Da jeg leste 

besvarelsene fra elevene ønsket jeg å se nærmere på internaliseringsprosessen der ungdom 

lærer å leve i sine egne kropper. Av den grunn utførte jeg minnearbeid på meg selv, samt fire 

andre.   

 

2.2 Skriftelige besvarelser 

Jeg vil presentere de to metodene hver for seg, der jeg først vil presentere min innsamling av 

skriftlig materiale i to skoleklasser.  

Jeg startet med å stille meg selv spørsmålet om hvem jeg skulle ha som informanter. Et 

naturlig samlingspunkt er ungdomskolen der store deler av dagen tibringes. I et land som 

Norge er det lovbestemt å gå på skolen, så her ville utvalget bli variert, framfor eksempelvis 

en fritidsklubb som baserer seg på frivillige aktiviteter. En kan anta at de som oppsøker 
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fritidsklubber har et sterkere ønske om sosial omgang med jevnaldrene, og kan tenkes å være 

over gjennomsnittelige sosiale. I en ungdomskoleklasse finner du ofte en relativt jevn 

fordeling mellom kjønnene, samtidig som forskjellige ”typer” er representert.  Det vil altså 

foreligge en variasjon i utvalget.   

Jeg hadde altså bestemt meg for å oppsøke en eller flere ungdomskoler. Hvordan skulle jeg 

utforme oppgaveteksten til elevene? I starten vurderte jeg en oppgavetekst i form av 

skolestil. Av hensynet til anonymitet ble så denne tilnærmingsmåten forkastet. For at elevene 

skulle skrive stiler til meg måtte deres besvarelser gå gjennom en lærer. Elevene ville være 

anonyme ovenfor meg, men ikke for læreren. Den norske skolen er tuftet på karaktersetting, 

der elevenes prestasjoner bedømmes etter en karakterskala.  Da ville poenget om en åpen 

dialog mer eller mindre forsvinne i den forstand at elevene har et forhold til sin lærer, og 

ønsker i stor grad å fremstå i et godt lys foran han eller henne. Deres besvarelser ville være 

preget av denne relasjonen. En mulighet kunne være at elevene skulle skrive til meg uten at 

det ble satt karakter på skolestilen. Dette ønsket jeg ikke av hensyn til elevenes tid. 

Løsningen ble at elevene skulle besvare tre spørsmål om sitt forhold til egen kropp. 

Besvarelsene skulle gå rett til meg, uten at læreren fikk se dem. Utformingen av spørsmålene 

skjedde i samarbeid med læreren ved den ene skolen. Vi diskuterte flere 

ordsammensetninger, og kom fram til spørsmålsformuleringen.    

- Hva liker du med kroppen din? 

- Hvordan synes du eventuelt at kroppen din har forandret seg? 

- Hvordan tror du kroppen din vil være i fremtiden? 

Da jeg utformet spørsmålene i samarbeid med en lærer ønsket jeg at kroppen skulle bli sett 

på med positive øyne. Dette var fordi ungdomskroppen ofte er noe man synes synd på. Jeg 

ser i ettertid at det første spørsmålet fungerte bedre enn de to neste, og da særlig spørsmål 

nummer to. Svarene på dette spørsmålet hentydet at elvene synes at svaret på spørsmålet var 

innlysende, der de tar frem forandringer som skjer som et resultat av at de er kommet i 

puberteten. Jeg bruker alle tre spørsmålene i min analysedel da spørsmål nummer to kan 

hjelpe meg med å se hvordan elevene snakker om å være i en pubertal utvikling, og spørsmål 

nummer tre gir et innblikk i hvordan de ser på samfunnets og deres egne forventinger til 

hvordan en jentekropp og en guttekropp skal se ut. 
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2.3 Kontakt og møte med to skoleklasser 

Jeg startet min datainnsamling våren 2004. Tilfeldigheter og nettverk førte meg til to 

skoleklasser. En åttendeklasse og en niendeklasse. Aldersfordelingen er da fra fjorten til 

seksten år. Som flere andre studenter har jeg en deltidsjobb ved siden av studiene. Denne 

deltidsjobben innbærer kontakt og i noen tilfeller lengre samtaler med kunder. Det var i en 

slik samtale en kunde nevnte for meg at han var lærer for en ungdomskoleklasse. Jeg 

bestemte meg så for å høre om jeg kunne komme i klassen hans, og fortalte han om 

masteroppgaven min. Han virket positiv, og ønsket meg velkommen. Det var allikevel med 

blandede følelser jeg gikk inn i en skoleklasse. I ulike situasjoner bærer en med seg sine 

tidligere erfaringer. Mine erfaringer fra ungdomskolen i møte med utenforstående voksne 

var et ønske om å gjøre opprør, samt et ønske om å teste ut grensene. For anledningen hadde 

jeg kjøpt meg nye sko og en ny topp for å øke selvtilliten samt fremstå som en seriøs 

“forsker.” Samtidig ville jeg at elevene skulle føle en viss nærhet. Dette blir i så måte et 

dilemma der jeg som en relativt ung kvinne både ønsker å se ung og voksen ut på samme tid. 

Det var også viktig for meg at klærne ikke sa “kropp” Selv om jeg åpenlyst interesserer meg 

for kroppen som tema ville jeg ikke signalisere at jeg som person er spesielt opptatt av min 

egen kropp.   

I møte med klassen forsvant min nervøsitet raskt. Læreren hadde fortalt elevene hvem jeg 

var, og hva jeg skulle. Jeg presenterte meg kort med navn og fortalte at jeg kom fra 

universitetet i Oslo, der jeg holdt på med min masteroppgave. Da jeg fortalte dem at 

spørsmålene handlet om kropp, bredte det seg en lettere nervøs fnising i klasserommet. Jeg 

tolket situasjonen i den retning at de grudde seg litt for det som ville komme. Fra det jeg selv 

kan huske, fra min egen ungdomstid er en stillhet og en pinlighet rundt kroppen, og da 

spesielt med voksne tilstede.  

Jeg hadde bestemt meg for å besøke to skoleklasser. Min kontakt med den andre skolen kom 

gjennom en venninne fra studiene, som har en mor som jobber på en ungdomskole. Også her 

ble jeg møtt med åpne armer, og en nysgjerrighet for prosjektet. Reaksjonene i klasserommet 

fortonet seg på lignende måte som i den foregående klassen, der jeg fikk følelse av en lettere 

nervøsitet da de fikk høre hva spørsmålene dreide seg om. Jeg fikk og et inntrykk av at 
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elevenes hverdag var meget travel. I den første skoleklassen jeg besøkte skulle elevene ha en 

prøve etter at de hadde besvart spørsmålene mine. Dette var en utsatt prøve som de ikke 

hadde rukket å ha tidligere. I den andre klassen skulle elevene få en sprøyte etter at 

besvarelsene var levert til meg. Både det å ha prøve og det å få sprøyte er hendelser de fleste 

forbinder med noe negativt, og som flere av elevene muligens grudde seg til. Kan det så 

være at disse hendelsene påvirket elevenes besvarelser? Jeg besøkte klassene om våren. 

Dette er en ganske hektisk periode for ungdomskoleelever. Elevene skal blant annet 

gjennom flere avsluttende prøver. I ettertid ser jeg at jeg kunne lagt besøkene mine til en 

annen tid av året, for eksempel i begynnelsen av semesteret.   

 Begge skolene tok det fysiske miljøet rundt elevene på alvor. Det var nyere skoler, som 

hadde tenkt nytt i forhold til de omgivelser elevene omgir seg med. Jeg fikk følelse av en 

kroppslig frihet, der elevene ikke brukte sko inne, men gikk i sokkelesten. Designerne av 

skolene hadde prioritert åpne løsninger, med luftige fellesrom. Tidsaspektet i 

skolehverdagen oppfordret til ansvar, der det ikke fantes ringeklokker som fortalte at timene 

begynte eller sluttet. Elevene måtte selv passe tiden ved at de fulgte med på egen klokke, 

eller observere når læreren ankom klasserommet. Den første skolen jeg besøkte lå i et 

tettsted utenfor Oslo. Denne skolen hadde en klatrevegg i et at fellesrommene som elevene 

kunne benytte seg av. Tettstedet er kjent for en høy aktivitetsandel, der en stor del av 

ungdommen er aktive i organisert idrett. Den andre klassen jeg besøkte ligger i en mindre 

by, ca en og en halv times kjøretur utenfor Oslo. Byen er omringet av flere gårder og 

jordbruk anses som en viktig næring.  

 

2.4 Materialet 

Etter at jeg hadde samlet inn skjemaene der ungdom hadde svart på spørsmål om kroppen 

satt jeg igjen med konkrete opplysninger om ungdommene. Jeg hadde deres alder, kjønn og 

svar på spørsmålene. Denne delen av datamaterialet besto nå av to skoleklasser med til 

sammen førtien besvarelser, derav tjuetre jenter, sytten gutter og en blank besvarelse. Det 

varierte hvor mye hver enkelt hadde skrevet. Jeg ble i utgangspunktet spesielt glad for de 

som hadde skrevet mye og utfyllende. Jeg tenkte at disse besvarelsene ville gi meg mer å 
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jobbe med. Det var gjerne jentene som skrev mye, og de hadde gjerne en utfyllede måte å 

formulere seg på. De brukte et språk som på mange måter var mer muntlig, der de skrev 

lange setninger.  

Guttene skrev gjerne i stikkordsform1 og jeg følte at jeg kunne lese mindre ut i fra deres 

besvarelser enn jeg kunne av jentene sine besvarelser. Hvorfor opplevde jeg det slik? Var det 

en reell forskjell eller var det bare jeg som hadde den oppfattelsen da jente- besvarelsene for 

meg var mer gjenkjennelige. En forklaring kan være at det faktisk er 

kommunikasjonsvariasjoner hos henholdsvis gutter og jenter. Det antas at jenter ofte er mer 

åpne enn gutter, og er i tidlig tenåringsalder flinkere til å formulere seg skriftlig. Var det hos 

guttene skrevet ”like mye”, men bare med færre ord? Det kan og tenkes at jeg leste meg selv 

inn i jentenes besvarelser, der jeg kunne kjenne meg igjen i det jentene skrev. Var det fordi 

jentenes uttrykningsform minnet om egen uttrykningsform at jeg lettere kunne forså hva de 

mente, og av den grunn antok at de skrev mer utfyllende rett og slett fordi jeg leste mellom 

linjene? En annen årsak kunne være at jentene hadde mer tillitt til meg enn det guttene 

hadde, og av den grunn hadde lettere for å dele sine tanker med meg. Det kan være at de 

antok at jeg forsto dem bedre, siden vi tilhørte samme kjønn. 

Til syvende og sist var det meg selv, og min måte å se materialet på som jeg måtte jobbe 

med. Jeg måtte forsøke å endre holdingen til at også ordknappe besvarelser kunne fortelle 

meg like mye som de fyldigere besvarelsene.   

Både guttene og jentene benyttet seg av det vi kan kalle SMS- språk. Dette er språk som 

benyttes mellom skrivende personer på for eksempel i et Chat – program. Det består blant 

annet av tegn som har til hensikt å utrykke hvilke følelser den skrivende personen har. 

Denne tegnsettingen er et resultat av en skrivende kommunikasjon på datamaskiner og 

gjennom SMS.  Det kan i noen tilfeller være vanskelig for en mottager å registrere den 

intensjoner en sender har. Når en skal utrykke seg i en sms benytter man seg av korte 

setninger, og man har ikke mulighet til å tolke ansiktsutrykk til len avsender. Det blir det da 

viktig for en som sender meldingen å gjenspeile det humøret man har som intensjon å sende 

meldingen i. Mye av den kommunikasjonen som foregår mellom mennesker er 

                                              

1 Dette er dog en generalisering og et overblikk over det inntrykket jeg fikk, og gjelder selvfølgelig ikke for alle jenter og 
alle gutter. 
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kroppsspråket. Vi er eksperter i å fange opp små nyanseforskjeller når vi kommuniserer med 

mennesker ansikt til ansikt. Der mottakeren ikke kan se avsenderen blir det viktig å sende de 

riktige signalene slik at det ikke blir misforståelser. Ved en slik spørreskjema innhenting får 

jeg ikke mulighet til å se hvordan elevene reagerer på de forskjellige spørsmålene. Jeg får 

ikke mulighet til å ”lese” noe mer ut av situasjonen, samtidig som elevene ikke får mulighet 

til å sende signaler. Ved at flere av informantene har benyttet seg av tegn hentet fra sms, gir 

det meg en mulighet til å forsøke å tolke de stemninger som ligger bak det de skriver. De kan 

understreke påstandene sine ved at de for eksempel skriver en sur munn  Eller poengtere at 

de ser humoristisk på noe ved å skrive en smile munn etter et utsagn ☺ En annen mulighet er 

for eksempel å skrive *Ha Ha  Ha* 

 

2.5 Minnearbeid som metode  

I mitt arbeid med elevenes besvarelser bestemte jeg meg for å introdusere minnearbeid som 

metodisk tilnærming. Jeg valgte altså å jobbe med to metodiske tilnærminger. Jeg ble tidlig 

introdusert for Frigga Haugs ”Female sexualization” der hun beskriver minnearbeid som 

metode. Jeg valgte å bruke minnearbeid i tilegg til spørreskjemaene for å få en bedre 

forståelse av de indre prosesser der vi internaliserer samfunnets normer, og gjør dem til våre 

egne. Minnearbeid innebærer å hente fram og presentere erfaringsminner fra eget liv over et 

valgt tema og dele disse med andre for videre å få fram felles refleksjoner og analyse. 

Tanken er at minner ikke bare kan brukes for å konstruere en personlig biografi. Brukt på en 

bestemt måte kan de også kaste lys over betydelige sosiologiske problemstillinger. (Haug, 

1987). Du blir en forsker på egne erfaringer, og forsøker å sette disse erfaringene inn i en 

større sammenheng. En utfordring med minnearbeid er å avdekke ”tatt for gittheter”. Det er 

lett å akseptere visse handlings- og væremåter uten å stille spørsmål ved disse, eller ved å 

sette merkelapper på dem som ”typisk” feminine eller maskuline. Frigga Haug og hennes 

medarbeidere fant ut at de var nødt til å revaluere og stille spørsmål til det de tidligere hadde 

tatt for gitt.(Haug, 1987:39) Det ble nødvendig i denne prosessen mot en kollektiv 

hukommelse å tenke nytt i forhold til språk, persepsjon, logikk og emosjoner der ønsket var 

å se på konsekvenser av femininetetens praksiser (Haug, 1987:39).  
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Jeg vegret meg i starten for å starte minnearbeidet. Som person er jeg veldig privat, og 

ønsker på ingen måte å utlevere meg selv, og de tanker jeg har rundt egen kropp.  Det ligger 

en viss usikkerhet og sårbarhet i prosessen det er å blotlegge seg selv og de erfaringer en har 

gjort seg tidligere i livet. Noen minner vil være fylt med skam, undertrykt skyldfølelse og en 

følelse av uønsket eksponering. (Haug, 1987: 45)  

Hensikten med minnearbeid er ikke å fokusere på den som utfører minnearbeidet som 

person, men å benytte minner i en refleksjon over de subjektive momentene i historien, det 

vil si det erfarte som personen kan tenkes å dele med flere (Widerberg, 1994:14). Metodens 

opprinnelige form bygger på at arbeidet foregår i en gruppe, der personene er objekt for 

forskning og forsker på samme tid. Det er gruppen som bestemmer temaet 

(Widerberg,1994:122). Når temaet er bestemt kan forskjellige midler tas i bruk for å sette 

fart på minnene. Dette kan være et ordspråk, en tekst, et bilde, en melodi og lignende 

(Widerberg, 1994:122). Hver deltaker skriver så ned et eller flere minner. Disse minnene 

skal handle om en konkret situasjon og skal være konkret beskrevet. Med dette menes at 

vurderinger, klisjeer og analyser bør unngås. Ved å være så konkrete som mulig kan vi 

lettere oppnå en nærhet til og i temaet (Widerberg, 1994:122). Det er et vesentlig poeng at 

man skal skape distanse til oss selv, slik at vi lettere kan få tak i hva historiene handler om. 

De teknikkene som benyttes for å skape denne distansen kan for eksempel være å skrive 

historiene i tredje person, la historiene være anonyme, men og at den ferdige minnehistorien, 

teksten under analysen blir alles eiendom. Deretter skal de andre lese egne erfaringer inn i 

minnehistoriene. Gjennom denne prosessen går teksten over fra å være noe personlig til å bli 

noe subjektivt det vil si noe vi kan dele med hverandre (Widerberg, 1994:122). Det nye, 

subjektivt kollektive minnet blir skrevet ned og blir gjenstand for en ny analyse, og slik er 

det mulig å fortsette prosessen til den stopper naturlig da man ikke får fram noe nytt 

(Widerberg, 1994:122). Målet med metoden er å problematisere det vi tar for gitt. 

Jeg har ikke benyttet metodens opprinnelige form i denne oppgaven. Oppgaven er ment å se 

på begge kjønnene, og deres kroppsdeler i en identitetspross. Jeg funderte på om jeg skulle 

be skole elever om å fortelle historier rundt kroppen, men valgte å ikke gjøre dette. 

Skoleelever er midt i selve prosessen, og jeg vurderte at det ville være bedre å ta kontakt 

med voksne mennesker med en viss avstand til ungdomstiden. Selv om ungdommene er midt 

oppi prosessen ser jeg det om en fordel at historiene fortelles med en viss distanse, da jeg 

antar at dette på mange måter kan skape en ærligere kommunikasjon.  
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Jeg plukket ut personer til minnegruppa ved å spørre andre rundt meg om de kjente noen 

som kunne tenke seg å dele sine historier. Jeg bestemte meg for å involvere to gutter, og to 

jenter. Personene var mellom tjuefem og tretti år. Hvordan jeg samlet jente minner og 

gutteminner fortonet seg forskjellig. Med jentene utførte jeg et kollektivt minnearbeid der vi 

forsøkte å arbeide oss fram til et kollektivt minne sammen. Jeg hadde på forhånd lest i 

dagboken min. I likhet med Widerberg (1994) sin beskrivelse av hva dagboken hennes 

inneholder står det svært lite om følelser. Jeg skriver hovedsakelig om hvem jeg er forelska i 

og hvordan forhold jeg har til disse guttene. Jeg skriver om hva jeg gjør sammen med 

venninner, og hvilke filmer vi ser sammen. Boken er stort sett en redegjørelse av hva jeg 

gjør, og det kan diskuteres om det finnes en egen dagbok genre. Skriver man for å huske, 

eller for å vise omverdenen hvor fullt livet sitt er (Widerberg, 1994:25). Jeg hadde også bedt 

deltagerne ta med gamle bilder av seg selv, og hadde funnet frem egne bilder fra min 

ungdomskoletid. På forhånd hadde vi også skrevet ned historier om kroppen, der temaene for 

historiene skulle være kroppsdeler, men også episoder som hadde vekket sterke følelser der 

kroppen hadde vært i fokus. Minnehistoriene skulle også romme følelser og holdinger til 

menneskene i historien. Det er da mulig å se koblinger mellom kroppen, og de følelser en 

har rundt kroppen (Haug, 1987:76). Formålet var å komme på sporet av hvordan kroppen, og 

prosjekter rundt kroppen kan oppleves, der jeg er interessert i de erfaringene informantene 

sitter inne med. Vi leste så historiene høyt for hverandre, og tilføyde egne minner omkring 

de temaene som kom opp. Rundt noen kroppsdeler var det knyttet mange minner, rundt 

andre igjen var det knyttet få eller ingen minner. Noen historier var det pinlig å fortelle, 

andre vekte latter. Vi forsøkte å få frem både positive og negative minner, men det viste seg 

at det gjerne var de negative minnene vi husket best, og hadde flest historier rundt. Vi 

forsøkte å prate utømmende om hver hendelse til vi følte at det ikke var mer å hente ut av 

historien. Alle var med på å få fram mulige koblinger mellom momentene i historiene. Selve 

prosessen gav blandete følelser. Vi kom fort i gang med å huske opplevelser og hendelser fra 

ungdomskolen og ungdomsårene. Ingen av oss gikk i samme klasse på ungdomskolen, og vi 

vokste alle opp i tre forskjellige miljøer. Allikevel fant vi fort ut at historiene våre hadde 

noen felles holdepunkter. Noen historier gikk lettere å snakke om, og det var særlig 

kroppsdeler som ikke var så tabubelagte. Andre historier var det vanskelig å dele med 

hverandre, som fortsatt kunne vekke sterke følelser i oss.  

Med guttene gjorde jeg det på en annen måte. Å utføre et kollektivt minnearbeid med 

guttene fortonet seg problematisk. Jeg kunne ikke delta på samme måte som hos jentene da 
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historiene skulle være kjønnsspesifikke. Metoden kan også brukes som en innfallsvinkel enn 

som en strikt modell som må følges til punkt og prikke (Widerberg, 1994:124). Jeg antok at 

min tilstedeværelse i en historieutveksling ville skape større stengsler, og hemninger i 

forhold til historiens innhold. For at guttene skulle føle seg mest mulig komfortable samt at 

de ønsket å dele historiene sine skrev guttene historier til meg. Når vi jobber med slike 

minner om kroppen er det viktig med trygghet (Widerberg, 1994:123). Deretter analyserte 

jeg historien uten guttene. Samtidig med analyseprosessen hadde jeg kontakt med guttene 

der vi snakket om historiene. Dersom vi hadde sittet sammen alle tre kunne dog heller ikke 

minnearbeidet blitt utført på en tilfredsstillende måte. Jeg hadde uansett kun måttet være en 

flue på veggen uten å bidra. Jeg kunne ikke både vært forsker og forskningsobjektet. Jeg har 

allikevel valgt å bruke dem på samme måte som hos jentene, der jeg har forsøkt å lese ut 

koblinger av historiene. Det er fortsatt minner, men er ikke gjort kollektive på samme måte 

som hos jentene. Dette kan virke urettferdig for det ferdige produkt, der jentene i større grad 

har vært med på å forme det kollektive minnet sammen med meg, og hatt større innflytelse 

på resultatet enn det guttene har hatt. Det metodiske arbeidet hos guttene er ikke utført på 

korrekt måte slik metoden egentlig er ment i følge Frigga Haug. Selv om historiene ikke er 

gjort kollektive på samme måte som hos jentene, kan de allikevel si oss noe om den 

erfaringene de har gjort seg rundt kroppene sine. Jeg ser at det i denne oppgaven er en 

gjennomgående skjevhet, som jeg føler at jeg ikke får gjort noe med. Det er ikke 

nødvendigvis tilfelle at denne skjevheten ikke lar seg løse, men kan være en konsekvens av 

at tankene mine er fastlåst i et mønster som det trengs mer trening for å løsrive seg fra. Med 

det i tankene kan jeg påstå at jeg etter beste evne har forsøkt å oppnå en rettferdig analyse av 

både guttenes og jentenes besvarelser. Det kan videre påstås at det er en svakhet at det er få 

som har bidratt med sin minnehistorie i denne oppgaven. Allikevel mener jeg at antallet er 

tilstrekkelig. Antallet er ikke vesentlig i arbeid med minnehistorier2. Når jeg gjenforteller 

minnehistoriene i oppgaven har jeg valgt å ikke gi dem navn, slik det for eksempel er vanlig 

å gjøre dersom en har foretatt intervjuer. Dette er fordi historiene kunne vært skrevet av 

”hvem som helst”.  Når du gir informantene navn ligger det mye informasjon i norske navn 

der vi har en tendens til å tilføre personer visse egenskaper på bakgrunn av hva de heter.  

                                              

2 Widerberg (1994) har utført minnearbeid i boken kunnskapens kjønn der hun ikke har benyttet andre minner enn sine 
egne.  
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Jeg satt også med minnehistorier fra henholdsvis tre jenter inkludert meg selv, og to gutter. 

Også her fikk jeg inntrykk av at guttene i utgangspunktet ikke var like interessert i å dele 

historiene sine med meg som jentene hadde vært. Det virket som om de hadde færre 

minnehistorier, og de minnene de hadde ble fortalt med mindre vekt på følelser.3. Det kan 

være flere grunner til denne forskjellen. Det kan antas at jentene har et annet språk enn det 

gutter har, der det er forskjellige regler for hvordan det er lov for de forskjellige kjønnene å 

snakke om følelser på. En annen årsak kan være min rolle i denne sammenheng, der jeg er en 

kvinne, og mine informanter er gutter/menn. Som forsker har du hovedansvaret for hvordan 

forholdet mellom dere skal fortone seg, samt den informasjonen informanten velger å gi deg. 

I møte med mennesker handles det på forskjellige måter ettersom hvem det er man har 

interaksjon med. Den kvalitative forskning er basert på et subjekt - subjekt forhold mellom 

forsker og informant. I prinsippet innebærer dette at både forskeren og informanten påvirker 

forskningsprosessen. Begge parter inngår i en sammenheng som hver av dem blir berørt av 

(Thagaard, 1998:16). Den informasjonen informanten er villig til å gi, er knyttet til hvordan 

hun eller han oppfatter forskeren (Thagaard, 1998:17). Det kan tenkes at jentene følte en 

større fortrolighet til meg ettersom vi har samme kjønn.  

 

2.6 Hvordan skulle jeg analysere materialet mitt?   

Hvordan skulle jeg så analysere mitt materiale? Jeg hadde samlet inn data på to måter. Jeg 

hadde besøkt to ungdomskoleklasser der elevene hadde svart på tre spørsmål angående 

kroppen, samt minnehistorier. Jeg utførte som nevnt skjema innsamlingen først. Av 

skjemaene kunne jeg lese hva de likte med kroppene sine. Jeg forestiller meg at ved å spørre 

elevene hva de liker med kroppen forteller de samtidig hvilke kroppsdeler som er viktige for 

dem. Skjemaene gav meg også språklig informasjon, som kunne fortelle meg noe om de ord 

og uttrykk som blir brukt om kroppen. Dorothy Smith er utrykkelig kritisk til 

postmodernistiske representanter fordi de bare tar opp hvordan betydningen er skapt i 

teksten, og ikke problematiserer at denne betydningen, altså teksten som sådan, også er et 

                                              

3 Eller sagt på en annen måte; jentenes historier la gjerne mer vekt på følelsene 
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produkt av både konkrete og abstrakte sosiale relasjoner. For Dorothy Smith handler tekst 

dermed ikke bare om sosiale relasjoner i teksten4, men også om at teksten både er et resultat 

av og gir opphav til sosiale relasjoner. Ved å problematisere sosiologi som tekst i et 

feministisk og materialistisk perspektiv, gir hun et sosialistisk svar på den postmoderne 

utfordringen. (Widerberg, 1994:138).  

Som en løsning på et problem der jeg følte at det skriftlige materialet jeg allerede hadde ikke 

sa noe om hvordan kjønn blir konstruert, bestemte jeg meg altså for å utføre minnearbeid. 

Minnearbeid benyttes i gapet mellom teori og erfaring (Haug; 1987:14). Det er denne 

erfaringen vi må gripe fatt i, i en hverdagslivssosiologi. Ved å sette fingeren på det 

dagligdagse, får vi en mulighet til å se på det vi tar for gitt. Istedenfor å bruke et overblikk, 

der hverdagslivet kun ses på som trivialiteter, tar minnearbeid nettopp tak i slike trivialiteter 

og ser hvordan strukturer i det samfunnet vi er en del av formes.  

Jeg deler bevisst inn materialet i to, der jeg eksplisitt forteller om informanten er jente eller 

gutt. I analysedelen ser jeg blant annet på ordlyden til informantene, og bytter ut ord i 

setninger.  Jeg bruker ord som gjerne benyttes spesielt om et av kjønnene og bytter ut for 

eksempel ”han” med ”hun” i en setning ser vi hvordan begreper henger sammen med kjønn. 

Sosiologi handler ofte om å se på det som er så nært at det for oss blir selvfølgeligheter. Når 

vi snakker om for eksempel kroppen brukes gjerne ord og uttrykk som for oss gjentas ofte 

slik at det etter hvert blir nettopp slike selvfølgeligheter.  

På mine spørsmål til elevene har jeg kombinert en form for telling, med analyse av 

minnehistoriene fra ungdomskolen. Opptelling i kvalitativ forskning har en underordnet 

rolle, men å kvantifisere er sentralt i menneskelig tankevirksomhet (Repstad, 1998:13). 

Denne opptellingen har jeg benyttet som en indikator på viktigheten av kroppsdelene for 

kjønnene. Jeg har og sett på de delene som er representert hos begge kjønn. Det å kombinere 

ulike metoder gir et bredere datagrunnlag og kan gi en sikrere basis for tolkning, der en for 

eksempel kombinerer ulike kvalitative strategier i samme prosjekt (Repstad, 1998:24). Jeg 

referer i mitt prosjekt til besvarelsene som da er det materialet jeg samlet inn i skoleklassene, 

og fortellingene eller historiene som henviser til minnehistoriene.  

                                              

4 Betydning i teksten 
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2.7 Etiske utfordringer og refleksjoner rundt forskerrollen. 

Det foreligger et etisk ansvar når en har med andre mennesker å gjøre. Særlig gjelder dette 

grupper som barn og ungdom. En god forskningsetikk bør ligge til grunn for alle 

forskningsprosjekter. Dette gjelder for de forhold som skjer innad i forskningsprosessen, 

men også ut mot feltet som studeres. Et krav til forskeren er at ærlighet og redelighet skal 

regnes som grunnsteiner i prosjektet. Denne ærligheten og redeligheten bør følge hvert trinn 

i prosessen fra innsamling av data, til analyse av materiale samt det ferdige produktet.  

God forskningsetikk innebærer gjerne informert samtykke, anonymisering og konsekvenser 

(Thaagaerd 2002 i Haldar, 2006:39) Noen av mine valg er nettopp tatt med informantene i 

tankene. Et etisk ideal er at de involverte skal ha mulighet til ikke å delta dersom de ikke 

ønsker dette. Da jeg besøkte skoleklassene for å presentere prosjektet mitt presiserte jeg 

samtidig at det var frivillig å svare på skjemaene. Jeg fikk inn en blank besvarelse, noe som 

for meg var en lettelse. Denne eleven ønsket ikke å svare på spørsmålene mine og gjorde 

heller ikke dette. Jeg tolker denne unnlatelsen av å svare som et tegn på at eleven følte det 

som frivillig å svare, og at han eller hun ikke ønsket å dele denne informasjonen med meg. 

Som nevnt tidligere var det et poeng for meg at mine informanter skulle være anonyme. I 

ettertid har jeg fundert på om jeg i for stor grad vektla anonymitet, om jeg var for 

overbeskyttende for mine informanter. I min redsel for å tråkke over deres grenser kunne jeg 

heller etablert en nærere relasjon til mine informanter. Hadde jeg i utgangspunktet et bilde 

på ungdommer som mer sensible enn nødvendig? Jeg var opptatt av hvordan elevene 

opplevde deltagelsen i prosjektet og på de virkninger spørsmålene ville ha for elevene. 

Kropp er et tabubelagt tema, og jeg hadde tvunget elevene til å ta stilling til noe de kanskje 

hadde vanskelige tanker om. Mange av elevene hadde sikkert et nøytralt forhold til kroppen 

sin, og jeg kunne med mine spørsmål ha vekket tanker hos elevene som de kanskje ellers 

ikke ville hatt. Mange tenker mye på kroppen, men prater ikke om den, og i hvert fall ikke 

med en voksen. På en annen side anser jeg mine spørsmål som rimelig uskyldige. Ved at 

spørsmålene er stilt på den måten som det er gjort der elevene blir bedt om å se på det 

positive håper jeg at spørsmålene ikke vekker negative følelser. 
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Besvarelsene er for meg helt anonyme der jeg i ettertid heller ikke husker ansikter fra 

skolebesøket. Det er ikke mulig for meg å spore opp besvarelsene i så måte. Det er noen år 

siden jeg samlet inn data, og dersom noen av elevene nå i ettertid vil lese denne oppgaven, er 

det liten sannsynelig at de vil huske sin egen besvarelse eller klassekameratene sine, da det 

begynner å bli noen år siden de svarte på skjemaene og de ikke inneholder noen spesielle 

kjennetegn.  

De som delte sine minner med meg var voksne mennesker som deltok frivillig på prosjektet. 

Jeg gjorde det klart for deltagerne at de kunne trekke seg fra prosjektet dersom de ønsket det, 

og at de ikke behøvde å dele mer enn det de følte seg komfortable med. Det var også viktig å 

skape en trygg atmosfære da så å si alle minnene vekte følelser i oss, og spesielt noen minner 

var vanskelig å prate om. Jeg forsikret meg i ettertid at ingen ”angret” på de minnene som 

var presentert, og enkelte av personene utrykte også at ”det var deilig å prate om slike 

følelser”.  

Noen av minnene omhandler ikke bare deltagerne, men involverer også andre personer. Det 

er allikevel over ti år siden vi gikk på ungdomskolen, og mye er glemt. Jeg har forandret på 

detaljer i historiene slik at de skal bli mindre gjenkjennelige, men ikke på bekostning av 

innholdet. Det må og understrekes at minnene er våre, og de gjenspeiler ikke virkeligheten, 

og berørte parter kan ha en helt annen oppfatning av hendelsene  

 

2.8 Pålitelighet og brukbarhet 

Tove Thagaard (1998) har oppsummert tre vesentlige punkter når det gjelder validitet og 

reliabilitetsaspektet knyttet til kvalitativ metode. Troverdighet, bekreftbarhet og 

overførbarhet er viktig for den kvalitative forskning legitimitet og kvalitet. Troverdighet 

knyttes til at forskningen utføres på en tillitsvekkende måte. Bekreftbarhet knyttes til 

kvaliteten av tolkningene og den forståelsen som etableres. Overførbarhet har å gjøre med 

tolkningens anvendbarhet i andre sammenhenger (s. 20). Når det gjelder troverdighet har jeg 

forsøkt å gå så åpent ut som mulig med tanke på motiver og min egen bakgrunn. Jeg har hele 

veien forsøkt å inkludere leseren i mine metodiske valg. Bekreftbarheten ivaretas 

forhåpentlig ved at jeg har vært ærlig med mine henvisninger til andres forskeres arbeider. 
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Jeg har forsøkt å tolke mitt empiriske materiale på en inkluderende måte, og forhåpentligvis 

ikke ilagt noen en mening de ikke har i virkeligheten. Dette kan være en fare ved all 

tolkningsarbeid. Når det gjelder det siste punktet om overførbarhet, der tolkningen av mitt 

empiriske materiale samt måten materiale er samlet inn kan si noe generelt om hva 14 og 15 

åringer liker med kroppen sin, samt den tolkning som er foretatt der materiale er knyttes til 

tidligere teoretiske arbeider. Er materialet generaliserbart? Kan materialet generaliseres til å 

gjelde andre forhold? Kan materialet si noe om andre menneskers liv? I følge Frigga Haug 

(1987) produserer mennesker sine liv kollektivt, og det er innenfor et domene av kollektiv 

produksjon at individuell erfaring blir mulig. 

”Human beings produce their lives collectively. It is within the domain of collective 

production the individual experience becomes possible. If therefore a given experience is 

possible, it is also subject to universalization ”(Haug, 1987: 44). 

I følge Frigga Haug kan vi altså si noe om andre menneskers liv ved å bruke enkelts minner 

som materiale.  

Når vi gjenforteller de minner vi presenterer i nåtid, vil disse være farget av en 

etterpåklokskap og de erfaringer vi har gjort oss i ettertid. (Haug, 1987:71). Målet er ikke å 

huske så detaljert som mulig, eller anta at minnene er et bilde av slik det egentlig var. Det er 

vanlig å anta at subjektive erfaringer mangler objektiv validitet, grunnet individets 

tilbøyelighet til å vende og vri på de opplevelsene vi har, der vi gir oss selv en identitet i 

nåtiden, som ikke stemmer overens med identiteten i fortiden (Haug, 1999:40). Denne 

oppgaven handler nettopp om hvordan individet konstruerer identitet, og hvordan tidligere 

hendelser blir subjektivt viktige. Den prosessen der personligheten konstrueres blir viktigere 

enn hvordan til egentlig var (Haug, 199:40).  

 Når jeg så satt med minnearbeidshistoriene viste det seg av mange av historiene fokuserte 

på det som hadde vært problematisk i oppveksten. Historiene omhandlet gjerne negative 

minner, der kroppsdelene hadde fått negativ oppmerksomhet på en eller annen måte. Dette 

fortalte meg at vi i liten grad forsøkte å fremstille oss på en bedre måte i mitt materiale. 

Samtidig fortalte det meg også at det ofte er det negative en selv gjerne husker fra tidligere, 

eller som man velger å fortelle om.  
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Vi opplever mye gjennom livet, og visse hendelser husker vi bedre enn andre hendelser. En 

kan tenke seg at det er en årsak til at det er slik. Minnene kan ha betydd noe for oss, og vært 

med på å endre og forme vårt bilde av hvordan verden rundt oss er ordnet. 

Jeg har forsøkt å tolke materialet etter beste evne, der tolkningsrammene og er et produkt av 

mine tidligere opplevelser. 
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3. Teoretiske perspektiver 

 

I dette kapittelet gjør jeg rede for de teoretiske perspektivene jeg bruker for å belyse det 

empiriske materialet. Jeg vil se nærmere på teoretiske retninger samt begreper som går igjen 

i besvarelsene til elevene og minnehistoriene, samt se nærmere på de teorier som jeg 

benytter meg av i analysen. Jeg starter kapittelet med å se på kjønn, og forståelser av kjønn 

innen sosiologien, samt gi et tilbakeblikk på forståelser av kjønn gjennom historien. Deretter 

vil jeg gi en presentasjon av Frigga Haug sin bok ”female sexulisation” ettersom det er 

hennes arbeid jeg bruker som en rød tråd gjennom oppgaven. Deretter ser jeg på begrepene 

feminin og maskulin. Jeg gir så en kort presentasjon av forståelser av ungdom og pubertet, 

samt forskning gjort på ungdom og kropp. Jeg avslutter kapittelet med å se på 

normalitetsbegrepet.   

 

3.1 Teoretiske begrensninger  

Norsk sosiologi blir kritisert for i overvekt å benytte europeiske og nordamerikanske 

sosiologer i sitt arbeid, og viser liten eller ingen interesse for sosiologi fra andre kontinenter. 

Ida Hjelde (2006) kritiserer i sin masteroppgave blant annet Universitetet i Oslo for å 

benytte seg av eurosentrisk sosiologi som ikke ser moderne vestlige samfunn i et globalt 

perspektiv. Hun hevder at ”våre” samfunn ikke forstås i relasjon til andre samfunn, andre 

steder i verden Jeg går i denne oppgaven med åpne øyne inn i samme felle. Delvis av den 

grunn at materialet fra vestlige land er for meg mest tilgjengelige, samtidig som det er 

teoretikere fra vestlige land jeg har blitt introdusert for i min studietid. Det er i tillegg vestlig 

norsk ungdom jeg vil studere i denne oppgaven, og teoretikere fra samme kontinent vil for 

meg være mest relevant. Oppgaven blir av den grunn preget av en eurosentrerte 

kroppsteorier. Jeg ser forøvrig at sammenligning fra andre kulturer kunne vært gunstig og 

spennende. 
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3.2 En forståelse av kjønn og kjønnssosialisering 

Mannen og kvinnenes kropp er kvalitativt forskjellige. Hvorfor er vi født slik? Mennesket så 

vel som andre arter deler et seksuelt reproduksjonssystem, der genetisk materiale fra to 

individer kombineres. Seksuell reproduksjon er et produkt av evolusjon som har utviklet seg 

gjennom fire millioner år (Connell, 2002:28). Vi er enige om at kjønn er biologi. Gutter og 

jenter er født med forskjellige kropper. Kjønn innebærer et spesielt forhold til kroppen. Dette 

utrykkes blant annet gjennom ”common sense” definisjonen av kjønn som et utrykk om en 

naturlig forskjell mellom mannen og kvinnen (Connell, 2002:9).  

Kjønn er også kultur. Hver periode produserer sine forståelser av kjønn ut ifra herskende 

kulturelle forestillinger og kulturelle debatter. Den franske feministen Simone de Beauvoir 

sier i sin klassiske frase, ” One is not born, but rather becomes a woman ” (Beauvoir, 

2000:329). Dette utsagnet understreker kulturens rolle i opplevelse av kjønn. Det samme 

gjelder for mannen. Mannen er ikke født maskulin, men lærer seg maskuline handlingsmåter, 

og anses som en mann (Connell, 2002:4). Kjønn er altså knyttet til de betydningene vi gir 

biologisk kjønn (Solbrække & Aarseth i Lorentzen& Muhleisens, 2006: 63). Den 

samfunnsvitenskapelige kjønnsforskningen ønsker nettopp å studere de betydningene 

biologisk kjønn får i menneskelig samhandling og samfunnsliv. Kjønnsforskningen ser 

nærmere på hvordan våre handlinger og vår forståelse av virkeligheten er både historisk og 

sosialt formet, men samtidig er med på å forme samfunnet og historien (Solbrække & 

Aarseth i Lorentzen& Muhleisens, 2006: 63). 

Den samfunnsvitensvitenskapelige kjønnsforskningen har i hovedsak hentet sine 

perspektiver fra kritiske eller konstruktivistiske tilnærminger (Solbrække & Aarseth i 

Lorentzen& Muhleisens, 2006:63).Som navnet tilsier er denne forskningen er i all hovedsak 

kritisk. Med det menes at den ønsker å bidra til en kritisk refleksjon over måten kjønn er 

utformet på. Det kan argumenters for at det kritiske blikket har et endelig mål om en 

endring, og nettopp forståelser av endring kan sies å være et av spenningsforholdene i de 

siste tiårenes samfunnsvitenskapelige kjønnsforskning. Den samfunnsvitenskapelige 

kjønnsforskningen kritiske refleksjoner har vært knyttet til makt og undertrykking i det 

samfunnet vi i dag lever innenfor. Ettersom samfunnsforskningen ønsker å studere det som 

skjer som følge av modernisering er de sentrale perspektivene i samfunnsvitenskapelige 
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teorier om kjønn relatert til sentrale teorier om dette samfunnet (Solbrække & Aarseth i 

Lorentzen& Muhleisens, 2006:64). 

…legemet er fullstendig gjennomtrengt av historie (Foucault, 1983:90 i Rosenbeck, 

1992:106). 

For å forstå hvor vi befinner oss i dag, er det gunstig å se på den historiske utviklingen. Jeg 

vil derfor gi en kort redegjørelse av fire perspektiver som har vært og er sentrale 

inspirasjonskilder innenfor den samfunnsvitenskapelige kjønnsforskningen i Norge.  

På midten av 60- tallet ble vi introdusert for det som blir ansett som den første 

samfunnsvitenskapelige teorien om kjønn.  Kjønnsrolleteorien gjorde det mulig å referere til 

kjønn som noe sosialt formet, og ikke kun biologisk bestemt. Her ble begrepet ”sosialisere” 

særdeles viktig, der en argumenterte for at kjønn ikke lenger skulle knyttes til iboende 

biologiske og psykologiske egenskaper hos henholdsvis menn og kvinner, men at kjønnet 

blir til ved at individet på grunnlag av sitt biologiske kjønn sosialiseres inn i en kjønnsrolle 

(Solbrække & Aarseth i Lorentzen& Muhleisens, 2006:65). Sosial forming skjer både 

gjennom den primære sosialiseringen i familien, og den sekundære sosialiseringen i 

samfunnet. Her var Harriet Holter en sentral pådriver. Hun og andre nordiske forskere var 

inspirert av strukturfunksjonalismen. I følge strukturfunksjonalismen består samfunnet av 

ulike posisjoner, og til hver posisjon er det knyttet normer eller forventinger som angir 

hvordan personen i denne posisjonen eller funksjonen skal handle. De nordiske 

kjønnsrolleforskere utviklet kjønnsrolleforskning i en kritisk retning. Kjønnsspesifikk atferd 

ble ansett som sosialt lært. Mannsrollen og kvinnerollen ble gjerne knyttet til hjemmet der 

arbeidsoppgavene ble fordelt avhengig av kjønnet de tilhørte. Harriet Holter argumenterte 

for at denne rollefordelingen ikke komplimenterte hverandre, men var en ordning som 

fordelte makt og ressurser ulikt.(Solbrække & Aarseth i Lorentzen& Muhleisens, 2006:65).  

Rolleteorien ble etter hvert kritisert for at den ikke kunne forklare subjektive motivasjoner 

og variasjoner mellom kvinner og menn. Teorien forklarer hvordan individer sosialiseres inn 

i bestemte roller, men den ga ikke noe god forklaring på hvorfor subjektet lar seg sosialisere. 

Teorien forklarer heller ikke hvorfor noen ikke handler i tråd med normene, eller hvorfor 

noen individer øver motstand mot forventninger og normer. Dette blir en svær viktig 

begrensning i kritisk kjønnsperspektiv, fordi det betyr at rolleteori i liten grad egner seg til å 

gripe endring. Den internasjonale kjønnsforskning ble på 1970 og på 1980 tallet preget av 
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forsøk på å forklare og forstå strukturell undertrykking av kvinner i det moderne 

industrisamfunnet. Der strukturfunksjonalistene viste hvordan samfunnets helhetlige behov 

ble ivaretatt gjennom sosialisering til ulike roller som fylte ulike funksjoner, la marxistisk 

teori vekt på å analysere motsetninger, undertrykkelse og endringspotensialer i det 

kapitalistiske samfunnet.(Solbrække & Aarseth i Lorentzen& Muhleisens, 2006:66)  

Marxistisk teori kan beskrives som en teori om kapitalismen som sosialt og økonomisk 

system. Marxistisk teori ønsker å synliggjøre historisk skapte maktforhold med sikte på 

endring. Teorien søker å beskrive hvordan visse sosioøkonomiske forhold skaper bestemte 

måter å forstå virkeligheten på, som igjen er med på å legitimere og opprettholde 

kapitalismen. Denne ideologikritikken utviklet seg i ulike retninger. En av dem er den 

strukturalistiske marxismen ved Lois Althusser som ble en viktig inspirasjonskilde for 

Foucaults teori om diskursive regimer. En annen er Antonio Gramscos hegemoniteorisom 

ble en viktig inspirasjonskilde for Roberts Connells teori om hegemonisk maskulinitet 

(Solbrække & Aarseth i Lorentzen& Muhleisens, 2006:68).  

Patriark teorien er også en teori om strukturell undertrykking av kvinnene. I denne teorien 

virker ikke undertrykking gjennom det økonomiske systemet, men gjennom 

kjønnsrelasjonen. Kvinner er undertrykt i egenskap av å være kvinne (Solbrække & Aarseth 

i Lorentzen& Muhleisens, 2006:68). Det patriarkatkritiske og marxistiske teoriene ble ofte 

inspirasjonskilder til økt forståelse av økonomiske og kjønnsmessige sider ved 

kvinneundertrykking i sammenheng. Dette gjøres tydeligst i teoriene som har fått 

betegnelsen tosystemteorier. Disse teoriene forsøker å vise hvordan de patriarkatiske og 

kapitalistiske systemene virker sammen i strukturering av kjønnsrelasjonen i det 

kapitalistiske samfunnet (Solbrække & Aarseth i Lorentzen& Muhleisens, 2006:69).  

De strukturelle forklaringene på kvinneundertrykking blir på 1980- og 90- tallet avløst av 

ulike perspektiver som i større grad vektlegger hvordan kjønn skapes gjennom samhandling 

og praksis i bestemte kontekster og relasjoner. ”Doing gender” regnes som et eksempel på 

myk sosialkonstruktivisme. Innen denne tradisjonen argumenteres det blant annet for å 

begreps bestemme kjønn som den sosiale tvangen til å handle på en måte som omgivelsene 

kan forstå som entydig feminin eller maskulin Disse normene er noe individet kan velge å se 

bort ifra, men bør følge dersom personen ønsker sosial aksept (Solbrække & Aarseth i 

Lorentzen& Muhleisens, 2006:70).  
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Vi ser i dag en dreining fra strukturelle forklaringer til en sterkere vektlegging av hvordan 

språk og handlinger formes eller konstrueres i et pågående samspill. Dette innebærer blant 

annet at det har vært et viktig anliggende å forstå hvordan måten vi gir mening til den sosiale 

virkeligheten på, er med på å gi denne virkeligheten en bestemt retning (Solbrække & 

Aarseth i Lorentzen& Muhleisens, 2006:65). Pierre Bourdieu har en relativt strukturorientert 

forståelse av kjønn. Han forsøker å forstå hvordan maktrelasjoner er utformet og blir 

reprodusert i det moderne samfunn der han lanserer begrepene felt og habitus. En annen 

måte å snakke om kjønn på er inspirert av Michel Foucault der han innfører begrepet 

diskurser der han ser på de historisk formede måtene å omtale den sosiale verden på 

(Solbrække & Aarseth i Lorentzen& Muhleisens, 2006:73). Han mener at mennesker 

praktiserer seksuelle kategorier som om de skulle være sannheter, og ikke overleverte 

normer. Noe av den samme tankegangen finner vi hos Judith Butler. Hun prater om en 

hegemonisk kjønnskultur der hver borger må fremvise kulturelle normer for sine omgivelser 

på en konsistent måte for å få bekreftelse som et gjenkjennelig subjekt (Solbrække & 

Aarseth i Lorentzen& Muhleisens, 2006: 74). 

Sosiologien har utviklet noen begreper til å forstå de mørke sidene ved kjønnsrelasjonene og 

kjønnsordingen. Disse er nødvendig i utviklingen av forståelse av kjønn. Hildur Ve (1992) 

hevder imidlertid at disse begrepene først og fremst er fruktbare i forhold til menns innsikt 

om forholdet mellom menn imellom og forholdet mellom menn og kvinner (Ve i Taksdal og 

Widerberg, 1992:167). Utfordringen ligger i å overskride denne forståelsen, noe kvinner 

ikke kan gjøre uten å forske på egne erfaringer, der hun videre hevder at vi må våge å se 

nærmere på de biologiske forskjellene mellom kjønnene, uten å miste innsikter vi har 

oppnådd gjennom å bruke begrepet sosialt kjønn (Ve i Taksdal og Widerberg, 1992:167).  

 

 

3.3 Frigga Haug- Female sexualization, a collective work of 
memory 

Boken ”Female sexualization- a collective work of memory” benyttes som en rød tråd 

gjennom min analyse. Frigga Haug ønsker i denne boken å se på femininitetetens levde 
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praksiser (Haug, 1987:39) Forfatteren Frigga Haug kommer fra Tyskland, og tilhører 

venstresidens feminister. Hun var over en lengre periode medredaktør i tidsskriftet ”Das 

argument” som var inspirert av marxistisk teori. Referansepunktet i hennes feministiske 

tekster er marxistiske der hun forsøker å skrive inn feminisme inn i et marxistisk rammeverk 

(Haug, 1997:23). Boken forsøker å analysere kvinners sosialisering ved å bruke historier 

skrevet ut ifra egne personlige minner. Haug uttrykker i starten av sin bok et håp om en 

”naturlig kvinnelig seksualitet” (Haug, 1987:30). Michel Foucault var en inspirasjonskilde 

med tanke på konseptet seksualitet (Haug, 1987:31). Hun oppfordrer til å lese boken i 

hensikt å arbeide videre som en utfordring til å endre eksisterende holdninger. Boken 

presenterer en studie av strukturer, mellommenneskelige relasjoner og hvordan kvinner 

griper om disse. Hovedfokuset ligger på prosessen der hver kvinne blir en del av et større 

samfunn, en prosess som vanligvis omtales som den kvinnelige sosialisering. Sosialisering 

krever aktivt deltagende individer i en formasjon mot det sosiale mennesket (Haug, 

1987:33). Sosialiseringen inn i en feminin seksuell rolle, er knyttet til kroppen til den enkelte 

(Haug, 1987:26) Forfatteren stiller spørsmålet om kvinners kapasitet eller manglende sådan 

for handling til egen lykke. Et empirisk spørsmål formuleres om hvordan seksualitet 

konstrueres som en separat svære for eksistens. Dette spørsmålet leder til en undersøkelse av 

de prosesser der kroppen blir seksualisert. De ser på hvordan kjønn uttrykkes gjennom 

kroppen og måten dette vises gjennom sosiale strukturer og sosiale relasjoner mellom 

kjønnene (Haug, 1987: 34.) Frigga Haug og hennes minnegruppe konsentrerte seg nettopp 

om det aspektet der en konstruerer sin egen identitet, de aspekter som var subjektivt viktig 

for individet. Spørsmål som hvordan og hvorfor ble interessante der subjektet vokser inn i 

samfunnets allerede eksisterende strukturer (Haug, 1987:40). Boken omhandler altså måten 

individer lever i sosiale relasjoner på, der mennesket reproduserer sosiale strukturer ved å 

konstruere seg selv inn i strukturen (Haug, 1987:43). De individuelle opplevelsene er en del 

av en kollektiv opplevelse.  

Selv om denne boken først og fremst handler om måten kvinner sosialiseres inn i feminine 

forventinger, benytter jeg boken også til å se hvordan gutter sosialiseres inn i maskuline 

forventinger.  
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3.4 Minnearbeid utført av menn? 

Minnearbeid er først og fremst foretatt av kvinner der hensikten har vært å se på kvinners 

hverdag og følelsesliv5 Seidler (1997) foreslår i boken ”Man Enough” at han også ønsker 

seg en mannsforskning som også tar i bruk menns konkrete og personlige opplevelser og 

hverdagsliv. Han hevder at det er viktig å gripe fatt i det motsetningsfylte i menns erfaringer 

med maskulinitet. Hans ambisjon er å utforske menns følelsesliv og synliggjøre menns 

erfaringer i forhold til mannlighetsnormer og verdier (Seidler, 1997: 14). 

 

3.5 Feminin og maskulin 

De fleste stiller ikke kritiske spørsmål angående kjønn. Kjønn tas for gitt, og man tenker 

”sånn er det” (Klomsten, 2006:7) Jeg vil her se på de forskjellige forventingene en har til 

kjønnene, samt se på begrepene stereotyper, maskulinitet og feminitet. Elevene bruker i sine 

besvarelser begrepene maskulin og feminin, og av den grunn ønsker jeg å se litt nærmere på 

disse begrepene. Connell refererer i sin bok ”Masculinities ”(1995) til Freuds utsagn om at 

maskulin og feminin er et av det mest forvirrende utsagn presentert i vitenskapen. I 

dagligtalen gir det liten tvil om hva som menes med begrepene, men dersom en skal komme 

med en klar definisjon oppstår det problemer(s. 3) Connell argumenterer i nevnte bok at 

grunnen til denne problematikken er kjønnets karakter. For om lag tjue år siden ble 

femininitet og maskulinitet innført som et nøkkelkonsept innfor kjønnsstereotypier, der 

individer så på seg selv enten som maskuline eller feminine gitt forventede egenskapene til 

mannen og kvinnen. Femininitet og maskulinitet har sine røtter i det sosiale kjønnet, framfor 

det biologiske. Det er derfor det er medlemmene i samfunnet som bestemmer hva 

betydningen av ordene skal innholde. I psykologi har disse begrepene blitt målt der en ser i 

hvilken grad mannen eller kvinnen har internalisert kjønnede personlighets trekk. (Klomsten, 

2006:30) Jeg skal her gjøre et forsøk på å fange essensen i hva som menes med begrepene 

maskulinitet og femininitet. I disse begrepene skjuler det seg en antagelse om at ”alle vet” 

hva feminin og maskulin innebærer. Begrepene benyttes som ”commen sense” og vi tenker 

                                              

5 Eks. Haug, (1987) female sexualization, Widerberg (1994) Kunnskapens kjønn 
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at de ikke trenger videre forklaring. Det er viktig å studere nærmere begreper som vi antar er 

”commen sense” for å få en bedre forståelse av det samfunnet vi lever på bakgrunn av de 

begrepene vi benytter oss av.  Begrepene kan henvise til forskjeller i egenskaper og fysikk 

som viser til typiske mannlige og kvinnelige trekk eller egenskaper.  

Marit Haldar (2006) refererer til Merleau Ponty (1994) som hevder at mennesket er lært opp 

til å se forskjeller, og disse forskjellene ser vi gjerne som dikotomer; subjekt – objekt, natur 

– kultur, fantasi – virkelighet, privat – offentlig, kjærlighet – hat, tradisjonell – moderne, 

feminin – maskulin. Dikotomier er ikke motsetninger, men de er gjensidig skapende og 

forutsetter hverandre. Den ene har alltid iboende det andre i seg som en samtidighet (s. 29) 

På 1950 og 1960- tallet så man i den samfunnsvitenskapelige forskningen på maskulinitet og 

femininitet som motsetninger (Ebbestad Hansen og Møller 2001:214). Antagelsen om at 

kjønnene er motsetninger psykologisk og sosialt på samme måte som biologisk har vært 

allment utbredt. Når det biologiske og sosiale/psykologiske kjønnsskillet stemte med 

hverandre ble dette sett på som typisk og sunt. Denne modellen søkte å se forskjeller mellom 

kjønnene, ikke likheter og kunne rett og slett ikke fange opp mangfold, kompleksitet og 

differensiering med hensyn til kjønnskarakteristika (Ebbestad Hansen & Møller, 2001). 

Samfunnsmessige endringer som forandringer i arbeidsdelingen mellom kjønnene, et økende 

antall skillsmisser, utbredelse av prevensjon og feministenes oppblomstring viste misnøye 

mot modellen, og tydeliggjorde dens begrensninger. Sandra Bem ble en viktig pioner innen 

androgynitets begrepet, og man fikk mulighet til å utvikle et nytt alternativt konsept. Bem 

utviklet Bem – skalaen eller BSRI- Bems Sex Role Inventory – som er et av de mest utbredte 

målemetodene innen denne forskningen (Ebbestad Hansen & Møller, 2001). Den benytter to 

uavhengige sett av spørsmål for å kartlegge sosialt kjønn. Egenskaper som blant annet 

uavhengig, sterk personlighet og selvhevdelse blir sett på som maskuline egenskaper og 

ømhet, usikkerhet, og hengivenhet blir sett på som feminine egenskaper. I denne oppgaven 

blir ikke ordene maskulin og feminin brukt om egenskaper, men er karakteristikk av egen 

kropp. Hva er typiske maskuline og feminine trekk med hensyn til egen kropp. Dette 

spørsmålet vil jeg komme tilbake til i analysedelen. Elevene virker opptatt nettopp at de 

utvikler seg i en feminin eller maskulin retninger. Årsaken til at jeg har gitt en kort 

beskrivelse av begrepene maskulin og feminin som personlighetskarakteristika så vel som 

fysiske trekk er for å vise at begrepene ikke kan tolkes entydig. 
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Ordet ”kjønnet stereotype” har flere dimensjoner. Det inkluderer fysisk utseende, holdninger 

og interesser, psykologiske trekk, ferdigheter og rolle. Påvirkningen av stereotyper er stor. 

Dette er fordi stereotypene innholder normer, og en forventet atferd som blir straffet, og sett 

på som avvikende dersom man ikke følger disse. (Fiske & Stevens, 1993 Klomsten 2006:28) 

De kjønnete stereotypene finnes både på et kulturelt nivå, for eksempel vist gjennom media, 

og på et personlig nivå for eksempel gjennom våre implisitte holdinger vi har om de 

egenskaper vi forbinder med det å være mann eller kvinne. (Ashmore 1986, Klomsten 

2006:28).  

 

3.6 Hva og hvem er ungdom? 

I den vestlige kulturen ilegges alder en stor betydning. Vi er alle klar over hvor ”gamle” vi 

er. Ser vi på andre kulturer og tidsepoker derimot har alder liten betydning, og er et aspekt 

ved livet det ikke reflekteres særlig over (Aries, 1996:15). Ulike kulturer deler livet inn i 

forskjellige faser etter hvert som vi vokser og kroppen forandrer seg. Den Latinske 

inndelingen inneholder syv deler, der livserfaring og visdom følger alder. Du blir altså best 

ansett når du er eldst. Ser vi på den franske inndelingen derimot deles et menneskes liv inn i 

tre faser, barndom, ungdom og ”old age”. Her anses ungdom som det mest attråverdige, og 

det gis ikke rom for å være voksen (Aries, 1996:25). Et dominerende perspektiv i tidligere 

historiske faser, har vært at barndom og ungdomstiden ble sett på som forstadier til det 

voksne livet (Øia og Krange 2005:11)Barn ble ansett som små voksne, og ungdomstida var 

kort. Dette hadde sammenheng med det tradisjonelle jordbrukssamfunnet der alle måtte 

medvirke i produksjonen. I dag har ungdomstida fått en ny betydning, der begreper som 

individualisering, valg, risiko og identitetskonstruksjon (Øia og Krange 2005:11). 

Samfunnsmessige bilder og forventinger er foranderlige. Ungdommen ble like etter krigen 

sett på som en ressurs, som fremtiden. Fra slutten av 50 tallet derimot anså man ungdommen 

som en skummel og litt truende gruppe. (Frønes, 1996).  Dette viser at bildet av alder ikke er 

konstant, men varierer fra samfunn til samfunn, og gjennom historien. Selve begrepet 

”tenåring” ble første gang registrert i en artikkel i Dagbladet i 1951. Begrepet ble direkte 

importert av det engelske ”teenager”, og ble oppfunnet av en ung reklamemann i USA under 

2.verdenskrig og det varsler om et syn på ungdom som slår igjennom i 1950- åra. 
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Tenåringene definerer seg som en gruppe, gjennom ungdomskulturens tegnsystemer, som er 

koblet til et økende ungdomsforbruk der musikk og idoler er en viktig del av deres kultur 

(Bjerrum Nielsen, Rudberg, 2006:162). Tenåringsfasen er i dag utvidet til en pre og tidlig 

pubertet som har fått sin egen betegnelse ”fjortis”. Fjortiser fremtrer som en egen gruppe 

kulturelt og sosialt. De forventes å være vimsete, utforskende og lekene. Som kulturell fase 

vokste ”fjortisgruppen” fram på 1970 og begynnelsen av 80- tallet, men betegnelsen er yngre 

(Frønes, 1996). Denne fasen sies å være et resultat av utdannings og kunnskapssamfunnet. 

Det gamle industri og jordbrukssamfunnet ville ikke hatt plass til fjortiser. Ungdomstiden 

ble på den tid ansett som kortere, og fordi fjortisene har vokst frem med det liberale 

kunnskapssamfunnets idealer om selvstendighet og refleksjon, De moderne barna skal både 

ses og høres, og et ideal er at de skal medvirke i sin egen hverdag. Ungdomstiden starter nå 

tidligere, men samtidig varer den lengre (Frønes, 1996). Ungdom anses gjerne som 

trendsettere. De kan være harde i sin kritikk på hva som anses som ”inne” og ”ute”. 

”Fjortiser” anses som de som ofte er først ute med å skaffe seg de nyeste teknologiske 

fremskrittene, og snapper opp nye samfunnstrender kjappere enn andre samfunnsgrupper.   

Unge mennesker i I-land har i de seneste 40 årene vært utsatt for stor interesse og blitt 

forsket særdeles mye på. Generelt kan en si at ungdom anses som en separat og signifikant 

gruppe av ”ikke-voksne”. Ungdom blir et relasjonelt konsept, som settes i relasjon til det å 

bli voksen. (Wyn & White ,1997) Ungdom defineres som noe de ikke er, der de verken er 

barn eller voksne. De er på vei fra en gruppe, og skal forhåpentligvis bli kompetente voksne. 

En sentral tanke i flere studier er ofte det problematiske ved å bli voksen. Mye av litteraturen 

om ungdom har arvet sine antagelser fra utviklingspsykologien (Wyn & White, 1997). 

Psykologiske baserte teorier om ungdom er ofte knyttet til forestillinger om at individet er på 

vei til det å bli voksne og går gjennom ulike mentale utviklingsstadier. Øia og Krange (2005) 

henviser til teorier fra Erik Homburger Erikson (1968) som de mest sentrale. Han beskriver 

ungdomsfasen som en periode preget av driftkonflikter. I tenårene skjer det en frigjøring fra 

foreldrene, der en individuell og mer stabil personlighet danner seg. Denne teorien har lenge 

hatt offentlig aksept og har bidratt til å forklare konflikter mellom unge og foreldre (Øia og 

Krange 2005).  

Wyn og White (1997) har i sin bok ”Rethinking youth” forsøkt å tenke konseptet ungdom på 

en annen måte. De argumenterer for at ungdom som konsept blir problematisk når en 

kategoriserer mennesker kun etter deres alder. De foreslår at fokuset heller burde ligge på 
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ungdomstiden som en sosial prosess. Sosialisering dreier seg om integrering i det sosiale 

fellesskap. Denne prosessen starter tidlig i oppveksten, og er med på å danne felles 

kunnskap, holdninger og verdier. Ungdomstiden er en tid der identiteten rekonstrueres og 

defineres oppimot kraftige definisjoner og konstruksjoner av grupper. Unge i Sør Afrika gis 

som et eksempel på en gruppe som møter en vanskelig utfordring med å redefinere seg selv 

som ikke-rasister (Wyn & White, 1997). 

 

3.7 Pubertet 

Ungdom som kategori kan forstås ut fra et endringsperspektiv. Biologisk referer ungdom til 

en periode i livet der mennesker på samme alder gjennomgår bestemte fysiologiske og 

mentale utviklingstrekk (Øia og Krange, 2005:12). Vi gjennomgår en pubertet og 

kjønnsmodning. Kvinner får blant annet menstruasjon og utvikler bryster. Gutter får dypere 

stemme, og sterkere hårvekst. Den biologiske klokka i ungdomsåra går flere år fortere i dag, 

enn for 50 år siden, slik at kjønnsmodning og pubertet inntreffer tidligere(Øia og Krange 

2005:12). De fleste av mine informanter befinner seg i puberteten. Puberteten er en stor 

kroppslig forandring som skjer i tenårene. Jeg vil ta med et avsnitt her om pubertet nettopp 

fordi det har stor innvirkning på hvordan tenåringer ser på kroppen sin. Ettersom pubertet er 

en prosess, og ikke en enkelt begivenhet er definisjonen delvis avhengig av i hvilken 

sammenheng den skal brukes (Hayward, 2003: 1). Dersom man for eksempel ønsker å få en 

forståelse av samspillet mellom forskjellige aspekter ved pubertet bør man benytte seg av en 

kompleks definisjon. Dersom man for eksempel ønsker å bestemme kilden til hvorfor jenter 

får et dårligere kroppsbilde i puberteten må man se på flere trekk ved puberteten som økende 

mengde kroppsfett, utviklinger av bryster og hormoner. Samtidig er det viktig å se på 

kontekstuelle faktorer der disse biologiske forandringene skjer som for eksempel graden av 

vekt relatert erting fra jevnaldrene, medias påvirkning av tynnhetsidealet, hvor opptatt 

foreldrene er med kroppsvekt og form. Hayward (2003) argumenterer for at vi både må se på 

individets pubertale forandringer, og den konteksten forandringene forekommer i for den 

beste definisjonen av pubertet. Etter et slikt syn er en definisjon avhengig til hvilket formål 

den skal brukes og i sin komplekse form inkluderer den både biologiske, psykologiske og 

sosiale faktorer (s. 2). 
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Blos (1962) hevder at pubertet dreier seg om de sosiale og psykiske konsekvensene av 

kjønnsmodningen i et bestemt samfunn (Bjerrum Nielsen og Rudberg, 1989:196) 

Kjønnsmodning er en fysisk og psykisk forandring som hovedsakelig gjør mennesket 

kapabel til å produsere barn. Kjønnsmodning vil i alle samfunn innebære krav om fysisk og/ 

eller emosjonell løsrivelse fra opprinnelsesfamilien (Bjerrum Nielsen og Rudberg, 1989:196) 

Puberteten blir kjønnet i den forstand at utviklingen for jenter og gutter blir kvalitativt 

forskjellig. Av den grunn må puberteten forstås kjønnsspesifikt. I tillegg til at puberteten 

fortoner seg forskjellig for gutter og jenter, inntreffer den på ulikt tidspunkt.  

 

3.8 Kjønn og kropp på ungdomskolen 

Kjønnet er tydelig tilstedet i enhver klasseromssituasjon og på enhver skole, og det fremtrer i 

mange ulike eksistensformer; som struktur, symbol, identitet og kropp (Nielsen og Rudberg i 

Takssdal og Widerberg, 1992:121). Det er vanskelig å overse i et klasserom at kjønn også er 

kropp. Kroppen er både synlig som et forstyrrende element i undervisningen og som en 

tydelig tidsfaktor. Barn vokser, kroppens og barnas eget strev med kroppen forandrer seg 

med tiden. De ensartede små kropper i som starter i førsteklasse, endrer seg fort til en 

forsamling av høye kraftige jenter og små puslete gutter. På ungdomskolen skal kroppsbildet 

integreres, og forandringene som skjer med kroppen blir synlige i en periode der 

skolesystemet krever at helt andre tanker skal oppta sinnene. Det har vært en utbredt skepsis 

overfor å anerkjenne betydningen av kjønn som og biologi i kvinneforskningen. At biologisk 

kjønn blir brukt som en entydig forklaring på psykologisk og sosialt kjønn er naturligvis 

problematisk, derimot ikke at kjønn også er et biologisk faktum, og at dette faktum også 

påvirker dannelsen av sosialt og psykologisk kjønn (Nielsen og Rudberg i Takssdal og 

Widerberg, 1992:122). Som Karin Widerberg (1987) sier, har kvinneforskningen 

biologiforskrekkelse medført en implisitt forestilling om at egentlig er de to kjønn like, det 

er bare produksjonens organisering som skaper ulikhet. Men biologisk kjønn er jo ikke skapt 

av produksjonens organisering, og verken reproduksjon eller heteroseksualitet kan begripes 

uten nettopp denne biologiske forskjellen (Nielsen og Rudberg i Takssdal og Widerberg, 

1992:122).  
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3.9 Forskning gjort på ungdom og kropp 

Det er i seneste årene blitt utført mye forskning på ungdom, både kvalitative undersøkelser 

av blant annet ungdomskultur og selvbilde samt kvantitative undersøkelser. Prosjektet Ung i 

Norge 2002 er en spørreundersøkelse som dekker et vidt spekter for å forstå ungdoms liv i 

Norge. Svarene ble hentet inn fra 12000 ungdommer i alderen 13 til 19 år bosatt i hele 

Norge. Denne omfattende undersøkelsen gir oss informasjon om blant annet holdninger og 

atferd hos ungdom. ”Likestillingsprosjektets barn” ser på endringer i kjønnsforskjeller fra 

1992 til 2002. I denne boken har Kristin Hegna kommentert svarene fra denne 

undersøkelsen, og konsentrert seg om de kjønnsforskjellene hun finner (Hegna, 2005).  

Det påstås at gjennomsnittsvekten har steget de seneste årene. Er dette tilfellet? Når vi skal 

beregne om gjennomsnittsvekten faktisk har økt, kan vi ikke se på vekten alene, men må se 

på forholdet mellom høyde og vekt. Det er forholdet mellom høyde og vekt som avgjør om 

man har normalvekt eller eventuelt er undervektig eller overvektig. Denne 

utregningsmetoden kalles Body Mass Indeks, (BMI) eller kroppsmasseindeks, og er et mål 

på om en persons vekt står i normalt forhold til høyden. Formelen er vekt: (høyde ganger 

høyde) (Hegna, 2005:113). Det er undersøkt sammenhengen mellom vekt, sykdom og 

livslengde, der personer med en BMI mellom 18 og 25 har lavest risiko for sykdom og tidlig 

død. Av den grunn er dette området definert som normalvekt. I følge Ung i Norge 

Undersøkelsen stemmer det at det er noen flere som befinner seg i gruppen overvektige i 

2002 i forhold til 1992. Kjønnene er i disse gruppene relativt jevnt fordelt. Det er samtidig 

færre som anses som undervektige. Den gjennomsnittlige BMI har i denne tidsperioden økt 

med 0,7 for gutter og 0,6 for jentene, altså ingen signifikant kjønnsforskjell. Begrepet BMI 

kan også ses på som et mål på normalitet, der den avgrenser de unormalt tynne, og på den 

andre siden de unormalt tykke (Eriksen og Breivik 2006:13).  

Ungdommene ble i samme undersøkelse spurt om hvilke forhold de hadde til egen kropp, 

hvilke kroppsdeler de var fornøyde med samt hva de var misfornøyde med. Et noe 

overraskende funn var en økt polarisering av svarene der flere befant seg på ytterpunktene 

og færre på midten. Denne tendensen fant forskerne hos begge kjønn. Både blant gutter og 
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blant jenter var det en dobling av andelen som var svært fornøyd med ansiktet sitt, og blant 

guttene var det også en dobling av andelen som var svært fornøyd med hoftene og baken. 

Det ble registrert en økning også på andre områder av kroppen, som mage, bryst og muskler. 

Jentene hadde en noe større økning fra 1992 i forhold til hvor fornøyd de var med brystene 

sine. Guttene rangerer vekt og høyde som noe flere er fornøyde med (Hegna, 2005:115). 

Samtidig som en finner en større andel som er svært fornøyd med sine kroppsdeler, 

registreres som nevnt en større andel som rapporterer at de er svært misfornøyd med kroppen 

sin. Med tanke på kjønnsfordelingen er det flere jenter som er svært misfornøyd med deler 

av kroppen i forhold til guttene, samtidig som flere gutter synes å være svært fornøyde. 

Denne forskjellen er allikevel mindre enn i 1992 (Hegna, 2005:116). 

Hvorfor finner vi en slik polarisering i svarene? Hegna gir i sin bok en mulig tolkning der 

resultatene gir uttrykk for en sterkere bevisstgjøring av kroppsoppfatning blant 

ungdommene. Når fokuset på kroppen øker blir en tvunget til å ta stilling til egen kropp. 

Dette kan manifestere seg ved at man uttrykker sterk misnøye eller er svært fornøyd. 

(Hegna, 2005:116) En annen forklaring kan være en forandring i språket der man har lettere 

for å utrykke seg mot ekstremene framfor å holde seg på midten.  

Torild Klomsten utga i 2006 ut sin doktoravhandling ”A study of multidimensional physical 

self- consept and values among adolescent boys and girls/ En studie av flerdimensjonal 

fysisk selvoppfatning og verdier blant unge gutter og jenter ”. Denne avhandlingen ser på 

hvordan tusen unge i alderen ti til femten vurderer sine egne prestasjoner og kropper. 

Funnene i denne avhandlingen tyder på at de tradisjonelle kjønnsstereotypene fortsatt 

eksisterer blant norske gutter og jenter. Klomsten viser at det er klare forskjeller mellom 

jenter og gutter i fysisk selvoppfatning. Guttene vurderer seg mer positivt enn jentene innen 

styrke, utholdenhet, utseende, sportslig kompetanse, kropp, fysisk aktivitet, helse, 

koordinasjon, generell fysisk selvvurdering og selvverd. Et overraskende funn var at jenter 

og gutter vurderte seg like høyt på det å være fleksibel, noe som tidligere er beskrevet som 

en typisk feminin egenskap. http://www.ntnu.no/doktorgrader/dr.polit/12.06/klomsten.htm.  

På spørsmål om hva som var viktig for jentene var svaret et pent ansikt og en slank kropp. 

For guttene var utholdenhet og styrke viktig. Den sportslige kompetansen gir status i 

hierarkiet. Guttene er opptatt av å se sterke ut, med synlige muskler på spesielt på 

overkroppen. Denne undersøkelsen viser også at det er det er mer akseptert for jenter å 

http://www.ntnu.no/doktorgrader/dr.polit/12.06/klomsten.htm
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eksperimentere med maskuline aktiviteter, enn det er for gutter å eksperimentere med de 

såkalte feminine aktivitetene http://www.aftenposten.no/livet/article1592042.ece Klomsten 

kobler i sin avhandling sport med fysisk selvoppfatning (Klomsten, 2006:8) Hvorfor mener 

Klomsten at de tradisjonelle feminine og maskuline verdier lever så sterkt blant de unge? 

Hun påpeker i sin avhandling at det biologiske ikke er noe i veien for at gutter og jenter før 

puberteten kan være like flinke i mange sportsgrener. Hun mener derfor at de klare 

kjønnsforskjellene må tilskrives sosiale forhold. Gutter og jenter mottar ulike forventinger 

og meldinger fra foreldre, venner, trenere og medier, der de unge er klare på hvilke 

aktiviteter som ”passer best” for de to kjønnene. Det dreier seg om de små forventingene vi 

enten gjør eller sier. Klomsten savner en bevissthet på hvordan vi behandler barn, i 

barnehagen og på skolen. http://www.aftenposten.no/livet/article1592042.ece Denne 

avhandlingen tar opp viktige spørsmål om de stereotyper vi har om kroppen, der vi anser at 

kroppen har maskuline og feminine trekk og egenskaper. Klomsten viser hvordan de sosiale 

forventingene er viktigere for unges fysiske selvoppfatning enn biologiske variasjoner. Hun 

starter i sin innledning med å gi et eksempel på en slik forskjellsbehandling av kjønnene ved 

å hente frem to minner fra sin egen barndom. Hun argumenterer for at begge minnene er 

minner hun tydelig husker, og av den grunn er av emosjonell relevans samtidig som det vil 

understreke hennes påstander i doktorgradsavhandlingen (Klomsten, 2006:7). Da hun vokste 

opp på 70- tallet forsto hun at hun vokste opp i et klart kjønnet samfunn. En opplevelse som 

understrekte denne påstanden var da hun som barn deltok i en uformell ski konkurranse.  

Alle barna, både gutter og jenter gikk akkurat samme lengde, men mottok to forskjellige 

premier. Jentene mottok en papirpose med godteri, kaker og frukt, og guttene mottok en fin 

blå bil med kaker. Klomsten synes det var veldig rart at hun ikke fikk den samme premien, 

som guttene fikk. Da hun spurte arrangørene om hvorfor det var slik var svaret. ”Det er fordi 

de er gutter, og liker å leke med biler” Klomsten tenkte at ” det gjorde da hun også”. Et 

annet minne hun forteller om i sin innledning var hennes ønske om å få lik sykkel som sin 

fetter. Da de var åtte år fikk begge hver sin sykkel, men de var ikke like. Han fikk en sykkel 

med en stang fra styret til håndtakene, en såkalt ”guttesykkel”. Denne sykkelen inviterte til 

fysisk aktivitet der du måtte slenge benet ditt over stanga før en begynte å sykle. Det var en 

slik sykkel hun ville ha, men som hun aldri fikk. Isteden hadde hun en jentesykkel som var 

formet slik at hun ikke trengte å slenge benet bakover for å komme på sykkelen. Da hun 

spurte om hvorfor hun ikke kunne få en guttesykkel var svaret ”det er fordi han er gutt, og 

http://www.aftenposten.no/livet/article1592042.ece
http://www.aftenposten.no/livet/article1592042.ece
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du er ei jente, og det er bare sånn det er” (Klomsten, 2006:7). Hun presenterer her eget 

minne for å understreke et poeng i avhandlingen sin. 

 

3.10 Normalitet 

”Normal” er et begrep som mange føler seg lite komfortabel med. I et samfunn der vi ønsker 

å sette pris på mangfold6. Når jeg her avslutter med et avnitt om normalitet er det fordi jeg i 

en tolkning av besvarelsene oppfatter en opptatthet av normalitet. Vi ser at elevene beskriver 

seg selv i forhold til hva de anser som normalt.  

Hva er normalt? For å forstå vår egen kropp, ser vi på kroppene rundt oss. Vi er ikke isolerte 

individer som ikke blir påvirket av våre omgivelser, men inngår i en komplisert 

sosialiseringsprosess. På den ene siden har vi en ide om hvem vi er, og hvordan vi ser ut. 

Denne oppfatningen av oss selv blir påvirket av hvordan vi oppfatter våre omgivelser, med 

tanke på væremåte og fysisk fremtredene. Deretter setter vi oss selv inn i sammenhengen der 

vi forsøker å finne ut av om vi passer med det vi antar som normalt. Normalitet som begrep 

er gjennomgående i besvarelsene fra elevene, men også i minnehistoriene.  

 

Hva menes med normalitetsbegrepet? Samfunn er basert på regler, normer og noen felles 

fortolkningsrammer, som varierer i omfavn og styrke. Overalt iverksettes sanksjoner ovenfor 

dem som bryter sentrale normer. Hvilke oppfatninger som eksisterer med hensyn til hva som 

er normalt, og hva som er unormalt, hva slags institusjoner som tar hånd om avvikere, og 

hvilke sanksjoner som iverksettes varierer historisk og krysskulturelt (Eriksen i Eriksen og 

Breivik, 2006:10). 

Ord og uttrykk som beskriver normalitet, normal, norm på den måten vi benytter begrepene i 

dag kom inn i det europeiske språket sent i vår historie. Så sent som på midten av 1800-tallet 

betydde uttrykket normal det samme som perpendikulær eller ”vinkelrett på”. Mer eller 

                                              

6 Et begrep som ofte ses dikotomt til normalitets begrepet 
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mindre tilfeldig kom disse ordene og begrepene inn i de europeiske språkene på samme tid 

som Quetelet introduserte forestillingen om og vektlegging av l`homme moyen, 

gjennomsnittsmennesket og idealmennesket (Grue i Eriksen & Breivik, 2006:28) 

Hva vil det si å være normal?  Den belgiske astronom, statistiker og matematiker Adolphe 

Quetlet (1796- 1847) presenterte en generalisert forestilling om riktighet og viktighet av det 

gjennomsnittlige, det normale som norm. ( Grue i Eriksen & Breivik, 2006:27) For å forstå 

hans tenkning og vitenskapelige bidrag må vi ta utgangspunkt i en av 1800- tallets mest 

betydningsfulle skoleretninger innenfor matematikken, feilteori. Et grunnleggende premiss 

for denne retningen, som blant annet sto sterkt innenfor fag som astronomi og fysikk, var at 

intet fenomen kunne observeres med absolutt nøyaktighet. I alle typer målinger måtte man 

innkalkulere en viss feilmargin. Det man kunne gjøre var å foreta flere målinger for å 

beregne gjennomsnittet av disse målingene. Den mest pålitelige verdien for et fenomen man 

observerte ville dermed være gjennomsnittet av flere målinger. (Grue i Eriksen & Breivik, 

2006:28). Fordelingen av avvikene fra dette gjennomsnittet fulgte en Gauss- kurve, eller en 

feilkurve som var terminologien man tidligere benyttet (MacKenzie, 1981, Grue i Eriksen og 

Breivik, 2006:28) Denne matematisk/ statistiske tenkning fra fysikken og astronomi ble 

overført til måling av menneskelige kjennetegn som høyde og vekt. Han utviklet blant annet 

det som ble omtalt som Quetelet- indeksen, som viser fordelingen av forholdet mellom 

høyde og vekt i befolkningen. Vi finner igjen dette målet i dag i form av målet Body Mass 

Index (BMI). Verdien på ens BMI skal ikke være for høy (overvektig) eller for lav 

(undervektig), men midt i mellom (Grue i Eriksen & Breivik, 2006: 28). For Quetelet var 

gjennomsnittsstørrelsen både en teoretisk størrelse og et ideal. Han argumenterte for at det 

bare var ved å måle en stor mengde mennesker i forhold til ulike kjennetegn, for så å 

beregne gjennomsnittet for alle målingene, at man kunne komme nær de ideelle verdiene på 

de egenskapene man målte. Et menneske som hadde slike gjennomsnittelige verdier var et 

menneske skapt av Gud, som han uttrykte det (Grue i Eriksen & Breivik, 2006:29). I et 

samfunn der gjennomsnittet er idealet, vil det være bedre jo nærmere man som person er 

dette gjennomsnittet når det gjelder sentrale egenskaper og kjennetegn (Grue i Eriksen & 

Breivik, 2006:29)  

Den svenske handikappforskeren Magnus Tideman(2004) har sammenfattet tre ulike 

prinsipper for definering av normalitet. Vi har nevnt den statistiske definisjonen av 

normalitet. For det andre har vi en medisinsk definisjon av normalitet. Når man er frisk er 
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man normal. For det tredje kan det pekes ut en normativ definisjon av normalitet, det vil si 

hva som på et gitt tidspunkt i et gitt samfunn oppfattes som en riktig og god levemåte 

(Solvang i Eriksen & Breivik, 2006:168) Den amerikanske sosiologen Howard Becker 

definerte det normale som ”det som blir definert som normalt.” Det normale er altså sosialt 

konstruert og en del av en virksom makt, og ikke gitt av naturen som en standard det sosiale 

må forholde seg til (Solvang i Eriksen & Breivik, 2006:169). Den franske 

vitenskapsfilosofen Georges Canguilhem (1989) understrekte at normen ikke er naturgitt, 

den er et punkt for å fundere og legitimere makt (Solvang i Eriksen & Breivik, 2006: 169). 

Davis(1997) hevder at man ikke trenger å gjøre forenklede oppdelinger av historien for å 

vise at det er perioder i vår historie der normalitetens hegemoni ikke fantes (Grue i Eriksen 

& Breivik, 2006:25). Han benytter som utgangspunkt forestillingen om et kroppslig ideal, 

der betydningen er den mest fullkomne kroppen. Denne fullkomne skjønnheten var noe man 

kun kunne finne i den guddommelige og mystiske kroppen, som for eksempel gudinnen for 

kjærlighet og skjønnhet i gresk mytologi, og Venus i romersk mytologi. (Grue i Eriksen & 

Breivik, 2006:26) En kunne da selvfølgelig ikke benytte seg av kun en menneskelig modell 

for å gjenskape denne skjønnheten, men velge de mest fullkomne kroppsdelene fra ulike 

modeller. En kvinne kunne for eksempel ha en hals som ble oppfattet som fullkommen, en 

annen kvinne kunne ha fullkomne armer og en tredje fullkomne hofter. Intet menneske 

kunne ha en slik kropp eller ha et slikt utseende, og på sett og vis ble alle ansett som 

avvikere fra det guddommelige idealet(Grue i Eriksen & Breivik, 2006:28) Til forskjell fra 

den klassiske periodes beskrivelse av idealet som noe som bare kunne være tilstede i det 

guddommelige, brakte altså Quetelet idealet ut blant levende mennesker, men han gjorde det 

på en slik måte at ingen kunne være lik idealet, siden idealet var et gjennomsnitt av alle 

mennesker (Eriksen & Breivik, 2006:29) Hva er dagens ideal? Lars Grue (2006) hevder i sin 

artikkel ”normalitetens oppfinnelse, bidrag til en forståelse” at det er mennesker med 

kjennskap til bruken av Adobe Photoshop, sammen med redaktører av ulike magasiner som 

fremstiller skjønnhetsidealet. Utgangspunktet er en mann eller kvinne som manipulerer et 

bilde, der kroppsproporsjoner endres, urenheter fjernes, ben forlenges, arr glattes over, 

tenner blir hvitere og vipper lengre (Grue i Eriksen & Breivik, 2006:45). Bildet av dette 

menneske er ikke lenger avtrykk av et virkelig menneske, men en forestilling om hvordan 

dette mennesket skulle ha sett ut dersom det hadde vært perfekt. Dette manipulerte bildet blir 

allikevel ansett som oppnåelig (Grue i Eriksen & Breivik, 2006:46) 
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4. Analyse og tolkning 

 

Data taler ikke for seg. De må fortolkes(Repstad, 1998:93). Den siste fasen i den kvalitative 

forskningsprosessen behandles ofte nokså samlet, der analyse, tolkning og rapportskrivning 

ofte finner sted samtidig, og glir over i hverandre. Analyse av data er en prosess der man 

forsøker å ordne data slik at det får en viss struktur, og da blir mer tilgjengelig for tolkning. I 

tolkningsprosessen settes funn fra studien inn i en større sammenheng samtidig (Repstad, 

1998:93). I den første delen av analyse kapittelet vil jeg se på sosiale konsekvenser som 

følge av fysiologiske forandringer, i den andre delen vil jeg se på ord og uttrykk, i den tredje 

delen vil jeg se på kroppsdeler der de settes inn i en historisk kontekst og i den siste delen 

ser jeg på hvordan elevene ser på kroppen sin i fremtiden.   

 

4.1 Å være som ”alle andre” 

”At jeg ikke er en av de minste i klassen”  

Dette svarer en gutt på spørsmålet om hva han liker best ved kroppen sin. Det han liker med 

kroppen er det han ikke er, altså lavest. Vi kan lese ut i fra dette svaret at han anser høyde 

som viktig, men også at han ikke er den som avviker mest fra normal høyde i klassen, som 

her er hans referansegruppe.  

 ”Normalitet” blir ansett som et viktige begreper for tenåringer, enten det vil si å være 

nærmest mulig det som anses som normalt, eller en har et ønske om å fjerne seg fra 

normaliteten. På den ene siden foreligger et ønske om å være nær idealet, men enda sterkere 

er ønsket om å ikke skille seg vesentlig fra sine klassekamerater, og den omgangskrets det er 

naturlig å sammenligne seg med. På ungdomskolenivå er referansepersoner ofte medelever. 

Det foreligger et ønske om å være normal og lik ”alle andre”. I en vurdering av egen kropp 

anses det som viktig å ikke trekke det korteste strået. Ungdomstiden er en del av en 

utviklingsprosess der kroppsbildet integreres i identiteten og det knyttes sterke følelser til 

den posisjon man har i utviklingsrekken. I en utviklingsprosess er rekkefølgen avgjørende. 
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Det kan være flaut å være den som er tidlig utviklet, samtidig som det kan være trist å være 

den som henger etter. I ønsket om å være som alle andre ligger det også et ønske om 

trygghet (Frigga Haug, 1983:103). Minnehistoriene som jeg her vil presentere setter kroppen 

inn i en sammenheng, der den ikke eksisterer alene. Kroppene vurderes ikke først og fremst 

ut i fra de faktiske mål, men sammenlignes med andre kropper. I denne oppgaven plasseres 

kroppen først og fremst inn i en klasseromssituasjon, der andres kropper blir 

normregulerende. Ungdommene er i konstant forhandlinger med seg selv om hva som er 

normalt, og hva som avviker fra normalen, og forsøker å plassere seg selv inn i bildet.  

Frigga Haug(1987) forteller en historie som eksemplifiserer dette ønsket om å passe inn i en 

kjønnet norm. En av informantene forteller om en hendelse som skjedde det første året i 

”secondary school” 

” Jeg kommer inn i klasserommet, og oppdager at flere av jentene sitter og ler. Jeg forstår 

raskt at det er innholdet i en bag som får oppmerksomheten deres. En av jentene har dagen i 

forveien kjøpt en brystholder, og de sender denne rundt seg i mellom. Jeg blir stående på 

sidelinjen der jeg er vitne til det som skjer. Jenta husker tydelig da den mest populære av 

jentene kommer med en veldig sårende kommentar. ”Du trenger jo ikke sånne ting, du er jo 

allikevel underutviklet” (s.116). 

 Denne kommentaren påpekte at hun ikke var utviklet, men faktisk underutviklet. Hun lå 

etter de andre jentene i utvikling (Haug, 1987: 116). Minnene internaliseres i en oppfatning 

av seg selv, og en ser på seg selv som avvikende fra den normale, som gjerne er ”alle” andre. 

Frigga Haug argumenterer for at ønsket om å tilhøre det som anses som normalt også er et 

ønske som sosial integrasjon (Haug, 1987:118). Det stilles ulike krav til de ulike kjønnene 

Unge jenter og gutter er bærere av forventinger som omgivelsene stiller til dem. Disse 

forventingene blir integrert i ens eget atferdsmønster, og man har en tendens til å handle og 

tenke i de samme baner. Harriet Bjerrum Nielsen og Monica Rudberg (1994) argumenterer 

for at kjønnsidentitet er delvis del av en historisk og kulturell virkelighet, mens psykologisk 

identitet er kun sosial og kulturell. Historien bringer med seg forventninger som er i stadig 

forandring. I følge dem konstrueres kjønn gjennom historien og de forventingene som 

samfunnet stiller til kjønnet. (s. 18).  

Jeg vil her se på hvordan personene i minnehistoriene mine er i forhandlinger med seg selv, 

der de revurderer egen kropp etter hendelser i omgivelsene, og de forventingene de antar 
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stilles til det kjønnet de tilhører. Menneskene i historiene internaliserer normalitetsbegrepet, 

og bruker dette aktivt i en vurdering av seg selv.    

 

4.1.1 Puberteten. 

Puberteten handler på mange måter om å være ”en i rekka”. Kroppen utvikles. Noen er tidlig 

ute, og andre er sent ute. Jeg spurte elevene ” Hvordan synes du eventuelt at kroppen din har 

forandret seg? Flere av elevene tolket det slik at jeg henviste til før elevene kom i 

puberteten, og jeg var ute etter hvordan kroppen var nå. Det eksisterer en kropp før 

puberteten og en kropp etter puberteten. Flere av elevene henviste til kjønnsrelaterte 

forandringer. En jente oppsumerer forandringen ganske enkelt. 

”Jeg synes den har utviklet seg mye på kort tid. Det er jo dette pubertetstullet da;)” Hun 

registrer at det skjer mye med kroppen, samtidig som hun uttrykker at hun ser på disse 

forandringene humoristisk. Dette vises ved et blunkende smil. Er pubertet blitt en klisjé? Jeg 

vil her se på noen av de sosiale forandringene som skjer som en konsekvens av fysiologiske 

forandringer.  

 

4.1.2 Mensen 

Jentene får blant annet mensen7 i puberteten. Dette er en fysiologisk hendelse som kan få 

sosiale konsekvenser.  Mensen er en spesiell begivenhet som for mange jenter kan ses på 

som en milepæl samtidig som det er en konsekvens av at kroppen er kjønnsmoden. Kroppen 

er ikke lenger kun en barnekropp, men på vei mot en voksenkropp. Det å få mensen er ikke 

kun en privat individuell hendelse, og i noen kulturer er det knyttet store ritualer rundt det å 

få menstruasjon. I den norske historien har det ikke vært knyttet slike formaliteter til det å få 

mensen. Mensen har heller vært en hendelse som det gjennom historien har vært knyttet en 

stillhet rundt. Det er i dag en større åpenhet rundt mensen nå enn det var kun noen 

                                              

7 Ord for menstruasjon. Jeg bruker ordet mensen, da jentene i besvarelsene selv benytter dette begrepet.  
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generasjoner siden. Hendelsen går i dag ikke ubemerket forbi. I en klasseromssituasjon 

sendes det tydelige signaler til omverden om hvem som har fått mensen og hvem som ikke 

har fått mensen. Samtidig som det foreligger fysiske grunner til dette, er det også en måte å 

meddele til resten av klassen at man har fått mensen. Vi hadde i minnegruppa flere 

minnehistorier om det å få mensen. Det som var felles med historiene var at de var satt inn i 

et tidsperspektiv, der de handlet om å enten være tidlig eller sent ute.  

”Vi ligger ute i hagen til en venninne. Nesten alle jentene i klassen skal sove under åpen 

himmel, før vi skal samles på skolen dagen etter. Det er siste skoledag, før vi drar hver for 

oss til forskjellige videregående skoler. Vi tuller og prater. Etter hvert begynner vi å prate 

om det unngåelige, nemlig mensen. Jeg husker at vi ikke pratet direkte om hvem som hadde 

fått mensen, og hvem som ikke hadde fått mensen, men vi pratet om hvilket bind merke vi 

likte best, libresse eller allways. Det var ikke så mange av oss som brukt tamponger, kun 

noen få, så det var ikke diskusjonstemaet. Alle sammen lå vi i en ring, og vi fortalte etter tur 

hvilket merke vi likte best. Det var viktig for meg å skyte inne at jeg likte allways best, den 

vanlige typen. Hva vi sa var egentlig ikke så farlig. Det som ikke var særlig heldig var om du 

ikke sa noen ting. Da forsto alle at du ikke hadde fått mensen enda. Jeg følte meg veldig glad 

for at jeg var en av dem som hadde fått det. Det var en slags lettelse over at jeg tilhørte den 

riktige gruppen. Det var en jente i klassen som ”alle” visste ikke hadde fått ”det” enda. Hun 

var en sprudlende og pratsom jente, men når vi snakket om mensen ble hun alltid helt stille. 

Vi visste hvorfor, og ingen spurte henne. Jeg husker også hvordan vi snakket om det å ha 

mensen, og hvor slitsomt det var å kjøpe bind, og hvor vondt vi hadde i magen eller i ryggen. 

Det var som om dette forferdelige bandt oss sammen. Vi fortalte med stolthet over hvor fælt 

vi hadde det. Man måtte ha mensen for å forstå hvordan det var”.  

Det er flere følelser knyttet til denne historien. Det utrykkes en lettelse, og en glede over å 

være en av dem som har fått mensen. Selve mensen gir ingen glede i seg selv. I den første 

tiden etter at man har fått mensen kan det for eksempel være svært ubehagelig å bruke bind, 

og noen kan få kraftige menstruasjonssmerter. Det faktum at man kan reprodusere er for de 

fleste totalt likegyldig. Det som i denne historien skaper glede hos fortellerpersonen er 

hennes tilhørighet til ”in” gruppen. I denne sammenhengen er ”in” gruppen samtidig 

normalen. Jente gjengen snakker om bind som om ”alle” i gruppen har fått mensen, og det er 

lite rom for dem som ikke har fått mensen enda.  Når det snakkes om hvilke bind merke som 

er best, har merket en underordnet betydning i denne samtalen. Det som er viktig for 
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fortelleren er å meddele til de andre at hun også har fått mensen. Det fortelles også om et 

samhold, som ekskluderer jenter som ikke har fått mensen enda. Det snakkes om en 

fysiologisk hendelse som binder jentene sammen. De deler noe ubehagelig, men med dette 

som er så ubehagelig følger det med noe fint, et fellesskap. Det er noe spennende som skjer 

med kroppen, noe som kun kan forstås av de som går gjennom det samme.  

En av historiene handlet om å være den som er tidlig ute. Til denne historien er det knyttet 

helt andre følelser enn til den foregående historien. Der den foregående historien handler om 

glede ved å være ”normal”, handler denne historien om å føle seg unormal. Mensen blir i 

denne historien sett på som noe uønsket. 

”Jeg skulle på tur med speideren, og jeg gledet meg veldig. Bussen gikk tidlig om 

morningen, så jeg hadde pakket sekken dagen før. Jeg skulle bare på do før vi skulle dra. I 

trusa oppdaget jeg at det var kommet blod i løpet av natten. Jeg ble overrasket og lamslått, 

og forstod etter hvert hva som hadde skjedd. Jeg hadde fått mensen. Jeg ropte på mammaen 

min, som gav meg det hun hadde av bind i huset, før vi måtte skynde oss for å rekke bussen. 

Mammaen min hadde ikke hatt så mange bind hjemme, så vi måtte innom butikken for å 

kjøpe flere. Det må ha vært søndag eller en helligdag for alle butikkene var stengt. Vi dro 

derfor på en bensinstasjon. Det eneste de hadde var et bind som het” tena”. Dette bindet er 

laget av bomull med netting rundt. Jeg kan huske at det var et utrolig ubehagelig bind. Da vi 

kom til bussene var det ikke lenge til den skulle dra. Mamma informerte speiderlederen om 

hva som hadde skjedd før vi dro. Hele turen var preget av denne hendelsen, og jeg følte meg 

så utrolig uren. Vi sov i telt, og hadde nesten ikke mulighet til å dusje. Noen ganger gråt jeg 

i teltet når ingen så det. Jeg følte meg så redd og alene, og på mange måter annerledes fra 

de andre jentene på min alder. Ingen av dem hadde fått mensen, jeg var den eneste. Da jeg 

kom hjem fra turen fortalte jeg det til min beste venninne. Den sommeren vokste vi litt fra 

hverandre. Det var kommet noe imellom oss, og jeg følte at vi ikke lenger var helt på 

bølgelengde. Denne følelsen varte til hun også fikk mensen.”  

 

Denne historien handler om det å få mensen før de andre jentene, og de følelsene som er 

knyttet til hendelsen. Hun beskriver hvordan det er å føle seg annerledes. På den ene siden er 

det knyttet følelser til selve kroppen og hygienen. Hun forteller at hun følte seg uren. Disse 

følelsene knyttet til hygiene har nok først og fremst en sammenheng med hvor denne jenta 
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befinner seg. Hun er på speidertur, og av den grunn har hun ikke mulighet til å foreta de 

hygieniske ritualer som hun vanligvis utfører. På den andre siden forteller hun om følelser 

som kommer som en konsekvens av det som skjer med kroppen. Det at hun er borte fra 

familien sin den uken hun får menstruasjon forsterker de følelsene hun har om å være alene, 

men samtidig forteller hun at hun føler seg annerledes enn de andre jentene.  

Begge historiene handler om hvordan forholdet til venninne forandrer seg, og hvordan 

hendelsen skaper et gap mellom dem. I den første historien står fortelleren på den ”riktige” 

siden, der man anser seg selv som å være en av de ”normale”. I den andre historien er 

historie fortelleren blant dem som har fått mensen ”altfor” tidlig. Det at hun får mensen så 

tidlig skaper et skille mellom henne selv og hennes beste venninne, der jenta føler at de ikke 

er på bølgelengde lenger. Disse venninnene kommer heller ikke på bølgelengde bør hun 

begge har fått mensen. I begge historiene skapes et skille mellom de som har fått mensen, og 

de som ikke har fått mensen. Det er der flertallet av jentene befinner seg, som bestemmer 

hva som er normalt, og følelsene reguleres på bakgrunn av dette.  

 

4.1.3 Stemmeskifte, hår på tissen og masturbering 

Det skjer også kroppslige forandringer hos guttene når de kommer i puberteten. Disse 

kroppslige forandringer får i likhet med de forandringene som skjer med jentene, 

konsekvenser for hvordan man ser på seg selv og hvordan man forholder seg til 

omgivelsene. Flere av guttene i undersøkelsen forteller hvordan kroppene deres har forandret 

seg. ”Den har fått (hår)”. Her kan det spekuleres i hva men mener med den, der jeg antar at 

han referer til området rundt penisen, men det kan også være kroppen som helhet. Han har 

satt ordet ”hår” i en parentes, og det forteller meg at han ikke referer til vanlig hode- hår. En 

annen gutt forteller at han har fått ”Mer maskulin kropp. Mer hår” en annen forteller ”Den 

har vokst, skiftet fra lys stemme til bass stemme. Har blitt sterkere og klokere” Han forteller 

at han har kommet i stemmeskiftet, samtidig som gutten forteller at han har blitt sterkere og 

klokere som følge av at han blir eldre. Både sterk og klok er to positivt ladede ord. En gutt 

sier at han har fått ” Større penis, større hender, stemmen” en annen forteller at han har 

”Fått større muskler. Større hender. Mer hår. Større penis”.   Flere av guttene bruker her 

begrepet ”større” og ”mer”. Senere i teksten vil jeg se nærmere på hvordan disse begrepene 
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brukes i besvarelsene. Som følge av puberteten går gutter gjennom mange kroppslige 

forandringer, og noen av forandringene innebærer at guttens omfang øker. Stemmen 

forandrer seg, og det gror hår på steder som før var hårløse. En av minnehistoriene handlet 

om det å være i puberteten, og hvordan hans oppleser rundt forandringene fortonet seg.    

”Jeg kom tidlig i puberteten. Spesielt godt husker jeg når jeg kom i stemme skifte. Vi hadde 

musikk time, og hele klassen sang. Plutselig og uten forvarsel vrengte stemmen min seg, og 

hele klassen knakk sammen i latter. Jeg lo også. Mest for å dekke over at jeg synes det var 

litt flaut, men i ettertid var jeg ganske stolt over at jeg kom i stemmeskifte så tidlig, lenge før 

flere av de andre guttene i klassen. Rundt den tiden fikk jeg også hår på tissen og oppover 

magen. I starten synes jeg at dette var veldig fint, men etter hvert når jeg så rundt på de 

andre guttene, så jeg at de ikke hadde hår på brystet. Da jeg fant ut at hår på brystet var 

unormalt, syntes jeg det bare var ekkelt. Jeg begynte også å masturbere på denne tiden. Det 

var dager jeg gjorde det nesten hele tiden. Jeg vet ikke hvorfor”.   

I denne historien fortelles det om tre forandringer, der han spesielt gir uttrykk for at to av 

forandringene får konsekvenser for hvordan han oppfatter seg selv. Den første forandringen 

som beskrives er stemmeskiftet. Da dette inntreffer får han en følelse av stolthet. Dersom vi 

skal våge oss på en sammenligning av historiene, der vi ser på jenta i forrige avsnitt som 

også var tidlig ute med kroppslig utvikling og gutten, ser vi at det er forskjellige følelser 

knyttet til historiene. Hos henne er det følelser om å være alene, og utenfor fellesskapet, 

mens hos han er det knyttet en glede ved det at han er alene om noe. Med menstruasjon er 

det i sterkere grad knyttet ritualer som knytter jentene sammen. Det å komme i 

stemmeskiftet er samtidig synlig for omgivelsene, og man blir raskt ”avslørt” når hendelsen 

inntreffer. 

Ser på videre på hans historie der han forteller at han får hår på kroppen, ser vi at han først 

uttrykker en glede ved at han er tidlig ute, for så å utrykke at noe på kroppen hans er ekkelt. 

Denne forandringen av følelser skjer når han finner ut at de andre kroppene ser annerledes 

ut. Håret er der hele tiden, men hans oppfatning av hvordan det er å ha hår på kroppen 

forandrer seg. Han tolker seg selv inn i sine omgivelser, og skifter mening med tanke på 

egen smak. Hva er årsaken til at han opplever disse hendelsene så forskjellig? I begge 

tilfellene tolker han omgivelsene sine, men de blir tolket i hver sin retning. Når han får 

stemmeskifte opplever han at han får noe som de andre vil ha, noe som gjør han til mer 

moden enn de andre guttene. Når han får hår på kroppen tolker han omgivelsene dit hen at 
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guttene i klassen ikke lar seg imponere. Vi lever i en ”hårløs” tid, da kropper skal se rene og 

harde ut. Det kan være at han oppfattet slike signaler om hvordan kroppen bør se ut. På en 

annen side kan det tenkes at hår på kroppen ikke er spesielt vanlig for gutter på 

ungdomskolen, og av den grunn følte han at det var ekkelt å få hår på kroppen.  

Han forteller også at han i denne perioden starter å masturbere. De fleste gutter har sin første 

erfaring med masturbering når de er i 12- 14 års alderen. Willy Pedersen(2005) har foretatt 

intervjuer rundt temaet seksualitet. Her refererer han til sine informanter der de forteller om 

sin første erfaring med onanering. Han forteller at informantene så på hendelsen som både 

morsom og spennende, og snakket om erfaringen uten flauhet. De ”pleide å skryte av hvor 

mange ganger på en dag”(s.109). Hendelsen var forbundet med åpenhet, og var gjerne noe 

de pratet med hverandre om. For jentene i undersøkelsen hans var det annerledes. Der var 

det å onanere flaut og tabubelagt å prate om. Begrepene de benyttet seg var forskjellig for 

guttene og jentene. Jentene henviste til ”onani” og ”masturbere”, og guttene brukte ord som 

”runke” og ”dra kølla” (Pedersen, 2005:120). Vi ser at guttene her har tatt i bruk andre ord 

enn de opprinnelige ordene. Denne ordforandringen der gutter har tatt i bruk mindre 

høytidlige og mer hverdagslige uttrykk kan tyde på at guttene har en mer hverdagslig forhold 

til aktiviteten.  

 

 

 

 

4.2 Ord og uttrykk 
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4.2.1 ”Større” og ”mer” 

Flere av elevene benyttet ord som ”større” og ”mer” i sin beskrivelse av hvordan kroppen 

hadde forandret seg. At kroppsdeler og kroppen vokser i ungdomsperioden, og at slike 

betegnelser i så måte faller naturlig er muligens innlysende. Det som er interessant er 

hvordan begrepene brukes. Både gutter og jenter bruker ordene i sine besvarelser. Allikevel 

virker det som om de legger forskjellig betydning i ordene. Det kan virke som om guttene 

kobler det å bli større til noe positivt, mens jentene kobler ordet større til det ”å legge på 

seg”, og noe negativt. Jeg vil her gi noen eksempler på hvordan uttrykkene benyttes hos 

henholdsvis guttene og jentene i svarene. En gutt svarer på spørsmålet om hvordan kroppen 

har forandret seg ”Jeg synes kroppen min har blitt mye større. Det meste har utviklet seg fra 

omtrent ingenting”. Her beskriver han utgangspunktet som ingenting. Det kan tenkes at han 

anser sin tidligere barnekropp som ”mindre” kropp, der en utviklet kropp er ”mer” kropp. 

Jeg tolker setningen som en positiv ladet setning, der personen går fra ingenting til en større 

kropp, mer kropp. En annen gutt påpeker ”Jeg har jo blitt større da, men musklene har også 

blitt større”. Flere gutter kobler det å bli større til maskulinitet. ”Kroppen min har blitt 

større og mer maskulin” Og ”Mer maskulin kropp. Mer hår” En annen gutt svarer 

”Kroppen min har blitt større og mer maskulin”. På spørsmålet om hvordan han tror 

kroppen vil være i fremtiden svarer han ”Jeg tror den blir litt mer maskulin fremtiden enn 

nå, fordi jeg trener mye”. Her kobles maskulinitet til det å bli større, og da gjerne større 

muskler. Dersom vi bytter ut ”han” med ”hun” i setningen, ser vi hvordan større kobles til 

maskulinitet. Kroppen var blitt større og mer feminin. 

Jentene bruker også ordet ”større” , men der guttene kobler størrelse til noe positivt virker 

det som om jentene kobler størrelse til noe negativt. ”Siden jeg er jente har kroppen min 

forandret seg ganske mye, fått større bryst, lår, hofter, mage o.s.v. man kan heller ikke spise 

hva man vil for da legger man på seg. Det var ikke så nøye før da jeg var mindre. Da skulle 

man jo strekke seg uansett.” Denne jenta forteller om en negativ forandring med kroppen, 

der hun ikke kan spise hva hun vil lenger. Hun kan forhindre at kroppen vokser ved å ikke 

spise hva man vil. Det at hun har vokst kobler hun til sitt eget kjønn. En jente sier ”Har jo 

blitt større… bredere over hoftene og sånn”. En annen sier ”Den har blitt større, i lengde, 

bredde og egentlig overalt”. En annen jente forteller ” Ehh…jaffal etter at jeg begynte med 

p-piller har jeg gått opp i vekt, og blitt litt ”større” Men veit ikke helt hva jeg skal si helt 

jeg. Her brukes ordet større i anførselstegn, og det kan tenkes at hun ikke synes ordet 
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”større” er et passende ord for hvordan hun vil beskrive sin egen utvikling. De forandringene 

som har skjedd med kroppen hennes kobles ikke kun til puberteten, men også seksualitet. 

Hun har begynt å gå på p-piller, og av den grunn antar jeg at hun har, eller har planer om å 

ha sex. Det at hun har gått opp i vekt blir en bivirkning av at hun har startet med p- pillen.  

Der guttene ikke spesifikt inkluderer bredden i sin beskrivelse av det å bli større, gjør 

jentene dette. Gutter og jenter vokser i forskjellig i sin pubertetsutvikling. Disse svarene kan 

på den ene siden være en beskrivelse av det som faktisk skjer med kroppene. Jenter 

gjennomgår en annen pubertetsutvikling enn det guttene gjør. Det er og slik at jentene 

”kommer i puberteten” tidligere enn det guttene gjør. En annen tolkning kan være at jenter er 

mer opptatt av fysisk bredde enn det guttene er. En jente forteller.  

 

4.2.2 Jenter får ”former” 

Ordet former er et ord som brukes tvetydig. I en kroppslig sammenheng kan du være i en 

form eller ha/ ikke ha former. Disse formene kan knyttes til adjektiv som fine, yppige.  Ting 

kan også ha en form eller ha former. Bordet hadde en oval form eller den tingen hadde en 

form som en kule( www.ordnett.no ). Når vi snakker om det å ha former er det gjerne jenter 

vi snakker om. Hennes yppige linjer er et eksempel på kvinnekroppens linjer 

(www.ordnett.no) Former brukes altså ikke om mannens kropp. Vi kan sette inn ordet ”han” 

i en setning som brukes om en kvinnekropp. Han hadde fine former. Vi hører hvordan dette 

lyder feil. Når vi snakker om former er det gjerne noe det blir mer av. En jente skriver 

”Jeg har blitt utrolig mye høyere, jeg har gått opp mange kilo. Fått mere mage, lår og 

former i det hele tatt:) siden barneskolen liksom”.  Smilefjeset kan tyde på at hun synes det 

er positivt at kroppen har forandret seg. En annen jente forteller direkte at hun er glad for de 

forandringene som har skjedd med kroppen sin. ”Jeg har gått fra å være barn til en ung 

kvinne, og jeg begynner å få mer ”kvinnelige former”. Det er jeg ganske fornøyd med”.  

Hva menes med ”kvinnelige former” En nærliggende tolkning er de kroppsdeler som skiller 

en jentekropp fra en kvinnekropp som bryster og hofter. Det kan virke på informantenes svar 

at de synes det er en positiv begivenhet når at de utvikler former. I dagligtalen benyttes 

gjerne ordet på en positiv måte, og har gjerne adjektiv som fine og yppige foran seg. 

http://www.ordnett.no/
http://www.ordnett.no/
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4.3 Hva liker du med kroppen din? 

Jeg spurte elevene ”Hva liker du med kroppen din? Dette spørsmålet er relativt åpent, og jeg 

nevner ikke spesifikt hva jeg ser etter. Dette gjorde jeg av en nysgjerrighet på hva de selv 

ville fokusere på. Var det funksjonene eller var det kroppsdelene og uutseendet? Grunnen til 

at jeg spurte nettopp om dette var at jeg ville fokusere på det som er positivt, og verbet ”å 

like” er nettopp et slikt positivt ord. Vi blir nødt til å skryte litt av oss selv, noe som ikke er 

”typisk norsk”, dersom det ikke gjelder nasjonale idrettsprestasjoner vel og merke. Når jeg 

spør om hva elevene liker med kroppen har jeg samtidig en antagelse om at noen deler av 

kroppen har forskjellig betydning avhengig om du er jente eller gutt. Vi kan videre anta at 

det finnes en standard på hvordan kroppsdelene skal se ut. Noen standarder er klarere enn 

andre, mens visse er mer diskutable og har en større variasjon. Hvem som bestemmer denne 

standarden gjøres kollektivt mellom individene, der vi påvirker og blir påvirket. Ved at vi 

som individer aksepterer at det finnes visse standarder inngår vi samtidig i et spesielt forhold 

oss mennesker imellom og den identitet som tilbys i dette forholdet (Haug, 1987:88). De 

fleste av elevene svarte forskjellige kroppsdeler da de ble spurt om hva de likte best med 

kroppen sin. Jeg ønsker her å se nærmere på de deler av kroppen som gikk igjen i 

besvarelsene. Noen kroppsdeler tilhører det enkelte kjønn mer enn andre kroppsdeler. Med 

dette mener jeg at for noen kroppsdeler finnes det flere regler om hvordan kroppsdelen bør 

se ut, samtidig som det til kroppsdelen er knyttet flere prosjekter enn til andre kroppsdeler.  

Margareth Olin (2002) har produsert en film som heter ”Kroppen min”. Filmen handler om 

kroppen til Margareth. Den starter med at hun forteller om føttene sine som hun gjennom 

oppveksten har hatt et problematisk forhold til. Hun forteller om kroppsdeler som hun 

gjennom oppveksten har forsøkt å skjule, som magen og tennene. Hennes bilde på kroppen 

forandrer seg gjennom oppveksten. Kroppen føles som flere prosjekter i ungdomstiden og 

som voksen imponeres hun over hvor fantastisk det er at kroppen har båret fram et barn. Vi 

har et forhold til vår egen kropp, men dette forholdet forandrer seg fra du som liten bruker 

kroppen til å mestre omgivelsene, til du er ungdom der kroppen utvikler seg, til du blir 

voksen og etter hvert gammel. I noen perioder har mennesket det bedre med kroppene sine 
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enn i andre perioder. Hele veien er kroppen med deg og du utvikler seg sammen med deg 

Jeg vil i analysedelen se på hvordan man forholder seg til kroppen sin som ungdom. 

 

4.3.1 Håret 

Frigga Haug(1987) forteller om en vandrehistorie som gikk igjen i hennes familie” Da jeg 

var liten begynte håret å vokse sent, mens brødrene allerede hadde fått mye og flott hår da 

de var på hennes alder. Det som skjedde videre i historien bekreftet det faktum at moren 

hadde vært ganske bekymret for at hennes datter ikke skulle få hår på hodet. Hennes løsning 

på dette såkalte problemet var et gammelt triks, der hun smurte hele hodet inn med urin. 

Dette skulle få håret hennes til å vokse fortere. Et ganske ekstremt tiltak for å sette i gang 

hårvekst” (s.91). Denne episoden viser hvor vesentlig Friggas mor synes det var at Frigga 

skulle få hår. 

På mitt spørsmål ”hva liker du med kroppen din?” var det fem av jentene som svarte at de 

likte håret sitt, ingen av guttene. 

”Jeg liker håret mitt, men det har vel ikke noe med kroppen å gjøre, Jeg liker beina mine, og 

litt ørene. Jeg liker at jeg kan trene masse med den”  

”Jeg liker høyden min 

Jeg liker hendene mine 

Jeg liker håret mitt 

Jeg liker magen min” 

”Jeg liker høyden min og at jeg har ganske lange ben. Øynene (og håret) er heller ikke så 

verst tror jeg☺” 

”Hmm….Jeg synes at jeg har et pent ansikt. Fine tenner og øyne. Jeg vet ikke om håret er en 

del av kroppen, men er ganske fornøyd med det og. Er jo ganske fornøyd med puppene 

mine” 

”Fargen på øynene mine og på håret mitt. Magen min og munnen min.” 
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Er det slik at håret er viktigere for en ungdomskole jente, enn det er for en ungdomskole 

gutt? Som to av jentene påpeker kan det diskuteres om håret er en del av kroppen. Hår er 

ikke ”levende” på samme måte som resten av kroppen. Frigga Haug (1987) argumenterer for 

at håret ikke bare kan dømmes i seg selv, men også som en del av kroppsuttrykket ved at for 

eksempel et høyt hårfeste gir en illusjon om en lang panne. En person med lang panne har 

videre fått en status som en med mye kunnskap. Det fortelles om kvinner som barberer 

hårfestet for at pannen deres skal virke lengre. Videre vil en kort panne ha motsatt effekt, å 

få tankene til å vandre tilbake til neandertalermennesket (s. 96) Siden håret er så foranderlig 

og kontrollerbart kan håret bli en stor del av vårt identitets uttrykk. Vi kan bevisst velge 

hårfarge samt lengde og frisyre som en del av en signalpakke vi sender ut til omgivelsene 

Hvorfor kan det virke som om håret er en viktigere del av kroppen for jentene enn det er for 

guttene på ungdomskolen? Vi må for all del ikke se bort i fra de tilfeldigheter som oppstår 

når en skal se på forskjeller i et utvalg. Jeg vil allikevel gå ut i fra den tanken om at håret 

spiller en viktigere rolle i jentenes identitetsprosess. For kvinnen har det ligget mye politikk i 

håret i forbindelse med kvinnefrigjøringen. Håret kan også være et kommunikasjonsredskap 

i en frigjøringsprosess fra foreldrene der valg av hår lengde kan symbolisere ens egen 

seksualitet. En kan tenke seg at gutter har hatt det friere både i samfunnsmessig kontekst, 

men også i familiesammenheng, der hans seksualitet historisk sett har vært mindre preget av 

restriksjoner fra omgivelsene, og mer opp til han selv å bestemme. Seksualitet er gjerne 

knyttet til kroppen der mennesket i størst grad ønsker å kontrollere sin egen seksualitet.  Vi 

kan starte med å se på håret som en del av en løsrivningsprosess, i en prosess fra barn til 

voksen. 

Moten er i stadig forandring, noe som i særdeleshet inkluderer hår moten. En historie som 

dog ikke har forandret seg er historien om den hyper feminine kvinnen som trollbinder 

mannen med sine lange lokker. I de norske skoger finner vi huldra. Hun er en mystisk 

kvinne. En ting er allikevel sikkert og det er hennes lange bølgete hår som flommer nedover 

ryggen hennes. ”Huldra er et vakkert kvinnemenneske som lokker med seg menn inn i 

skogen. Hun har hale som på ei ku og langt vakkert hår.......Den som glemmer seg og 

forelsker seg i en hulder, selv om det bare er for en kort stund, risikerer å bli forfulgt av 

henne lenge etterpå. Å avise et frieri kan være nok til å få en livslang forbannelse over seg.” 

http://www.home.no/micropop/overtro/page7.html. Med håret sitt trollbinder hun menn og 

lokker dem dypt inn i skogen. Hennes kvinnelighet er hennes lokkemiddel når hun forfører 

http://www.home.no/micropop/overtro/page7.html


 64 

dem. I havet finner man også en kvinnelig skikkelse som man bør passe seg for så man ikke 

lures ned på havets bunn. Hun er i likhet med huldra meget pen, og det finnes utallige 

historier fortalt av sjømenn som har sett skjønnheten. Hennes hår er like langt og vakkert 

som huldras og hennes maktmiddel er femininitet. Heksen portretteres som en selvstendig 

kvinne der hun bruker kunnskap til å skape sitt eget liv. Heksen kjennetegnes av vakkert 

utemmet rødt hår som flagrer i vinden mens hun rir på kosteskaftet sitt. (Frigga Haug, 

1983:96)  

Bjerrum Nielsen og Rudberg (2006) utførte generasjonsintervjuer på tre generasjoner 

kvinner. Her viser de til at utseende spiller forskjellig rolle avhengig av om informantene bor 

i byen eller på bygda eller om de tilhører bestemor, mor eller dattergenerasjonen (Bjerrum 

Nielsen og Rudberg, 2006:31) I intervju med de kvinnene som var rundt 70- 80 år da 

intervjuet ble foretatt, altså født rundt 1910 hevdes det at skjønnheten først og fremst satt i 

håret (s.246) Fint hår var den gang hår som var naturlig bølget eller krøllet slik at man slapp 

å ligge med papiljotter eller bruke krølltang, og da de viste fotografier fra deres ungdomstid 

var dette med en viss utilfredshet og kommentarer om hvordan håret deres satt feil på 

bildene (Bjerrum Nielsen og Rudberg, 2006: 246).  

En av minnehistoriene handler om hvordan håret kan kontrolleres for å sende ut signaler om 

at personen gjennomgår en indre forandring. 

”Jeg hadde nettopp begynt på ungdomskolen, og kjente ikke så mange der. Klassene ble satt 

sammen av forskjellige barneskoler, og klasser. Første skoledag satte jeg meg ved siden av 

en jente og vi ble raskt venninner. I tillegg til å være sjarmerende og utadvendt hadde hun 

langt brunt bølgete hår. Hun var meget populær blant guttene. Vi ble også venninne med en 

tredje jente, og vi var mye sammen alle tre. Denne jenta hadde en ganske maskulin 

fremtoning. Hun pratet mye i timen, var høy og likte å leve farlig. En dag bestemte den 

populære jenta seg for å klippe av seg alt håret og ble sittende igjen med noen centimeter 

hår på hodet. Jeg i likhet med mange andre ble sjokkert over denne handlingen, men det som 

allikevel overrasket meg mest var andres reaksjon. I den perioden er mange villig til å 

strekke seg langt for å bli likt av andre. Hennes popularitet hos det motsatte kjønn sank 

betraktelig, på grunn av en hårklipp ”. … hun som var så pen” Det var som om omgivelsene 

mente at hun mistet skjønnhet da håret forsvant” 
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Denne historien handler om en jente som velger å gjøre en drastisk forandring med eget 

utseende. Den forteller oss ikke hvorfor venninnen velger å klippe håret, da historien ikke 

hovedsakelig handler om historiefortelleren selv, men hvordan hun opplever og gjør egne 

tolkninger på forandringene i omgivelsene. Ved at hårklippingen er satt i en kontekst der 

også en annen venninne, som hun beskriver som å ha ”en maskulin fremtoning”, kan vi anta 

at historiefortelleren knytter paralleller til denne venninnen, og hårklippen. “The desire for 

short hair: a protest against femininity, and an attempt to establish an alternative image.” 

(Frigga Haug, 1883:109) Håret blir ikke da et forsøk på å oppnå sosial godkjennelse, men 

en måte å møte sitt eget kjønn. En hårklipp kan ses på som et opprør og en radikal 

forandring i en prosess der man forsøker å finne sin egen identitet. Denne historien handler 

om hvordan håret er knyttet til kjønn, og en mulig tolkning av årsaken til hennes hårklipp er 

å imøtekomme den andre venninnen, som er ganske forskjellig fra henne selv, og et ønske 

om en identitets forandring fra en feminin fremtoning til en tøffere. Historien handler også 

om andres reaksjon på klippen, og vi kan anta at i likhet med utsagnene fra Rudberg og 

Bjerrum Nielsens informanter om at mye av skjønnheten lå i håret, var også dette den 

gjengse oppfatningen i denne omgangskretsen. 

En annen minnehistorie handler også om hvordan håret blir en protest, men denne gang ikke 

mot det feminine, men mot foreldrenes, og deres ønske om kontroll.  

”På barneskolen hadde min far et ønske om at jeg og min søster skulle ha kort hår til 

skuldrene. Selv ønsket jeg meg langt hår. Han mente at kort hår var mer praktisk samtidig 

som han synes det var penere. Hans ønske om hår lengde var nok medvirkende årsak til at vi 

hadde kort hår gjennom hele barneskolen. Da jeg begynte på ungdomskolen derimot følte 

jeg at det var jeg som bestemte over mitt eget hår. Jeg ville ha langt hår, og jeg ville at det 

skulle værte lengst mulig. Av den grunn ble det etter hvert så langt at det nesten rakk ned til 

nederst på ryggen. Etter hvert utviklet det seg konkurranse mellom jentene i klassen. Det var 

om å gjøre å ha lengst hår, og vi pleide å måle hår lengde ved at en tredjeperson sto bak og 

så hvem som hadde lengst. Det var viktig da at hodene var i lik høyde slik at ikke høyden 

skulle medvirke. Det ble også gitt nøye instruksjoner til frisøren om å ikke klippe av for mye. 

Skjedde det var det endeløse telefonsamtaler med venninner der man konstaterte at man 

aldri skulle klippe seg igjen” 
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Langt hår kan være et symbol på en selvstendig frigjort kvinne i motsetning til 

barndommens hårfrisyrer som hestehaler og musefletter. Denne minnehistorien forteller oss 

hvordan håret til denne jenta symboliserer frigjøring fra foreldrene. Frigga Haug skriver om 

hvordan hennes egne foreldre ønsket at hun i lengst grad skulle opprettholde en barnslig 

hårfrisyre. En mer voksen frisyre ville indikere at hun begynte å interessere seg for gutter, og 

ved å kontrollere håret hennes kunne denne utviklingen forhindres. ” Girls start to be 

interested in boys much too early these days…You are  the only one who still looks different 

and who, we hope, still thinks and feels differently too.” (Frigga Haug 1983: 97) Et ønske 

om å kontrollere sitt barns hår, og da kanskje spesielt fra fedrene kan være et ønske om å 

beholde sine barn som ”lille jenta si” lengst mulig, og kan være et uttrykk om et ønske om at 

barnet ikke skal utrykke egen seksualitet. Harriet Bjerrum Nielsen og Monica Rudberg 

skriver i sin bok ”Moderne jenter, tre generasjoner på vei”(2006) om en av sine informanter 

klipper av flettene og tar permanent, med en gang hun kommer til Oslo, for da er hun utenfor 

mors rekkevidde(s.160). Disse utsagnene kan gi oss en indikasjon på at håret gjerne er noe 

foreldrene ønsker å kontrollere. Når hun dermed ønsker å bli selvstendig, øker også hennes 

ønske om å kontrollere sin egen kropp, og da sitt eget hår.  

 

4.3.2 Pupper 

I besvarelsene fortalte fire av jentene at de likte puppene8 sine. ”Hmm….. Jeg syntes at jeg 

har ganske pent ansikt. Fine tenner og øyne. Jeg vet ikke om håret er en del av kroppen, men 

er ganske fornøyd med det og. Er jo ganske fornøyd med puppene mine.” Denne jenta 

forteller om flere kroppsdeler som hun liker, der hun blant annet nevner at hun er fornøyd 

med puppene sine. En annen jente forteller at hun liker at hun har fått en mer kvinnelig figur, 

og da med blant annet pupper. ”Det at jeg har blitt litt mer kvinne. (Pupper, rumpe, hofter) 

Skjønner?”  To av jentene forteller at de ikke liker kroppen sin så godt, men at brystene er 

det eneste på kroppen som de liker. ”Jeg liker egentlig ikke kroppen min, men hvis jeg skal 

velge ut hva jeg liker best må det være puppa mine.” og ”Ikke så mye. Eneste må kanskje 

være brystene.” Disse to uttalelsene var de eneste som var av den karakter der det ble uttrykt 

                                              

8 Jeg bruker her ordet ”pupper” da flertallet av informantene bruker ordet. 
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misnøye over kroppen sin. Jeg ønsker ikke å spekulere så mye i årsaken til dette, men det 

kan tenkes at det er en sammenheng med at resten av kroppen da ikke er så nære 

forventinger, og idealer. Jeg satt også med mange minnehistorier om pupper, og selv om 

historiene dominerte i flertall var det også disse historiene som det var vanskeligst å dele 

med resten av gruppa. I startet hadde vi derfor litt problemer med å dele historiene, men etter 

hvert som de første historiene var gjennomgått, kom det også frem flere historier.    

Utviklingen fra en jentekropp til en kvinnekropp starter gjerne på ungdomskolen, og 

forskjellene blir mer synlige. Pupper fasinerer, og særlig blant ungdomskoleelever. Jentene 

sammenligner seg med jevnaldrende. Er de for ”tidlig” ute, eller for ”sent” ute med 

utviklingen? Begge deler kan være stressende, og gi uønsket oppmerksomhet fra andre 

gutter og jenter. Bjerrum Nielsen og Rudberg(1989) henviser til Rosenbaum (1979) sin 

undersøkelse der ungdommene var spesielt opptatt av brystutviklingen. Her forteller hun at 

informantene gjerne var bekymret om brystene var for store eller for små. Det kan allikevel 

virke som om det er flere problemer knyttet til det å være sent ute. 

I sin longitudinelle studie der Nielsen og Rudberg (2006) der de har fulgt tre generasjoner 

kvinner forteller de en historie om en tynn jente som ble så glad da Twiggy ble et kroppslig 

ideal, men oppdaget fort at denne trenden ikke var noe guttene likte (s.240). Selv om det var 

moderne med små pupper var det ikke dette guttene var spesiell opptatt av. Det var vesentlig 

viktigere for denne jenta at guttene skulle like henne enn å følge moten. At guttene er opptatt 

av pupper kan ha motstridende elementer i seg. På den ene siden kan det være hyggelig og 

spennende, men på den andre siden kan oppmerksomheten være uønsket. En av 

minnehistoriene omhandlet det å være tidlig utviklet. 

”Da jeg gikk på ungdomskolen hadde jeg ganske store pupper. Jeg hadde et ganske 

ambivalent forhold til puppene mine. På den ene siden var ganske stolt, men på den andre 

siden synes jeg noen ganger at alle skulle fokusere på dem hele tiden. Da tenker jeg spesielt 

på guttene. De skulle hele tiden snakke om dem både seg imellom, med de andre jentene og 

med meg. Dette ble jeg etter hvert litt lei av, og jeg ville forsøke å gjemme dem i store 

gensere. Jeg husker at det var gutt i klassen som var spesielt opptatt av puppene mine. En 

gang så kom han bakfra og stakk en blyant under armen min. ”11 cm, gutta” ropte han til de 

andre. Da hadde han målt hvor store pupper jeg hadde og ropt dette til de andre guttene. 

Jeg måtte bare le for jeg syntes det var så teit. Det som var litt rart var at han egentlig var 

ganske sjenert og egentlig virket litt redd for jenter. Jeg pratet egentlig aldri noe særlig med 
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han. En annen gang kom han bare bort til meg og kløp meg i puppene mine og sa ”halv sju 

skal vi melke ku” dette synes jeg ikke var så hyggelig. Jeg husker at jeg lo, men inne i meg 

følte jeg meg egentlig ganske flau”. 

I denne historien kobler historiefortelleren puppene sine til andre gutter, og deres forhold til 

hennes pupper preger det forholdet hun selv får til dem. Selv er hun egentlig er ganske stolt 

over puppene, men siden guttene i klassen vier dem så mye oppmerksomhet blir hun etter 

hvert svært selvbevisst, og forsøker å skjule kroppsdelen. Det er spesielt en gutt som 

påvirker hennes forhold til puppene, og som går over den kroppslige grensen hennes, og gjør 

at hun føler seg ukomfortabel, der hun velger å kle på seg store gensere med det formål at de 

store genserne skal skjule puppene hennes. Denne gutten som opptrer i historien har hun i 

utgangspunktet ikke noe forhold til, men han har et tydelig forhold til hennes kropp. Hans 

oppmerksomhet til hennes kroppsdel retter seg ikke mot henne, men til de andre guttene i 

klassen, der hun blir stående som rekvisitt for hans spøker. Hennes forsvarsmekanisme blir 

latter, selv om hun ikke synes det er morsomt ler hun for å dekke over at hun synes det er en 

ubehagelig opplevelse. En annen historie gjenforteller de følelsene som er knyttet til det å 

være blant dem som får pupper sent.     

”Jeg hadde en høyhalset topp som jeg var veldig glad i. I denne toppen følte jeg at jeg hadde 

store pupper. Jeg hadde en god venninne som jeg var mye sammen med som hadde kommet 

mye lengre i utviklingen enn det jeg selv hadde. Vi pleide å være sammen med en gutt som 

jeg visste var litt forelska i meg, og jeg var litt forelska i han. En gang vi var hjemme hos 

han og spilte nintendo husker jeg at jeg så nedover kroppen min, og på min venninnes kropp 

og fant ut at jeg ikke hadde så store pupper som jeg selv trodde allikevel. Hele denne dagen 

hadde jeg nemlig trodd at jeg hadde hatt store pupper, eller at jeg i det hele tatt hadde 

pupper. Jeg fant da ut at det var nok bare brystvortene mine som hadde vokst. Jeg husker en 

annen gang jeg hadde på den samme toppen. Familien min hadde en hytte som lå på en øy 

som vi pleide å besøke hver sommer. Det var ganske mange andre på min alder der som dro 

sammen med sin familie på sine hytter på samme øy. Det var to brødre som også hadde hytte 

på øya, som jeg og de to småsøstrene mine pleide å leke med. En kveld satt vi alle sammen 

rundt i en ring å prata slik vi pleide å gjøre. Jeg drev å erta en av guttene, og var vel kanskje 

litt stor i kjeften. ”Har du fått vepsestikk”? Spurte han og pekte på puppene mine. Jeg antar 

at han sa dette for å ta igjen for noe jeg hadde sagt Denne kommentaren såret meg veldig ”.  
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Denne historien handler om hvordan denne jenta aktivt bruker et klesplagg for å se ut på en 

spesiell måte der hun forsøker å manipulere omgivelsene ved å bruke en spesiell topp. Når 

hun så har på denne toppen får hun et bilde av sine egne pupper som større enn det de 

formodentlig er. Hun bruker her sin beste venninne som et speil på hvordan hun oppfatter sin 

egen kropp, der hun en hel dag hadde hatt en oppfatning, men hvordan denne oppfatningen 

revurderes, og hun kommer frem til at de allikevel er små. Hennes referanse blir da 

venninnen, som hun nevner er tidlig utviklet. De nærmeste vennene blir referansepunkt for 

hvordan kroppen bør se ut, og man er i stadige forhandlinger med seg selv om kroppen ser 

”riktig” ut. Også i denne historien har hovedpersonen skrevet om gutter, men der guttene i 

historien spiller en mindre rolle. Den første gutten har ingen spesiell tilknytning til kroppen 

hennes i følge historien, men hun forteller at de har følelser for hverandre, og vi kan tenke 

oss at hun har tatt på seg toppen fordi hun ønsker at puppene skal se større ut. Den andre 

gutten i historien kommer med en kommentar som hun ikke liker, og gjør at hun blir lei seg.  

     ”Jeg husker min første Bh. Da jeg gikk på ungdomskolen var vi en jentegjeng i klassen 

som holdt sammen. Samtaleemnene var først og fremst hvem som var de kjekkeste guttene i 

klassen, men vi snakket også indirekte om vår egen kroppslige utvikling ved å konstatere 

hvem som hadde fått mensen og hvem som hadde begynt å bruke Bh. En av mine beste 

venninner var veldig tidlig utviklet og begynte å bruke Bh før oss andre. Nå begynte noen av 

Bhene og bli for små til henne så det var på tide å dele disse ut til venner som enda ikke 

hadde kjøpt sin første Bh. Jeg, og noen andre venninner hadde aldri eid en Bh, og det var 

med en viss glede vi fikk hver vår. Samtidig satt jeg med en litt flau smak i munnen ved å 

overta en Bh som min venninne ikke trengte lenger. Det var med en viss overlegenhet at hun 

delte ut Bher. Hun fortalte oss uten ord, men med handling at hun var nærmere en kvinne 

enn det vi andre var. Selv om handlingen å gi bort gaver er en god handling var nok 

intensjonen en helt annen. Hun fortalte oss at hun hadde noe vi enda ikke hadde, noe som vi 

ønsket oss. Jeg husker at jeg i en periode der jeg hver dag sto foran speilet og ønsket at jeg 

hadde pupper. Jeg fulgte nøye med om de hadde vokst fra dagen før. Guttene i klasserommet 

satt seg bak de jentene som var kommet lengst i utviklingen og løsnet Bhen deres. Vi som 

ikke hadde fått pupper enda så på med misunnelige øyne. I slutten av ungdomskolen begynte 

mine egne pupper og utvikle seg. Jeg ble både stolt og glad da guttene i klassen 

kommenterte at jeg hadde begynt å få pupper”.  
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Historiefortelleren har i denne historien en opplevelse av å være underlegen en venninne på 

grunn av puppestørrelsen. Intensjonene til venninnen som gav bort bhene sier historien 

ingenting om, men vi får en mulig tolkning av historie fortelleren. 

”Jeg begynte på p-piller i slutten av ungdomskolen. Jeg var ganske tynn, og hadde små 

pupper. Flere hadde fortalt meg at når du startet på pillen ville du legge på deg, og få større 

pupper. Når du er i den alderen er det ikke så lett for en tynn jente å legge på seg, og få 

puppene til å vokse. Slik jeg så det hadde jeg to muligheter. Den ene var å bruke en B-h som 

var foret. Den andre muligheten var å begynne på p- pillen. Som ønskelig la jeg på meg 

noen kilo og fikk litt større bryster, men denne effekten varte for meg kun noen måneder. 

Flere ganger vurderte jeg å slutte på pillen for så å begynne igjen i håp om å få den samme 

effekten igjen.  

Her fortelles det om en måte å manipulere kroppen sin på for å forandre den i den retningen 

hun ønsker. Hun snakker om to løsninger på prosjektet, der den ene er å begynne på p-piller, 

og den andre løsningen er å bruke innlegg i bhen. Å godta puppene som de er, er for jenta i 

historien ingen aktuell løsning. 

4.3.3 Lår 

Det var ingen av jentene i besvarelsene som snakket om at de likte lårene sine, at de hadde 

forandret seg eller at de hadde forventinger til hvordan lårene deres ville se ut i fremtiden. 

Dette gjaldt også for guttene. Allikevel vil jeg presentere en minnehistorie om låret. Årsaken 

til dette er at lårene er og har vært et pågående prosjekt for de to personene i minnegruppen. 

Dette prosjektet startet da hun gikk på ungdomskolen, etter en spesiell hendelse. 

”På ungdomskolen hadde jeg en venninne som jeg var mye sammen med. Hun var på alle 

måter mer moden enn meg, og det var henne jeg hadde min første seksuelle erfaring med. 

Jeg følte meg yngre enn henne selv om vi var like gamle. En dag kom hun med en kommentar 

om låret mitt. ”Hva er den bulken der?” spurte hun. Jeg ble helt paff. Etter den 

kommentaren ble jeg veldig opptatt av lårene mine, og andres lår”. 

 Historien er kort, men rommer allikevel mange momenter. Den gir oss et bilde av det 

forholdet hun har med denne jenta, som senere sier en sårende kommentar om hvordan 

kroppen hennes ser ut. Hun trekker fram seksuell erfaring, uten at historien går mer inn på 
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hva slags erfaring det er snakk om. Hun tolker det slik at det er noe unormalt med henne. 

Når vi i minnegruppen skulle plassere låret inn i en sammenheng, klarte vi ikke helt å se 

hvor låret hørte hjemmet. Vi klarte ikke helt forstå hvorfor det var viktig å ha tynne lår. At 

låret blir et prosjekt for disse jentene kan være at den kvinnelige formen ikke passer inn med 

idealet om en smal ”shape”. Lår kan være en av de kroppsdelene der er vanskligst å 

kontrollere. 

4.3.4 Penis 

”Redskapet”, ”lem”, ”kølla”, ”utstyr”. Guttens kjønnsorgan har flere kallenavn. Navnene 

henviser til noe som er i bevegelse. En ”kølle” er for eksempel et redskap som brukes i 

idrettsammenheng for å sende en ball mellom spillere. ”Utstyr” er det tilbehøret en bruker i 

forskjellige sammenhenger, som for eksempel sports- utstyr, kjøkken- utstyr, data- utstyr. 

Felles for de fleste av kallenavnene til penisen er at de er ”aktive” ord. De kan benyttes i en 

aktivitet. Dette gjenspeiler og den oppfatning vi har til mannens penis, nemlig at det er en 

kroppsdel som skal være i aktivitet. Ved et heteroseksuelt samleie bør penisen være erigert 

for at samleie skal gjennomføres. Samleie blir ofte avsluttet når mannen har fått utløsning, 

da penisen blir slapp. Penisen blir en aktiv deltager i samleiet. Connell(1995) gjengir i sin 

bok masculinities en historie om en seksuell debut, der penisen har hovedrollen. En 

heteroseksuell mann forteller at han som fjortenåring hadde sex med en eldre jente.  

”I recall getting on top of her and not knowing where to put it and thinking, gee, it`s a long 

way down…. And when I sort of finally got it in, it only went in a little way, and I thought 

this isn`t much. Then she must have moved her leg a little way, and then it went further and I 

though oh! Gee, that`s all right. And than I must have come in about five or six strokes, and I 

though the feeling was outrageous because I thought I was going to die. And then during 

that week I had a whole new sense of myself: I expected- I don`t know what I expected, to 

start growing more pubic hair, or expected my dick to get bigger. But it was that sort of 

week, you know. Than after that I was on my way. ” (s.53) I denne historien kaller han 

penisen sin for “it” eller på norsk “den”. Han forteller hvordan han endelig får ”den inn” Her 

kreves en fysisk anstrengelse. Denne historien viser penisens aktive rolle i en seksuell debut, 

samt den forandringen han går gjennom i ettertid der han føler at kroppen vil gå gjennom en 

fysisk forandring etter at han har hatt sin seksuelle debut, der penisen vil bli større, samt at 
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det vil gro kjønnshår rundt penisen. Den seksuelle debuten knyttes altså mot den pubertale 

utviklingen.  

I deler av litteraturen og i pornografien omtaler vi gjerne kjønnet som blant annet ”stort og 

dirrende”, ”pulserende” og ”jernhardt” Det er sjelden vi møter mannens kjønnsorgan som 

mykt og sårbart, men er det noe som kjennetegner det mannlige kjønnet er det nettopp 

kombinasjonen mellom det myke og det harde eller mellom det harde og påtrengende og det 

såre og nakne (Lorentzen, 2004:168). Penisen har to viktige biologiske funksjoner, urinere 

og reprodusere. I tilegg til disse åpenlyste kroppslige funksjonene kan penisen ses på som et 

symbol på maskulinitet(R. W. Connell, 1995:54). 

I min besvarelse var det to gutter som nevnte ”utstyret” og ”pikken” som noe de var stolte av 

på spørsmålet om hva de likte med kroppen sin.  ”Jeg liker overarmene, men er ikke 

fornøyd. Det blir jeg ikke☺ (Er stolt av pikken min)” og ”Jeg liker overkroppen og åssen 

den er bygd. Også liker jeg pikken min☺” Samtidig var det flere av guttene som fortale at 

penisen hadde blitt større på spørsmålet om hvordan kroppen hadde forandret seg. Guttene 

bruker ordet ”stolt”9, istedenfor et mer nøytralt ord som ”liker”. Ordet ”stolt” brukes gjerne 

om en prestasjon som utføres. I denne sammenhengen brukes da ”stolt” om en kroppsdel, og 

det er knyttet sterke følelser til begrepet. Ved at maskulinitet kan knyttes til en kroppsdel, 

kan vi og tenke oss at det ligger mye følelser rundt denne kroppsdelen. Samtidig har mannen 

på mange måter lite kontroll over penisen. Man er født med den størrelsen man har. Den kan 

også plutselig bli erigert, uten at personen er spesielt opphisset. Mange menn har trodd at når 

de har ereksjon så betyr det at de har seksuell lyst, noe som innebærer at lysten plasseres i 

penisen, og ikke i hjernen. Faktum er at det mannlige kjønnsorganet er den eneste delen av 

den mannlige kroppen som ikke er viljestyrt, men som styres av et komplisert samvirke 

mellom blod, nerver og muskulatur. Menn kan ikke styre penisens opp- og nedadgående 

bevegelser bare med viljen, noe som innebærer at menn kan få reisning i de mest ubeleilige 

situasjoner. Menn kan få ereksjon når de er triste, sinte, og i mange situasjoner der hvor 

blodgjennomstrømningen økes og kroppens aktiveres (Lorentzen, 2004: 155).  

                                              

9 Kry og ærefull. www.ordnett.no 

 

http://www.ordnett.no/
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I løpet av skoledagen er penisen skjult under flere lag med klær. På timeplanen i den norske 

skolen skal norske skoleelever ha gymnastikk. Etter en slik time er det forventet at elevene 

skal dusje. Denne dusj seansen fortoner seg ikke bare som å dusje av seg svette, men blir en 

arena der elevene sammenligner kroppene. En av minnehistoriene handler om de følelsene 

som knyttes rundt det å kle av seg foran klassekameratene. 

”Det var alltid skummelt å dusje etter gymmen. De kule gutta viste seg fram, mens de som 

trodde at de hadde mindre tiss i slapp tilstand skjulte den gjerne med hånden. Jeg visste at 

min egen tiss var liten i slapp tilstand, men at den ble ganske stor når den var erigert. En 

penis kan nemlig vokse alt fra ingenting til 300 % når den blir stiv, men dette kunne jeg jo 

ikke fortelle eller vise til de andre. Det var et helvete å dusje. Det var en av de tøffe gutta i 

klassen som hadde en liten tiss. Dette visste jeg fordi han aldri dusja, og dersom han dusja 

kledde han av og på seg så fort han kunne, og gjemte seg i en krok. En dag kom denne gutten 

bak meg når jeg skulle inn i dusjen og titta over skulderen min. ”ha ha, har dere sett hvor 

liten tiss han har” ropte han ut til de andre guttene i garderoben og viste med tommel og 

pekefinger. De andre i klassen synes ikke dette var noe kult gjort, og ble sure på han. Alle 

forsto at grunnen til at han gjorde dette var fordi han selv hadde så liten tiss. I ettertid har 

jeg lært meg noen triks som gjør at den ser større ut enn den egentlig er når den er slapp. 

Jeg gnir litt på den slik at den blir litt fylt med blod. Da ser den større ut enn når den er helt 

slapp.”   

Her kobles egenskapen ”kul” til en kroppsdel, og da penisen. En kan tenke seg at det å være 

”kul” og kan ha en sammenheng med å ha god selvtillitt. Hva kommer så først, penisen, eller 

selvtilliten? Kan det tenkes at de guttene med større penis har større definisjonsmakt blant 

elevene, og har større innflytelse når reglene blant elevene lages. I samtale med 

historiefortelleren fortalte han at de ble ansett som kule nettopp fordi de hadde god selvtillitt. 

Denne selvtilliten viste seg ved at de ikke var redde for å vise seg fram foran de andre. 

Kroppsspråket deres var en rett og rak holding, også når de var nakne til sammenligning til 

de andre i klassen som forsøkte å skjule kroppene sine, og hadde en lut holdning.   

Historien forteller også om normer og regler for hvordan det er akseptabelt å oppføre seg 

blant guttene i denne klassen, der avvik fra de normerende reglene kan føre til sosial 

avstraffelse fra de andre guttene. Slike atferds forhandlinger er pågående og normerende, og 

elevene er selv en del av prosessen. Han kommer også med en mulig årsaksforklaring på 

hvorfor denne gutten gjør narr av penisen, der han antyder at han selv har liten penis. Han 



 74 

har ikke selv sett den, men uti fra handlinger med tanke på av og påkledning, og det faktum 

at han ofte avstår fra å dusje gir et bilde av at han forsøker å skjule noe. Det fortelles 

hvordan de med stor penis viser seg fram foran de andre, og virker stolte over kroppene sine. 

Historien handler også om et kroppsprosjekt. Han ønsket å vise de andre i klassen at penisen 

var større i erigert tilstand enn når den var slapp, men fordi det ikke er sosialt akseptert å 

dusje sammen med andre gutter med erigert penis blir dette et prosjekt som ikke lar seg 

gjennomføre. I vår kultur har i stor grad tabuisert den erigerte penis (Lorentzen, 2004: 155). 

Vi kan trekke inn en homofobi som spesielt er rådende hos unge gutter. En penis er gjerne 

akkurat så stor som den er når den er slapp. Allikevel finnes det måter å gjøre den litt større 

på, uten at den skal være erigert. Det fortelles her om en metode han etter hvert tilegner seg. 

 

4.3.5 Hva med det kvinnelige kjønnsorganet? 

Det er ingen av jentene som utrykker at de er stolte, eller at de liker sitt kvinnelige 

kjønnsorgan. Dette kan være tilfeldig, men det kan og ha sine forklaringer. Først vil jeg 

starte med å problematisere begrepet ”kvinnelig kjønnsorgan”. Jeg har kalt det mannlige 

kjønnsorganet for ”penis”. Dette gjorde jeg fordi dette var begrepet guttene brukte i sine 

besvarelser. Hva skal jeg så kalle det kvinnelige kjønnsorganet for dersom jeg ikke skal kalle 

det for ”kvinnelig kjønnsorgan”, og burde jeg da heller ha kalt ”penis” for ”mannelig 

kjønnsorgan”? En annen årsak til at jeg valgte å kalle det ”mannelige kjønnsorganet” for 

”penis”, og det ”kvinnelige kjønnsorganet” nettopp for ”kvinnelig kjønnsorgan” var og for å 

få fram et poeng om hvordan vi snakker om kjønnsorganene til henholdsvis mannen og 

kvinnen. Mannen har gjennom tiden ”fått” flere legitime ord enn det kvinnen har ”fått”. De 

begrepene som benyttes om det kvinnelige kjønnsorganet er gjerne ord som utvikler seg til å 

bli benyttet som banneord der ordet ”fitte” kan være et eksempel. Det er allikevel med en 

viss betenkelighet at jeg velger å dele materialet inn på den måten. Der jeg ser nærmere på 

det språket vi bruker, er jeg selv med på å reprodusere språket. Jeg blir skyldig i å 

reprodusere allerede eksiterende oppfatninger. Allikevel ønsker jeg å dele inn materialet mitt 

på denne måten for å få fram et poeng. Jeg kunne også fått fram poenget ved å bytte om 

ordene der jeg for eksempel hadde kalt det mannlige kjønnsorgan for ”mannlig kjønnsorgan” 

og det kvinnelige kjønnsorgan for ”fitte” eller ”klitoris og vagina”    
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Det kan også diskuteres hva som egentlig er det kvinnelige kjønnsorganet, er det klitoris 

eller vagina? Der mannens kjønnsorgan er utvendig, er hennes vendt innover, beskyttet av 

kjønnsleppene. Hva består så egentlig det kvinnelige kjønnsorganet av? Er det vagina eller 

klitoris som anses som hennes kjønnsorgan? Kvinnen kan få to typer av orgasme, klitoris 

orgasme vaginal orgasme. Har så kvinnen to forskjellige kjønnsorgan, eller anses hele 

underlivet som et kjønnsorgan? Vagina eller klitoris kan ikke måles på samme måte som 

mannen kan ved for eksempel måle lengden på penis. Kjønnsorganet blir ”usynlig”. Dersom 

vi skal se hvor vi står i dag kan det være en ide å se på det historiske bildet, der historien kan 

fortelle oss noe om den utviklingen vi fremdeles er en del av. Det har fra slutten av 1700- 

tallet vokst fram en særegen diskurs om kvinnen. I boken Making sex relaterer Thomas 

Laqueur denne fremveksten til to sentrale fenomener. Han henviser til den samtidig 

poengteringen innen opplysningsfilosofien av kvinners om menns like rettigheter og 

endringer i synet på kvinners anatomi og biologi etter oppdagelsen av det kvinnelige egget 

på 1700- tallet (Lorentzen, 2004:23). Dersom vi ser på historien finner vi at kvinnen ikke har 

blitt sett på likeverdig mannen, men snarere som noe under mannen billedlig sagt.  

The first thing that strikes the careless observer is that women are unlike men. They are the 

opposite sex ( though why ” opposite” I do not know; what is the “ neighboring sex”?). But 

the fundamental thing is that women are more like men than anything else in the world. 

(Dorothy L. Sayers i Laqueur, 1990:1). 

Med dette sitatet starter Laqueur sin beretning der han ser på hvordan kroppen og kjønn har 

blitt betraktet gjennom tiden. Måten samfunnet betrakter kjønnsorganene kan samtidig si oss 

noe om hvordan samfunnet betrakter kjønnene. Gjennom tiden har kvinnens kjønnsorgan 

ikke blitt sett på noe eget, men heller sett på i forhold til mannens kjønnsorgan. I flere tusen 

år var det vanlig å anta at kvinner hadde samme kjønnsorgan som mannen hadde bortsett fra 

at hennes gikk inn i kroppen og hans var på utsiden av kroppen (Laqueur, 1990:4). Flere av 

kvinnens kjønnsdeler hadde ikke egne navn, men ble sammenlignet med mannens 

kjønnsdeler. Vaginaen ble sett på som en innvendig penis, kjønnsleppene som forhud og 

livmoren som scrotum og eggstokkene som testikler (Laqueur, 1990:4). For to millennia 

siden hadde ikke eggstokker sitt eget navn, men ble referert til som ordet ”orcheis” som er 

det samme ordet som mannens testikler (Laqueur, 1990:4). Her understreker språket hvordan 

man så på kjønnene.    
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I minnegruppen hadde vi heller ingen historier om det kvinnelige kjønnsorganet, med tanke 

på utvikling av kjønnshår, eller historier knyttet til omgivelsene. De historiene vi hadde var 

om mensen. Jeg funderte på om historier om mensen skulle plassere i dette avsnittet eller 

under avnittet om pubertet, og valgte å putte det inn under pubertet og utvikling. Dette 

gjorde jeg fordi jeg i større grad knytter mensen til den pubertale prosessen, enn til selve 

kjønnsorganet. Der mensen i større grad knyttes til det å være tidlig eller sent ute, altså den 

pubertale utviklingen, enn selve underlivet. Vi hadde noen historier om å bli sett på av 

guttene i dusjen. Disse historiene var ikke for oss knyttet til underlivet, men heller til 

brystene. Det var knyttet enn større spenning til, og vi var mer redde for at guttene skulle se 

på puppene våre, enn at de skulle se hvordan vi så ut nedentil. Hvorfor er det slik at det i vårt 

samfunn tar mannens kjønnsorgan større plass enn det kvinnens kjønnsorgan tar? Hvorfor 

var det så mye stillhet rundt denne kroppsdelen? Vi kan tenke oss at kjønnsorganet til 

kvinner ser ganske like ut. Med det blotte øye kan man tenke seg at vi ikke ser stor 

forskjeller på jenters kjønnsorgan. Videre kan vi tenke oss at det ikke er mange antakelser 

om hvordan kjønnsorganet til kvinnen bør se ut. Mye av kjønnsorganet er som nevnt skjult 

bak kjønnsleppene, og her er det heller ikke store variasjoner. I puberteten får jenter hår 

nedentil. Det var som sagt ingen av jentene som skrev dette på spørsmålet om hvordan 

kroppen var før, hva de likte med kroppen nå, eller hvordan den kom til å se ut i fremtiden. I 

tillegg til at det foreligger en stillhet rundt jenters kjønnsorgan kan vi og se på den 

moteretningen som er nå, da det er en trend i store deler av den vestlige verden at kvinner 

skal barbere seg, eller vokse seg nedentil. Denne moten var ikke særlig fremtredende da jeg 

selv gikk på ungdomskolen, men har i stor grad kommet de seneste årene. Vi kan og tenke 

oss at det å få hår nedentil for jenter i dag bringer frem et nytt ritual, men samtidig kan vi 

tenke oss at det fåtallet som faktisk vet hvem som har begynt å få hår nedentil, og hvem som 

ikke har fått hår, nettopp fordi personene starter å barbere seg da hårene kommer for å følge 

gjeldene mote. Dette er kun spekulasjoner, og har ikke funnet materiale på, eller våget å 

spørre andre ungdom om nettopp på grunn av at temaet er tabubelagt. Nå har det seg også 

slik at det er biologiske forskjeller på gutter og jenter, der gutten har en penis som er noe 

utenfor kroppen. Det er en del som nettopp stikker ut, mens kvinnenes kjønnsorgan i større 

grad er innvendig. Kan det ha seg slik at gutter får et nærere forhold til sitt kjønnsorgan enn 

det jentene får? Stillheten rundt kjønnsorganet til kvinnen kan og knyttes til den seksuelle 

historien. For mannen har det gjennom historien vært akseptabelt å utrykke seksuelle 

følelser. Det har det i liten grad vært for kvinnen.  



 77

 

4.3.6 Muskler  

Både jenter og gutter skrev at de likte musklene sine. Muskler har i lengre tid vært 

forbeholdt guttenes kropp, der idealet har vært en trent kropp, men i de seneste årene har 

kjønnene delt et ideal om en slank, fast, muskuløs og disiplinert kropp (Søndrgaard, 

1996:98). Allikevel er det vesentlig at forskjellen mellom manns- og kvinnekroppen tydelig 

bæres frem og at kvinnekroppens mindre ”shape” må dyrkes som relativt mindre i forhold til 

mannens kropp (Søndrgaard, 1996:98). Eller sagt på en annen måte mannen kropp må 

dyrkes som større i forhold til kvinnens kropp. Samme kroppsform kan betydningsmessig 

henvise til forskjellige posisjoner avhengig av kontekst. Den tynne kroppen som 

Søndergaard (1996) henviser til som guttelignende kroppen som var et moteideal på 20-tallet 

symboliserte for kvinnen en ny frihet fra hjemmet og de reproduktive forpliktelser. I dag har 

vi også et ideal som går ut på at kroppen skal være tynn og med muskler. (Søndrgaard, 

1996:98). En mannskropp med muskler får en annen betydning enn frihet, og vi gjør heller 

koblinger til maskulinitet snarere enn til frihet. Jeg vil her stoppe litt opp og se på hvorfor 

nettopp den tynne muskuløse kroppen rommer begrepet frihet. Det kan tenkes at det 

henvises til den kroppslige frihet en får ved å være i god fysisk form, men det kan og tenkes 

at muskler på jentekroppen symboliserer frihet da den ligner mer på mannens kropp, og hans 

kropp har blitt sett på som friere enn hennes gjennom historien. Det å trene på helsestudio 

blir mer og mer populært, og flere voksne mennesker benytter seg av helsestudio for å trene 

fram den kroppen man ønsker seg. Det er i dag en aldersgrense på seksten år for å trene på 

helsestudio. Vi kan tenke oss at flere av elevene holder på med en eller annen form for 

organisert idrett.  

 

En av guttene virker opptatt av at han har begynt å få muskler. På spørsmålet om hva han 

liker med kroppen sin svarer han; Jeg liker musklene og ansiktet mitt veldig godt. På 

spørsmålet om hvordan kroppen har forandret seg svarer han: Jeg har jo blitt større da, men 

musklene har også blitt større. På mitt siste spørsmål om hvordan kroppen vil være i 

fremtiden svarer gutten; satser på ”six pack” jeg da. Håper nesten at jeg får det. Han holder 

på med et kroppslig prosjekt, og det er at magen hans skal bli flat med tydelige markerte 
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magemuskler da ordet six pack er et begrep på nettopp dette. På mitt spørsmål om hva de 

liker med kroppen sin er det to av jentene som svarer at de liker musklene sine. Jeg liker at 

jeg har muskler og at de faktisk synes. Også kanskje det at de forskjellige delene er 

balansert i forhold til hverandre. Den andre jenten forteller Det jeg liker med kroppen min 

er vel at jeg har muskler. Liker magen min litte grann. Disse svarene kan forsterke den 

antagelsen om at det også er et ideal for kvinner å trene og dermed utvikle muskler som 

synes.  

Hvilke koblinger gjør så guttene og jentene når de snakker om muskler? Vi ser at en av 

guttene kobler musklene sine til maskulinitet. Han svarer på spørsmålet om hvordan kroppen 

vil være i fremtiden Jeg tror den blir litt mer maskulin i fremtiden enn nå, fordi jeg trener 

mye. Her gjør jeg en kobling mellom muskler og trening. Denne koblingen gjøres fordi en 

nettopp får muskler av å trene. Samtidig gjør gutten en kobling til maskulinitet og muskler.  

Hva så med jentene? Gjør jentene også koblinger til femininitet og det å ha muskler? En 

jente svarer på spørsmålet om hvordan hun tror at kroppen hennes vil være i fremtiden. Jeg 

tror kroppen min vil være en sterk kropp. En fin damekropp! Koblingen skjer ikke direkte til 

femininitet, men heller til en fin damekropp. Vi kan forestille oss at det å ha en fin 

damekropp ikke er det samme som å ha en feminin kropp, men forteller oss heller om hva 

denne jenta synes er fint, og da en kropp som er trent. 

Jeg har ingen minnehistorier om muskler, da dette hovedsakelig kan skyldes min egen 

spørsmålsformulering. Muskler er ikke en enkelt kroppsdel, og gjør at vi i det hele tatt kan 

bevege oss og bidrar i et handlingsforløp. At jeg ikke har noen minnehistorier kan også 

skyldes at de minnene mine informanter og jeg bærer med oss ikke er fra i dag men for 

gjennomsnittelig ti år siden. Vi kan tenke oss at vi da levde i en annen tid med andre 

forventinger til hvordan kroppen skulle se ut. Da jeg selv gikk på ungdomskolen var det lite 

snakk om muskler, særlig blant oss jentene, men heller ikke blant guttene.  

 

4.3.7 Høyden  

Det kan virke som om høyden er viktig for ungdomskole elever, både blant jentene og blant 

guttene. Høyde er spesielt målbart. I likhet med man befinner seg  i en pubertal utvikling, 

blir det spesielt viktig å ikke være en av de som skiller seg mest fra normalen, der man enten 



 79

er spesielt høy eller spesielt lav. Dersom man avviker fra det en selv anser som normalt kan 

det knyttes sterke følelser til dette. En gutt forteller: ”Jeg liker høyden min. 170 cm er 

akkurat passe”. Denne gutten forteller oss hva han ser på som passe høyde. Han forteller at 

han befinner seg der han antar er en normal høyde. En av jentene forteller ”Jeg liker at 

kroppen min ikke er veldig sensitiv. Jeg blir ikke så ofte syk. At jeg vokser i riktig høyde. 

Kroppen min tåler mye”. En av jentene kobler høyden til bena ”Jeg liker høyden min og at 

jeg har ganske lange ben. Øynene (og håret)er heller ikke så verst tror jeg”.  

Jeg vil fortelle en historie som ikke er fra Norge, men fra Bosnia. Historien er ikke et 

produkt av arbeidet i minnegruppen, men benyttes her allikevel for å vise fram et poeng om 

hvordan omgivelsene er med på å styre følelsene i forhold til normalitet.  Kvinnen som 

fortalte denne historien er i dag rundt førti år, vokste opp i Bosnia, men har bodd i Norge i 

omtrent tjue år. 

”Da jeg gikk på barneskolen måtte jeg i hver gym time sammen med de andre elevene i 

klassen stille oss i to rekker, en rekke for guttene og en for jentene. Læreren rangerte oss så 

etter høyde, fra lavest til høyest. Jeg var selv blant de laveste. Dette gav henne en god 

følelse. Det å være lav ble sett på som noe feminint. Jentene skulle være lave med små 

hender og små føtter. Guttene derimot skulle være høye, med store hender og store føtter”. 

Denne historien forteller oss at hun tolker sin posisjon i rekka som positiv på bakgrunn av de 

samfunnsmessige forventingene om hva som anses som feminint. En av jentene i 

besvarelsene mine forteller ”Jeg liker at jeg er tynn, men skulle ønske jeg var høyere” Vi 

kan tenke oss at det som ble ansett som en ønsket høyde i Bosnia for om lag tretti år siden, 

ikke sammenfatter med de forventingene vi har til høyde i Norge i dag. Idealet for guttene er 

fremdeles at de skal være høye, men vi kan tenke oss at idealet for jenter ikke lenger er at de 

skal være lave, men heller at idealet for jentene nærmer seg guttenes ideal. Vi kan tenke oss 

at de samme samfunnsmekanismene som ble beskrevet i delen om muskler, samtidig er 

gjeldene for høyden. Vi kan tenke oss at samfunnsendringer i kjønnsoppfattning spiller inn 

på hva vi anser som ønsket høyde, og hva som anses som normalt. 

For guttene er det fortsatt en forventing om å være høy, og det kan da gi følelsesmessige 

konsekvenser å da være blant de lave. En av minnehistoriene handlet om dette. 
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”På ungdomskolen lå jeg generelt etter i utviklingen. Jeg fikk sent hår på tisse, kom sent i 

stemmeskifte og var veldig lav. Det at jeg var lav var spesielt vanskelig, da alle jentene 

forelsket seg i de høye guttene. Selv om dette var litt trist var det først og fremst måten noen 

av de andre guttene behandlet oss som gjorde at man grudde seg for å gå på skolen. ”Der 

kommer” en femti gjengen” sa de når vi gikk forbi noen av dem. ”  

Denne gutten snakker om høyden både i forhold til jenter og til andre gutter. Når han 

snakker om jentene snakker han om forelskelse. Han gir en forklaring på hvorfor jentene 

ikke ble forelsket i han. Her trekker han inn høyde som en mulig grunn, der det var jenter 

som valgte gutter, og at et av kriteriene for å bli valgt var høyde. I et heteroseksuelt forhold 

antas det at høyden har betydning, der han helst bør være litt høyere enn henne. Ved å 

foretrekke en kropp som er litt høyere enn en selv, og litt mer muskuløs får jentene 

bekreftelse på egen femininitet (Ødegaarden, 2005:61). Han forteller også om ubehagelige 

kommentarer fra gutter, og at han gruer seg til skolehverdagen nettopp på grunn av slike 

kommentarer. Disse kommentarene bekrefter viktigheten av høyde for gutten, der slike 

kommentarer ikke hadde såret personen dersom han ikke anså det som negativt å bli kalt en 

femti høy.  

 

4.4 Fremtidskroppen 

4.4.1 Hvordan tror du kroppen din vil være i fremtiden? 

Avslutningsvis spurte jeg elevene om hvordan de trodde kroppen ville være i fremtiden. I 

ettertid ser jeg at det ville være gunstig å omformulere spørsmålet til hvordan de ønsket at 

kroppen skulle se ut. Ved en slik omformulering fanger man opp hva elevene ser på som 

kroppslige idealer. Allikevel har mange av elevene svart på en slik måte at kroppslige idealer 

allikevel kommer til uttrykk. Jeg vil kort gjøre rede for hva som ble svart på spørsmålet.  

Shilling (2003) utvider begrepet til Bourdieu om kulturell kapital, til samtidig å omhandle 

kroppen, som en form for fysisk kapital. Her trekkes klassebegrepet inn, der kroppen settes 

inn i det sosiale rommet, der tid, mulighet og kunnskap har innvirkning på individenes 

mulighet for fysisk aktivitet (Shilling, 2003). Kroppens fasong er ikke kun styrt av de 
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prosjekter som man har som ungdom, der kroppen skal plasseres i forhold til sine medelever, 

men skal samtidig ses i sammenheng med de forventinger som oppfattes som kroppslige 

idealer. Carita Bengs hevder i sin bok Looking Good (2000) at kroppsfokus oppleves ekstra 

sterkt for ungdom (Ødegaarden, 2005:57). Hun presenterer tre årsaksforklaringer. For det 

første er det den unge og den ungdommelige kroppen som presenteres gjennom 

konsumersamfunnet. Den andre grunnen er at ungdom beveger seg mellom barndom og 

voksenliv, og kroppen går gjennomen endringsprosess (Ødegaarden, 2005:57). De er i en 

alder da de oppfattes av omverden både som gutter og jenter, og menn og kvinner, og blir i 

denne tiden oppmerksomme på egen kropp. Den tredje årsaken ifølge Bengs er at de medier 

som er rettet mot yngre mennesker i stor grad fokuserer på kropp og utseendet (Ødegaarden, 

2005:57). En annen årsak til at vi kan ha en oppfattelse om kroppsfokuset er spesielt sterkt 

hos ungdom er at kroppen kan fungere som et slags statussymbol for ungdom. Kropp og hva 

vi gjør med kroppen som for eksempel klesstil og hår frisyre kan sende ut signaler om hvem 

vi er. Voksne kan sende ut slike signaler ved valg av yrke, kjøp av hus, bil og lignende. 

(Ødegaarden, 2005: 58). For ungdom kan kroppen være viktig for å formidle identitet.  

 

4.4.2 En normal kropp er en sunn kropp 

Vi spiser ikke kun for å for å bli mette, men det vi spiser kan også hjelpe oss å forme 

kroppen slik vi ønsker at den skal se ut. Samtidig er det stor tilgang på billig usunn mat, og 

vi må hver dag ta valg i forhold til hvordan vi lever livene våre. Flere av elevene så på den 

fremtidige kroppen som et resultat av forandringer i nåværende måte å leve i kroppene sine 

på. En gutt forteller hvordan han tror kroppen vil være i fremtiden. ”Enda høyere og litt 

tynnere. Jeg har sluttet med usunn mat/drikke nå, og det gir resultater”. Denne gutten har 

tatt et bevisst valg der han har endret kostholdet sitt der han ønsker å gjøre endringer på sin 

egen kropp. Mange av jentene virket svært opptatt av at kroppen ikke skulle bli ”kjukke”. En 

jente forteller ”Forhåpentligvis ikke så ulik som den er i dag. Hvis jeg blir feit så kommer 

jeg til å dø… hehe. Neida, da slanker jeg meg…*Ha Ha Ha*” denne jenta viser på en 

humoristisk måte hvordan hun vil løse situasjonen dersom hun legger på seg. En annen jente 

viser en lignende bekymring for fremtidskroppen. ”Jeg tenker at den blir OK, hvis jeg tar 

vare på den. Jeg er kjemperedd for å bli fet, eller for cellulitter. Dessuten har jeg tenkt på 

kirurgi for å fikse på ting jeg ikke liker det vil si nesa mi ” En tredje jente forteller ”Jeg 
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tror nok at hvis jeg slutter å trene i fremtiden, så kommer jeg sikkert til å legge på meg. Jeg 

tror ikke jeg kommer til å bli så veldig mye høyere enn det jeg er nå. Jeg tror kanskje jeg 

kommer til å utvikle meg mer når det gjelder pupper og hofter osv.” En siste jente forteller 

”Jeg vet ikke helt, men nå er jeg litt lubben, så fortsetter jeg å trene og spise greit kan det 

vel hende at jeg ser litt annerledes ut” Vi kan lese ut av svarene at de ser på seg selv som 

ansvarlige for egen kropp og hvordan den ser ut. Det antas at kroppens form er eget ansvar 

(Søndergaard, 1996:94). Samtidig som det presenteres mulige løsninger på kroppslige 

utfordringer. Jeg har her presentert noen av de besvarelsene der jenter utrykte at de var 

”redde” for å bli ”kjukke”. Denne redselen for å legge på seg var gjennomgående i jente 

besvarelsene på spørsmålet om hvordan de trodde at kroppen ville være i fremtiden. Hos 

guttene var det ingen som brukte begrepet ”kjukk”.  En årsak til dette kan være at det for 

guttene er mer tabubelagt å utrykke redsel for å legge på seg, da det blir sett på som et 

”kvinneproblem” En annen mulig forklaring kan være at det nettopp anses som et 

”kvinneproblem” og at det på mange måter er kvinnene som ”eier” begrepet. Det kan være at 

jentene i større grad har internalisert den vestlige forventingen om å ha en tynn kropp. 

Dersom vi ser på begrepet slanking ser vi at dette i større grad tilhører kvinnen, mens 

mannen trener eller ”deffer”10 dersom han ønsker å gå ned i vekt. Disse begrepene betyr 

ikke helt det samme da ”deffing” henviser til å gå ned i fettprosent uten å miste 

muskelmasse, og slanking henviser til å minske den totale kroppsvekt.  

                                             

Vi kan samtidig koble en trend i samfunnet til det å ha muskler. Dette er ikke nødvendigvis 

sammenfallende. En kan for eksempel ha opparbeidet seg muskler på uærlig vis med blant 

annet anabole steroider. Allikevel gjør jeg denne koblingen da det kan representere samme 

trend om å leve på en spesiell måte, det å ha en spesiell livsstil. I dag er kroppen utsatt for 

mange former for disiplinering, der kroppen stadig får mindre bruksverdi, men 

symbolverdien tiltar (Skårderud, 2000:14). Jeg vil se litt her på hvilke koblinger elevene gjør 

med tanke på trening. En årsak til at jeg vil vie litt skrivplass nettopp til trening er fordi 

mange av elevene virker opptatt av nettopp dette. På mitt spørsmål om hvordan de tror 

kroppene deres vil se ut oi fremtiden er det nettopp trening som er svaret. På den ene siden 

kobles trening til normalitet, og vi kan påstå at kroppen er normal når den er trent. En av 

 

10 http://www.iform.no/pub/art.php?id=323 

 

http://www.iform.no/pub/art.php?id=323
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jentene svarer på spørsmålet om hvordan kroppen vil være i fremtiden; Jeg tror egentlig 

kroppen min vil være helt normal. Gjennomsnittelig. Jeg spiller mye håndball, så jeg blir 

nok ganske ”fit” håper jeg”. Hun forteller at hun spiller mye håndball. Vi vet ikke hvor mye 

hun mener med mye, men vi kan tenke oss at det er flere ganger i uka, og kanskje en kamp 

annenhver uke. Dette blir kun spekulasjoner. Hun bruker begrepet mye, som forventes å 

være mer en det hun i neste setning henviser til som gjennomsnittlig. Hun forventer at hun i 

fremtiden vil ha en fit kropp, eller med andre ord en trent kropp. Disse setningene kan 

fortelle oss noe om hva denne jenta synes er normalt, og hvordan en normal kropp skal være. 

Vi kan videre anta at det er flere som mener det samme som denne jenta, der hun ikke er den 

eneste med denne meningen. En annen jente svarer på samme spørsmål. ”Sikkert helt 

normal, for den har alltid vært det, og jeg trener ganske mye”. En tredje jente forteller ”Jeg 

vet ærlig talt ikke. Hvis jeg trener bra blir den vel helt normal. Uten trening kommer jeg nok 

til å bli ganske så kjukk” Disse tre jentene kobler en normal kropp med det å være trent. 

Hvilke koblinger gjør så guttene? Ingen av guttene har koblet trening til normalitetsbegrepet, 

men flere kobler trening til å bli stor og sterk. En gutt svarer på spørsmålet om hvordan han 

tror kroppen vil være i fremtiden. En gutt forteller ”Jeg tror jeg kommer til å bli sterk. Jeg 

elsker å trene og holde meg i form”. Så jeg tror jeg kommer til å bli stor og sterk☺ ” Han 

gjør en kobling mellom det å holde seg i god form til det å bli stor og sterk. Det å være stor 

kunne også henvist til det å være høy, men å trene seg høyere, ses i så måte på som en 

umulighet. Det å være sterk muliggjør handling, og de som er sterke kan utrette mer enn en 

som ikke er sterk gitt at de ellers har de samme egenskapene.  

Kan det være slik det er varierende grunner til at gutter og jenter trener? Der det gjennom 

tiden har blitt sett på som normalt for en gutt å trene har det ikke alltid vært slik for jenter. 

Da det er normalt for en gutt å ha en trent kropp, trener man ikke lenger for å opprettholde 

normalitet, men å bli det som blir sett på som bedre enn normal, nemlig det å bli stor og 

sterk. Idealet for jenter er gjerne ikke å bli større i fysisk størrelse, men da heller å trene seg 

strammere. Kan det være slik at normalitet er et ideal for jentene, men for guttene er det 

viktigere å skille seg ut fra mengden, det er viktig å være ekstraordinær. I så tilfelle kan dette 

ha med den konkurransekulturen som gjennom historien har funnet sted i større grad blant 

gutter enn det gjør blant jenter. Hva symboliserer muskler for gutter? Kan vi tenke oss at 

musklenes betydning kan knyttes til kvinnefrigjøring, og en mann som føler at han mister sin 

makt, noe som har knyttet til maskulinitet. Kan vi knytte musklene til denne prosessen der 

musklene symboliserer at han fortsatt er en handlende mann? Vi kan også koble en muskuløs 
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sterk kropp til de forventinger vi i dag har til mannen om å være hard og psykisk sterk der 

det forteksempel er tabu å vise følelser. Jørgen Lorentzen (2004) knytter mannsidealet om en 

sunn sterk kropp og sjel til vennskapet mellom menn. På 1800- tallet eksisterte det vennskap 

mellom menn som fortonet seg på en annen måte enn det gjør i dag. Heteroseksuelle menn 

kunne prate til hverandre på en helt annen måte enn det som i dag er normativt tillatt, der 

kjærligheten mellom menn kunne utrykkes åpent, uten at det ble hentydet at det fantes et 

romantisk forhold mellom mennene (s.101). Dette forandrer seg i løpet av andre halvdel av 

1800-tallet. En av årsakene kan være moderniseringens tro på et mer rasjonelt og fremskritts 

orientert menneske. En annen årsak kan være at synet på seksualitet forandrer seg på 1800-

tallet. Påvirkningen fra en puritansk kalvinistisk bølge i Europa gjorde at alle former for 

seksuell nytelse ble problematisert. Spesielt hardt gikk dette utover den mannlige 

seksualiteten, og da spesielt onani og sex med menn. Den harde straffeforfølgelse av 

homoseksuelle gjorde det vanskelig og risikabelt for menn å uttrykke nære og intime 

forbindelser med andre menn. Risikoen for å bli misforstått var altfor stor. det begynte å 

vokse fram en homofobi, som raskt internaliserte seg i menns kropper, og var med på å 

dyrke fram harde mannlige kropper som kunne stå imot sårbarheten, og den emosjonelle 

vekkelsen som vennskap kunne innebære På flere områder ser vi at et nytt mannsideal 

vokser fram i denne perioden, et ideal som setter en direkte sammenheng mellom en sunn 

kropper og en sunn sjel (Lorentzen, 2004: 102). Den ideelle mannskroppen skal være hard 

på alle måter. Den skal kunne piskes, skytes på, stikkes i og slås på uten at man trekker en 

mine (Lorentzen, 2004: 152).  
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5. Avslutning 

Jeg har i denne oppgaven sett på ungdomskoleelevers forhold til kroppen der jeg har 

kombinert skriftlige besvarelser hentet fra to skoleklasser, samt minnearbeid for å få en 

dypere forståelse av hvordan vi internaliserer forventinger, og reproduserer disse i en 

pågående prosess. I kvinneforskning har det vært en tendens til å glemme at jente- kroppen 

og gutte- kroppen har biologiske forskjeller. Disse forskjellene kommer spesielt til utrykk i 

puberteten når kroppene forandrer seg. Jeg ønsket å se på hvordan kroppslige forandringer 

hos begge kjønn påvirket ungdommenes oppfatning av seg selv. Når man i kvalitativ 

forskning snakker om funn, betyr ikke dette at vi kan konkludere, men at vi kan 

sannsynliggjøre teorier. Jeg argumenterer i denne oppgaven for at hver kroppsdel har sin 

historie og at noen kroppsdeler kan sies å ”tilhøre” enten gutten eller jenten. Det er knyttet 

forventinger til disse kroppsdelene om hvordan de skal se ut. Til disse delene knyttes begrep 

som maskulin og feminin i en ”common sense” forståelse av begrepet. Det forventes en 

umiddelbar forståelse av hvordan begrepet skal oppfattes. Jeg har sett nærmere på noen 

kroppsdeler som gikk igjen i besvarelsene fra informantene, eller fra minnehistoriene, og sett 

på hvordan handlinger rundt disse kroppsdelene er med på å reprodusere våre oppfatninger 

av kroppsdelenes betydning. Jeg har i liten grad sett på de delene som var koblet til begge 

kjønnene som for eksempel ansikt og mage. At det allikevel er knyttet forskjellige 

forventinger til delene enten man er gutt eller jente skal vi ikke her se bort i fra, men jeg 

ønsket først og fremst å konsentrere meg om de delene som jeg antok var knyttet til 

kjønnene.  Jeg har ikke tatt med alle historiene, men gjort vurderinger underveis. Årsaken til 

at jeg ikke har tatt med alle er delvis for ikke å forvirre leseren, der det presenteres ”for 

mange” kroppsdeler eller historier, og valgt historier der sammenhengene har vært klarest. 

Minnehistoriene har til hensikt å se på det hverdagslige, og det er ved å se på det 

hverdagslige at vi oppnår en hverdagskunnskap. En slik kunnskap hjelper oss med å forstå 

”common sense” begreper og det vi kan kalle ”taus kunnskap”. Dette er kunnskap som sitter 

i kroppen og som vi har tilegnet oss gjennom opplevelser. Vi er med på å reprodusere denne 

kunnskapen ved å vi deltar i handlingsforløp. Minnehistoriene ble benyttet for å se hvordan 

individer internaliserer en normalitets forståelse, der historiene viser hvordan vi revurderer 

og reproduserer vår oppfattelse av hva som er normalt og ønskelig. De følelsene som er 

knyttet til de forskjellige hendelsene er med på å regulere våre oppfatninger av hva som er 
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fint med kroppen, og hva som ikke er fint med kroppen, hva som er normalt, og hva vi ikke 

anser som normalt.  

For å forstå hvordan vi selv er med i reproduksjonen må vi nettopp ta tak i det som er vanlig 

og banalt. Når vi ser på det banale og hverdagslige kan vi se hvordan disse normene 

normerer. Det er allikevel først når vi bryter med normene, og føler på det kroppslige 

ubehaget vi kan se på hva som er normalt. D. Smith argumenterer for at sosiologi må forstås 

innenifra, og ikke ovenifra og ned der hendelser i hverdagen kun anses som trivialiteter. Det 

er ved å se på hverdagslivet vi kan forstå samfunnets struktur og funksjonsmåte. Kjønn og 

klasse er ikke tomme kategorier, som i seg selv ikke gir forklaringer (Widerberg, 1994:137). 

Minnearbeid hjelper oss å komme på sporet av det erfarte, og se på den hverdagslige 

kunnskap. Minnehistorier er gjerne brukt i et feministisk perspektiv, der metoden blir 

benyttet for å sette fingeren på kvinners underording, der endelig mål har vært endring.  

Når vi benytter oss av kvalitativ metode snakker vi nødig om å teste teorier, bare om å 

sannsynliggjøre dem, gjøre dem mer eller mindre troverdige” (Repstad, 1998: 97). I 

kvalitativ forskning benyttes forfatteren ofte sin subjektive væren i verden. Jeg har i denne 

oppgaven ikke kun brukt min bakenforliggende kunnskap som redskap i tolkning, men også 

sett på mine subjektive hendelser i ungdomsårene i min metode for å belyse kroppen som del 

av en identitetsutvikling. En kan tenke seg at en kan bli blind på sine egne erfaringer og at en 

ser tidligere erfaringer i et subjektivt lys, som kan hende ikke stemmer hundre prosent med 

slik det egentlig var. Det er heller ikke nødvendig. Historiene fortelles så ærlig som mulig, 

men har gått gjennom flere år med gjenfortelling for seg selv, så detaljer kan ha blitt endret. 

Allikevel er det først og fremst følelsene rundt hendelsene som er viktig, da disse følelsene 

setter seg i kroppen, og kan bringes frem når historien gjenfortelles. Historiene har blitt en 

del av min, og minnegruppens hukommelse og er med på å forme den oppfatning vi har av 

den verden vi lever i og en forståelse av hvem vi er. Vi konstruerer vår identitet rundt 

kroppen vår. Samtidig reproduserer vi femininitet og maskulinitet innen en spesiell sosial 

relasjon (Haug:1987:119)  

Jeg var skeptisk i starten for å starte med minnearbeid, og holdt tilbake historier som jeg 

ikke ønsket å dele med en minnegruppe, eller en lesegruppe. Jeg var redd for å utlevere meg 

selv, og jeg merket at de andre deltagerne i starten også holdt tilbake informasjon. Det er 

allikevel når vi våger å gjøre oss sårbare at vi kan se på de sammenhengene vi ikke snakker 
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om, der de for oss fremstår som personlige sammenhenger. (Widerberg, 1994:15) Vi måtte 

alle jobbe med å dele høyst personlige minner, og for guttene måtte det gjøres i flere 

omganger, der begge guttene i første omgang presenterte mer ”uskyldige” minner, for så å 

komme med flere minner i løpet av prosessen. Etter hvert som jeg jobbet med analysedelen 

av materialet, forandret også holdingen til materialet seg. Historiene ble ikke lenger mine 

historier, men kun historier som jeg kunne sette inn i en struktur for så å se på 

sammenhenger. De eksisterte etter hvert uavhengig av personen, enten det var meg selv eller 

de som hadde delt historiene sine.  

I denne oppgaven har jentene fått mer ”spalteplass” enn det guttene har fått. Det kan være 

spesielt to grunner til dette. Den ene grunnen kan være metodisk svakhet, der jeg selv er 

jente og av den grunn har viet større plass til jentene fordi jente minnene har ligget nærmere 

min egen livsverden og hukommelse. En annen årsak kan være der kroppsdeler blir belagt 

skam og skyld, i en seksualisering av kvinnekroppen, der Frigga Haug (1987) hevder at 

kvinnekroppen består av flere deler som er som er underlagt normering og sosial kontroll, 

enn det som gjelder mannskroppen. Kroppen er det første og viktigste setet for normer og 

sosial kontroll, det såkalte sosialiseringen. Normer og avvik for hvordan kroppen skal se ut, 

føres og fungere blir internalisert. Gjennom å holde orden på kroppen viser vi at vi vet 

hvilke normer som gjelder(Widerberg, 1994:151). 

Når det er sagt kan jeg jo sende ballen videre til guttene og mennene. Mye minnearbeid er 

som sagt foretatt av kvinner, og da ofte for kvinner, som en del av kjønnsforskning. Mannen 

bør i større grad komme inn på banen. Kjønnene lever ikke i to delte verdener, men i samme 

verden, og bør på mange områder ses i forhold til hverandre eller side om side. Ved å se på 

mannens hverdag, og følelsesliv kan vi se på mekanismer i samfunnet som på mange måter 

begrenser og hemmer mannen i hans hverdag og utfoldelse. Det foreligger forventinger om 

at mannen skal passe inn i en maskulin væremåte, med en hard kropp der det samtidig er 

mindre rom for følelser. Ved å se på slike maskulinitets diskurser får vi et større innblikk i 

det forholdet som er mellom kjønnene. 

 Mannen har i dag for eksempel mindre rettigheter ved et samlivsbrudd enn det kvinnen har, 

og ved å bruke for eksempel minnearbeid kan vi lettere se på de mekanismer som ligger bak 

når beslutningene blir tatt. Ved minnearbeid oppnår vi altså en bevisstgjøring. Ved typiske 
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”mannsproblemer” som aggresjon og vold kunne det vært spennende å benytte innearbeid 

som medode.  

I videre studier av ungdom og forhold til egen kropp kunne det og være interessant å se på 

forandringer som følge at puberteten i et kulturelt perspektiv. Det kan være interessant å se 

på forståelser av de kroppslige forandringen, samt se på språket som benyttes i andre 

kulturer enn vår egen. Vi får samtidig en dypere forståelse av det vi i ”vår” kultur tar for gitt 

der kategorier som kropp og kjønn forstås forskjellig i forskjellige kulturer.  
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