
Kvinder, køn og omsorg 
Forholdet mellem køn, omsorgsudøvelse og investeringen 
af en uinteresseret god vilje 
af Morten Nørholm, lektor, Institut for Pædagogisk Sociologi, Danmarks 
Pædagogiske Universitet. 
 
Artiklen udgør en stærkt redigeret 
udgave af artiklen "Omsorgen, kønnet 
og konstruktionen" (Nørholm 2003a). 
Under forberedelse er en stærkt ud-
videt udgave; en foreløbig udgave heraf 
findes via www.hexis.dk, i de sider som 
kaldes Arkiv (Nørholm 2003b). 
 
Forholdet mellem kvinder, køn og 
omsorgsudøvelse hænger tæt sammen 
med en god vilje båret af de i egen 
forståelse uinteresserede nye mellem-
lag. Denne uinteresserede gode vilje 
ser ud til at facilitere gennemsættelsen 
af én gruppe/klasses vilkårlige, speci-
fikke interesser som om de var univer-
selle. Desuden diskuteres sammen-
hængen med en feminisering og et 
social-liberalt, meritokratisk projekt i 
samfund efter det moderne. 
 
I bogen Pædagogens praksis (Ander-
sen 1996) præsenteres en omsorgs-
diskussion som implicerer at arbejdet 
med at udvikle en teori om 'omsorg' 
ikke er det samme som at udvikle en 
teori for "omsorg"4; det er ikke Ander-
sens hensigt at forbedre det praktiske 

                                                      
4 I artiklen skelnes mellem 'omsorg' (det 
arbejde som materialiserer sig, og som ser 
ud til at have meget lidt med idealerne at 
gøre) og "omsorg" (idealet og de handlinger 
som er tænkt at skulle kompensere for det 
ideal som impliceres fraværende). Denne 
skelnen findes ikke hos Andersen (1996), 
men alene her. I Nørholm (2003) er dis-
tinktionen 'omsorg'/"omsorg" besværliggjort 
af at redaktøren af den antologi hvor artiklen 
bringes, helt enkelt har fjernet de forskellige 
gåseøjne. 

arbejde, og det anerkendes at teori og 
praktik har forskellige logikker. Teksten 
er dermed anderledes end det meste af 
den litteratur som behandler omsorgs-
udøvelse i (semi-)professionelt regi: 
Enten skelnes der ikke mellem praktisk 
og teoretisk teori (en ledsagende dis-
kurs respektive videnskab - efter Durk-
heim 1975, se også Callewaert 2001, 
Brinkkjær & Nørholm 2002, 2005, 
Nørholm & Brinkkjær 2003) eller det im-
pliceres/hævdes at det er det samme. 
 
Teori, metodologi og metode 
I bogen Pædagogens praksis (Ander-
sen 1996) diskuteres pædagogers 
handlinger ved blandt andet at beskrive 
og analysere de forhold som influerer 
på deres genese. Hensigten i bogen er 
at bidrage til en rekonstruktion af 
meningen i pædagogernes handlinger 
(Andersen 1996:16) og dermed at be-
skrive de handlinger som materialiserer 
sig, for at forstå og forklare hvordan og 
under hvilke betingelser de kommer i 
stand. 
   Dermed impliceres en diskussion af 
forholdet mellem at forstå og at forklare 
som ses dels i kapitlet "Comprendre" i 
Bourdieu et al. (1993:909-939), dels i 
Callewaert (1998:116-120, 2002, 2003: 
312-317). Diskussionen har udmøntet 
sig i en modsætning mellem en positi-
vistisk tradition - kendetegner natur-
videnskaberne og implicerer forklaring - 
og en fænomenologisk-hermeneutisk 
tradition - kendetegner human-/social-
videnskaberne og implicerer forståelse. 
Forklaringer gælder det som antages at 
være faktuelt, uforanderligt; forståelse 
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gælder holdningsmæssige anerkend-
elser og stillingtagener, alt det som 
antages at kunne formes (eventuelt 
efter forgodtbefindende). 
   Pierre Bourdieu argumenterer for at 
såvel adskillelsen forstå/forklare og 
adskillelsen naturvidenskab/human- & 
socialvidenskab er en misforståelse; 
skønt det undersøgte har forskellig 
epistemologisk status, er det viden-
skabelige konstruktionsarbejde det 
samme. At forstå og forklare er det 
samme (Bourdieu et al. 1993:910); det 
er graden af videnskabelighed der er 
på spil: naturvidenskaben konstruerer 
naturlige forhold, human- og social-
videnskaben rekonstruerer forhold som 
i sig selv er konstruktioner (se også 
Nørholm 1995). 
   Det må dog understreges at "forstå" 
ikke indebærer holdningsmæssigt ac-
ceptere eller gennem indlevelse tage 
(positiv) stilling til, og at "forklare" ikke 
indebærer handlingsanvisninger eller 
forskrifter; ideen er hverken en implicit 
eller eksplicit normativitet over for det 
undersøgte. 
   Der refereres således også til dis-
kussionen af om og i hvilken grad forsk-
ning/videnskab skal eller kan være 
handlingsanvisende, og det rekonstru-
erende aspekt understreges atter, og 
Andersen skriver sig dermed ind i en 
empirisk funderet, teoretisk reflekteret 
diskussion af forholdet mellem teori for 
(praktisk teori) og teori om (teoretisk 
teori), mellem intention og materialise-
ret adfærd, et forhold som misvisende 
udtrykkes i ønsket om at 'omsætte teori 
til praksis'. 
   Med udgangspunkt hos Durkheim 
(1975) og Bourdieu (1977) ser det ud 
som om det som betegnes "teori" 
henholdsvis "praksis" i størstedelen af 
den litteratur som behandler omsorgs-
udøvelse i (semi-)professionelt regi, 
ikke omhandler forskellige forhold, men 

udgør forskellige udgaver af ideen om 
praksis - en "ledsagende diskurs" som 
den betegnes bl.a. i Brinkkjær & Nør-
holm (2002), dvs. de ord som ledsager 
de konkrete praktiske handlinger og 
udgør en del af en bourdieusk praktik, 
og som anvendes til at opretholde en 
fælles forståelse af hvad arbejdet be-
står i, men som det samtidig kan vises 
ikke beskriver den faktisk materialise-
rede adfærd. Uanset om der tales om 
praktisk teori (ledsagende diskurs) eller 
teoretisk teori (videnskab) må det at 
ville 'omsætte teori til praksis' anses for 
at være en misforståelse (Petersen 
1996:322, se også Brinkkjær & Nør-
holm 2002, 2005, Nørholm & Brinkkjær 
2003, eller det empiriske arbejde i 
Bourdieu 1977, Petersen 1992/3). 
 
Oplevelse/ideal versus det som 
sker 
En videnskabelig rekonstruktion af 
meningen i pædagogernes handlinger 
indebærer - som Andersen forsøger at 
gøre det - at konfrontere de registre-
rede oplevelser med de registrerede 
faktiske handlinger, og må dermed 
implicere en analyse, diskussion og 
konstruktion af (semi-)professionel om-
sorgsudøvelse ud fra teoretisk reflek-
terede, empiriske undersøgelser af 
forholdet mellem ideal og betingelse, 
frem for ud fra idealerne alene. Des-
uden impliceres en konfrontation af 
hvad en semi-professionel omsorgs-
udøver siger hun vil, hvad hun siger om 
genesen af de handlinger hun siger hun 
vil udføre, hvad hun siger om de hand-
linger som faktisk materialiserer sig 
(oplevelsen i forskellig form, som for-
muleres som en ledsagende diskurs), 
og på den anden side hvad hun rent 
faktisk ender med at komme til at gøre 
samt mulighedsbetingelserne for disse 
handlinger (som det kan registreres af 
en videnskabelig forsker). I næste 
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omgang må der brydes med forskerens 
selvforståelse, for at ikke også forske-
ren skal forfalde til at reproducere sine 
egne fordomme og/eller forudfattede 
meninger om det som observeres 
(jævnfør Nørholm 1994). 
   Dette understreger hvordan al syste-
matiseret erkendelse må produceres 
gennem et brud med såvel forskerens 
som de(n) undersøgtes umiddelbare 
oplevelser; gennem et brud med opfat-
telsen af at informantens såvel som 
forskerens primære erfaring er dæk-
kende for det som faktisk skete, som 
forklaring på hvorfor det skete, og på 
hvordan det kom i stand. Det vil sige 
gennem et brud med opfattelsen af at 
mennesket kan være gennemsigtigt for 
sig selv - som om menneskelige erfar-
inger og menneskelige handlinger ikke 
var underlagt blandt andet sociale 
tvange. En sådan position implicerer en 
Gaston Bachelards "bruddets episte-
mologi" (Bachelard 1976); se også for 
eksempel Broady (1991:360-371). I 
Broady & Callewaert (1994:136-137) 
resumeres positionen således: "Nej'ets 
filosofi; det vil sige hver første sandhed 
er en løgn. Al sandhed er [...] ikke det 
oprindelige, ikke det spontane, ikke det 
første, men næste trin, når du har 
tænkt efter." 
 
"Omsorg" eller 'omsorg' 
I diskussionen af "omsorg" og/eller 
'omsorg' vender Andersen (1996) sig 
mod blandt andet sygepleje (hvilket i 
sig selv er interessant: Bogen hedder 
Pædagogens praksis5): Mod Kari 

                                                      

                                                          

5 Én forklaring på det upåfaldende i at vende 
blikket mod sygeplejerskers arbejde for at 
diskutere pædagogers arbejde kunne være 
at sygeplejersker kan konstrueres i en domi-
nant (maskulin) position og pædagoger i en 
domineret (feminin) position inden for grup-
pen af semi-professionelle; man kunne 

Martinsen som har arbejdet med syge-
pleje og med Løgstrups etiske ford-
ringer, og mod Tine Rask Eriksen som 
har arbejdet med habitus, køn og syge-
pleje - og andre. 
   At referere til Martinsen og Eriksen 
implicerer at omsorgsudøvelse ikke 
reserveres én gruppe af semi-profes-
sionelle praktikere (fx enten pædagoger 
eller sygeplejersker). Det implicerer 
dermed desuden hvordan opgaven er 
at bryde også med en administrativ 
inddeling (pædagog henholdsvis syge-
plejerske er administrative kategorier) 
for at kunne konstruere en mere adæ-
kvat teori om det der foregår. Dermed 
impliceres også vigtigheden af at bryde 
med dels et forkonstrueret objekt som 
pædagog-"omsorg" over for fx et 
tilsvarende forkonstrueret objekt syge-
plejerske-"omsorg", dels i det hele taget 
bryde med det forkonstruerede objekt 
"omsorg". Ellers risikerer forskeren, i 
stedet for at producere ny erkendelse, 
blot at reproducere de forudsætninger 
der er for de forkonstruerede objekter, 
hvilket i næste omgang risikerer at 
medføre at forskeren gentager de 
misforståelser som bæres med af et 
administrativt forkonstrueret objekt. 
   De definitioner på "omsorg" som 
refereres i Andersen (1996), går ud fra 
oplevelser, og det ser ud som om det er 
omsorgsudøverens synspunkt som 
tages: Enten handler omsorgsudøveren 
ud fra det hun oplever, eller også ind-
befatter "omsorgen" noget som baserer 
sig på oplevelser. Men fordi oplevelser 

 
næppe diskutere sygeplejerskers omsorgs-
arbejde med udgangspunkt i pædagogers 
'omsorgsteorier'. Udviklingen af teorier for 
"omsorg" må desuden konstrueres som en 
indsats i kampen om arbejdspladser dels 
mellem pædagoger og sygeplejersker, dels 
internt i de to grupper (se også Nørholm 
1997, 2001a, Brinkkjær & Nørholm 2002, 
2005, Nørholm & Brinkkjær 2003). 
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principielt er usystematiske, vanskelig-
gøres en systematisk diskussion af 
"omsorg" (og af den materialiserede 
'omsorg'). Imidlertid kan en omsorgs-
udøver næppe andet end at gå ud fra 
sine oplevelser i og med at 'omsorg' 
udøves praktisk og under en praktik-
kens handletvang; de praktiske hand-
linger udføres praktisk eller per habitus. 
 
Mellemlagets naturaliserede 
uinteresserethed 
Muschinsky (upubl.) diskuterer hvordan 
omsorgsarbejdere (som udgør en del af 
de nye mellemlag) i praksis handler 
som om gruppens (vilkårlige) måde at 
udøve 'omsorg' på er universel, og 
andre måder forkerte og ikke ander-
ledes, og dermed handler som om der 
ikke er tale om ligeværdige forskelle 
mellem forskellige opfattelser af hvad 
'omsorg' kunne bestå i, men opfatter 
det 'andet' som noget forkert. Dvs. det 
ses hvordan det egne opfattes som 
noget absolut rigtigt og den andet som 
noget absolut forkert; det socialt vilkår-
lige mellemlagsliv (og dens opfattelse 
af fx 'omsorg') naturaliseres. Callewaert 
(2002:136) siger at de nye mellemlag 
er: "... den klasse som indbilder sig og 
hævder at de ikke har egne klasseinter-
esser, men er interesseret i alles inter-
esser." Diskussionen hos Andersen (og 
her) åbner for en sociologisk funderet 
dekonstruktion af denne uinteresseret-
hed. 
   Oplevelsen af forskellige situationer 
ser ud til at afhænge af social her-
komst6, ligesom omsorgsudøverne qua 
sorteringen til uddannelserne efter 

                                                      

                                                     

6 Bourdieu (1986) foretager ikke en analyse 
af den sociale fordeling af "oplevelser", men 
af "smag". Det antages dog at smag bygger 
på oplevelser, og så er det rimeligt at hævde 
at også oplevelser er afhængige af bl.a. 
social herkomst. 

allerede eksisterende sociale skel (efter 
Bourdieu & Passeron 1990) er mere 
ens med hinanden end med dem de 
udøver 'omsorg' over for, og som princi-
pielt kommer fra alle samfundslag. 
Udøvelsen af 'omsorg' allokeres altså til 
en i egen selvforståelse uinteresseret 
gruppe, som imidlertid har klassespeci-
fikke præferencer. Dertil kommer at 
'omsorg' udøves praktisk, per habitus, 
præ-refleksivt og underlagt en praktik-
kens handletvang, samtidig med at det 
ideelle forveksles med det som materi-
aliserer sig. Endelig udøves disse 
specielle gerninger med det gode for 
øje og legitimeret med en nærmest 
indiskutabel god vilje; hensigten helliger 
midlet. Og da ses det med hvilken 
styrke denne klasses vilkårlige inter-
esser gennemsættes på bekostning af 
alle andre7.  
   Den mistænksomhed som uegen-
nyttig bistandshjælp i andre sammen-
hænge afføder, burde overføres også til 
udøvelsen af 'omsorg'. Men det gode 
udføres praktisk, og så har det lange 
udsigter med hensyn til eventuelt at 
bryde med en klassespecifik, symbolsk 
voldelig pædagogisk praktik ('omsorg') 
som er en af betingelserne for gennem-
sættelsen og reproduktionen af et 
vilkårligt socialt magt-/dominansforhold. 
End ikke en italesættelse gennem en 
analyse som denne er i sig selv nok til 
at ændre at nogen dominerer over 
andre. Tilsvarende er en social arbejds-
deling kendetegnende for samfund i og 
efter det moderne, så en forandring vil 

 
7 Sundhedsvæsenets (pædagogiske) funk-
tion i gennemsættelsen af én social gruppes 
normer på bekostning af alle andre (en sor-
tering efter social herkomst) og i naturalise-
ringen af hvad der er god "omsorg", samt 
den sociale fordeling af forbruget af ydelser 
fra social- og/eller sundhedsvæsen og af 
forholdene rask/syg, normal/unormal ud-
foldes ikke her. 
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sandsynligvis bestå i nye former for 
symbolsk vold og ikke i en afskaffelse 
heraf: Så længe der tages udgangs-
punkt i dominante ideer og ikke i teore-
tisk reflekterede empiriske undersøgel-
ser, sker der snarere en opretholdelse 
og udbygning af den symbolske vold og 
dens vilkårlighed end det modsatte. 
   For at forstå denne dynamik, må det 
dog medtænkes at det hele sandsyn-
ligvis foregår præ-refleksivt, ikke-villet. 
Dominansforholdene kan næppe for-
stås som én gruppes med ond vilje 
udøvede undertrykkelse af en anden; 
de opretholdes også af dem som de er 
til direkte ulempe for. 
 
Køn og omsorgsudøvelse 
Det er overvejende kvinder som udøver 
'omsorg' og taler om "omsorg"8; arbej-
det med at passe andre udføres især af 
kvinder, og består især af inferiøre, 
uendeligt gentagne, ensartede opgaver 
(se for eksempel Jørgensen 1993, 
Larsen 1993, Madsen 1993, Petersen 
1992/3). Bourdieus kulturantropolo-
giske studier (for eksempel 1999:19) 
viser at dette kendetegner en femi-
nin/domineret position (se også Prieur 
1998). Her er det nok væsentligt at 
understrege at ordet "inferiør" ikke 
indebærer en (normativ) stillingtagen til 
om handlingerne er socialt nødvendige 
eller værdifulde. Uanset en faglig 
stolthed i gruppen, og uanset opgaver-
nes (sociale) nødvendighed og værdi, 
er der tale om gerninger med lav social 
status. Det ses fx i det faktum at 

                                                      
8 I perioden 1991 - 2001 udgør mænd godt 
11% af den samlede arbejdsstyrke af 
ansatte i kategorierne "8519 Sundheds-
væsen mv." og "8539 Sociale institutioner 
mv." (www.statistikbanken.dk). Andelen af 
kvinder er sandsynligvis stigende på vej 
nedad i de formelle hierarkier inden for disse 
grupper. 

karrierevejen opad i hierarkierne for 
stort set enhver omsorgsudøver (eller 
enhver anden praktiker) går fra det 
praktiske arbejde som ellers bruges til 
at legitimere jobbet, til at administrere 
det praktiske arbejde eller til at (norma-
tivt) fortælle hvordan arbejdet bliver 
udført og skal udføres. Hermed under-
streges hvordan en kategorisering af 
viden - efter Durkheim (1975) og 
Bourdieu (især 1977) - også udtrykker 
en social arbejdsdeling: At kunne gøre 
er knyttet til en domineret position, at 
vide hvordan (hér at foreskrive hvad 
andre skal gøre, og hvordan det skal 
gøres) er knyttet til en dominant 
position. Dette diskuteres i Brinkkjær & 
Nørholm (2002, 2005) og eksemplifi-
cerer en teori om at skolens funktion er 
at foretage og legitimere sorteringen til 
en social arbejdsdeling efter eksister-
ende sociale forskelle Bourdieu & Pas-
seron (1990), ligesom det eksemplifi-
cerer hvordan uddannelsesniveau og 
social herkomst er to sider af samme 
sag. 
   Omsorgsudøvelse og en domineret 
position ser således ud til at være to 
sider af samme sag i og med alloke-
ringen af et socialt inferiørt arbejde hos 
kvinder. Det som dog ofte ses, er at 
disse sociale forhold forklares ved 
hjælp af biologiske teorier. Men køns-
forskning som i udgangspunktet op-
deles i forskning i forholdene for bio-
logiske mænd henholdsvis kvinder (og 
desuden fordeles mellem biologiske 
mænd og kvinder respektive), risikerer 
allerede i udgangspunktet at gøre bio-
logisk køn til en grundlæggende 
forklaringsfaktor: Det foruddiskonteres 
at faktoren biologisk køn er overdeter-
minerende, og dermed udelukkes alle-
rede i udgangspunktet muligheden for 
at bryde med en biologisk/biologistisk 
forklaring. 
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 Det der er behov for, er at analysen af 
forholdene mellem kønnene revurderes 
ud fra en sociologisk indgangsvinkel i 
stedet for - som det oftest ses - ud fra 
en biologisk (eller psykologisk) 
synsvinkel. Bourdieus sociale teori om 
køn ses tydeligst i Bourdieu (1990a, 
1999)9. Helt centralt står her at arbejds-
delingen mellem kønnene konstrueres 
som et særtilfælde af en social arbejds-
deling, og at begrebsparret maskulin/fe-
minin anvendes homologt med be-
grebsparret dominant/domineret. Des-
uden opererer Bourdieus teorier (her-
under teorien om køn) med at sociale 
dominansforhold opretholdes gensidigt, 
og teorierne bryder med forestillingen 
om at mænd undertrykker kvinder. 
   I sociologiske undersøgelser af en 
social arbejdsdelings sammenhæng 
med biologisk køn må biologisk køn 
derfor behandles som et karakteristi-
kum ved en social agent på linje med 
andre karakteristika. Hvilken social 
placering (hvilket socialt køn) en social 
agent med et bestemt biologisk køn 
indtager, bliver dermed et resultat af 
undersøgelser som i en bachelardsk 
tradition systematisk bryder med den 
umiddelbare forklaring som impliceres 
ved en indledende inddeling af de 
undersøgte agenter efter deres bio-
logiske køn. Et systematisk brud med 
biologiske forklaringer på sociale for-
hold kan medføre at biologiske kvinder 
sociologisk konstrueres som mænd 
(qua indtagelsen af en dominant posi-
tion), og at biologiske mænd socio-
                                                      

                                                     
9 Diskussionen findes gennem hele forfatter-
skabet, fra "Célibat et conditions paysanne" 
(1962), over Ésquisse (1971), Outline 
(1977), Le sens pratique (1980) til The Logic 
of Practice (1990b); kapitlet "Et forstørret 
billede" (Bourdieu 1999:12-71) udgør 
således en gennemskrivning af dele af de 
nævnte værker. Se også Callewaert & 
Petersen (1994). 

logisk konstrueres som kvinder (qua 
indtagelsen af en domineret position). 
   Med Bourdieu (især 1990a, 1999) ser 
det ud som om feministisk inspireret 
kønsforskning indebærer at en gruppe i 
forvejen privilegerede (maskuline) 
kvinder argumenterer for at deres privi-
legier skal øges, med henvisning til at 
de repræsenterer hele gruppen af 
kvinder, altså på vegne af en relativt 
domineret gruppe. I artiklen om den 
sociale funktion af evalueringer (Nør-
holm 2001) foreslås en repræsenta-
tionens sociologi som viser hvordan en 
repræsentant ikke i praksis forfægter 
gruppens synspunkter, men repræsen-
terer sig selv, og hvordan gruppen af 
repræsentanter kæmper for synspunk-
ter som ligner synspunkterne i den 
gruppe de ellers anerkendes for at 
være domineret af og have mod-
stridende synspunkter med. 
   Noget tilsvarende ses i kønskampen: 
Kampen føres af socialt dominante 
(maskuline) biologiske kvinder, og 
synspunkterne forfægtes og aner-
kendes som om de tilhørte hele grup-
pen af biologiske kvinder, samtidig med 
at de dominante (maskuline) biologiske 
kvinders synspunkter ser ud til mere 
eller mindre at sammenfalde med 
synspunkterne i gruppen af dominante 
(maskuline) biologiske mænd. Og det 
ser således ud som om en køns-
forskning som tager udgangspunkt i 
biologisk køn10, inddelinger af skole-

 
10 Diskussionerne af forholdet mellem 
kønnene ser ud til at blive inkonsistente især 
hvad angår implikationerne af hvordan 
overførslen fra generation til generation af 
biologiske og/eller sociale egenskaber fore-
går. Diskussionen udfoldes ikke her, men 
kan ses antydet i Nørholm (2003b). I øvrigt 
er det selvmodsigende at benytte biologiske 
teorier (konsistente eller ej) til at forklare 
sociale forhold som qua sociale forhold 
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elever i drengegrupper respektive pige-
grupper, kvoteringer i forbindelse med 
besættelse af jobs ud fra biologisk køn 
eller tilsvarende, implicerer 
 
- dels en vulgær basis/over-byg-

nings-forståelse (biologiske mænd 
er som sådan under-trykkere/ud-
byttere og biologiske kvinder er 
som sådan undertrykte/udbyt-
tede); samfundet er grundlæg-
gende delt i to klasser på et 
biologisk fundament 

- dels en vulgær forståelse af social 
homogenitet inden for de to 
grupper (alle biologiske mænd er 
som sådan undertrykkere/udbyt-
tere og alle biologiske kvinder er 
som sådan undertrykte/udbyt-
tede); ud over ovenstående to 
klasser, er samfundet grundlæg-
gende uden forskelle. 

 
Således impliceres en forestilling om 
samfundet som indebærer en social 
homogenitet og en dertil knyttet ligelig 
fordeling af adgang til sociale og 
symbolske goder inden for de respek-
tive grupper som det er svært empirisk 
at få øje på. Tværtimod tyder resul-
taterne i for eksempel Hansen (1995) 
på at en ulige fordeling af sociale og 
symbolske goder er stabil trods for-
søgene på at kompensere for ulig-
hederne.11

                                                           
                                                          

sandsynligvis forklares mere fyldestgørende 
ved hjælp af sociologiske teorier. 
11 Det kan undre at der er så få der ligeud 
siger det der kan hentes belæg for hos fx 
Bourdieu & Passeron (1990), Korpi & Palme 
(1995) - eller Hansen (1995), at reproduk-
tionen af en ulige fordeling af sociale og 
symbolske goder fortsætter og udbygges på 
grund af alle gode intentioner, eller med 
andre ord at så længe der ikke brydes med 
de umiddelbare forestillinger om uligheder-

Konklusion og perspektiver 
Omsorgsarbejde implicerer udøvelsen 
af inferiøre gerninger, og det ser ud 
som om disse gerninger overvejende 
udøves af (biologiske) kvinder med den 
gode vilje som indiskutabel drivkraft/ 
begrundelse. Samtidig forekommer det 
at en kritik af det arbejde som udføres, 
bliver illegitim, med reference til den 
gode vilje. 
   Imidlertid ser det ud som om en ind-
deling efter biologisk køn reproducerer 
og udbygger en ide om det biologiske 
som forklaring. Desuden ser det ud 
som om allerede privilegerede tildeles 
privilegier på bekostning af allerede 
ikke-privilegerede, så maskuline (domi-
nante) kvinders interesser fremmes på 
bekostning af alle andre kvinder, hvilket 
forstærkes med henvisning til den in-
diskutable gode vilje. Dette kan forklare 
trægheden i forandringen af forholdet 
mellem kønnene. Hvem der i sidste 
ende betaler prisen for dette - feminine 
kvinder eller feminine mænd - er et 
empirisk spørgsmål. Resultaterne i for 
eksempel Nielsen (1995) og i Bourdieu 
(1962, desuden gennemgået i Calle-
waert 1997), samt en generel feminise-
ring af samfundet tyder dog på at femi-
nine mænd (som ifølge Bourdieu 1986: 
126-131 typisk er landarbejdere og 
småhandlende stort set uden sym-
bolske kompetencer til at sanktionere 
de praktiske) sorteres helt ud12. 

 
nes ophav, reproduceres og udbygges en 
ulige fordeling. 
12 Feminisering må ikke ses som en essens, 
men den måde hvorpå omsorg, køn, den 
gode vilje og en feminisering følges ad, 
antyder at feminisering, privatisering, inder-
lig- eller personliggørelse er sider af samme 
sag: Et mellemlagsbåret social-liberalt pro-
jekt som implicerer en afvikling af samfundet 
som sådan, en opfattelse af at enhver er sin 
egen lykkes smed, en endimensionalitet 
uden plads til symbolske medbetydninger 
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Faktisk ser det ud som om kvinden er 
mobil, og at det er betingelsen. Det 
væsentlige er dog at der i denne sam-
menhæng er tale om at det er (kvinden 
i) en feminin (domineret) position som 
er mobil - eller omvendt fordi den femi-
nine (dominerede) position kende-
tegnes ved at stå til rådighed for den 
maskuline (dominante). Dette stemmer 
også overens med at (køns)kampen (i 
arkaiske samfund) ikke består i at 
biologiske mænd undertrykker bio-
logiske kvinder, men at kvinder er 
udelukket fra kampen som står mellem 
mænd og har kvinden som præmie 
(Bourdieu 1990a, 1999). 

ethvert medlem af gruppen af bio-
logiske mænd dominant. En ligestil-
lings-intention som går ud fra biologisk 
køn, privilegerer med andre ord den 
gruppe som taler, og som anerkendes 
for at tale på vegne af hele gruppen, 
men som taler på vegne af sig selv og 
på bekostning af resten af gruppen. 
Imidlertid kendetegner dette ikke 
kønsdiskussionen alene. Snarere er det 
generelt kendetegnende for enhver 
demokratisk repræsentation at repræ-
sentanternes interesser tilgodeses på 
bekostning af de repræsenterede 
(jævnfør Nørholm 2001); det er det der 
sker når nogen taler på vegne af andre, 
og det kan med andre ord regnes for et 
kendetegn ved samfund efter det 
moderne at denne hensyntagen og 
handlen på vegne af andre resulterer i 
at forskellene i fordelingen af sociale og 
symbolske goder øges i stedet for det 
modsatte. 

   Særbehandling med udgangspunkt i 
biologisk køn udbygger forskellene 
inden for gruppen af for eksempel 
biologiske kvinder fordi de dominante 
opnår privilegier på bekostning af de 
dominerede. Dette refererer samtidig til 
at udviklingen af teorier for "omsorg" 
frem for noget andet kan konstrueres 
som en indsats i kampen om social 
status dels mellem pædagoger og for 
eksempel sygeplejersker, dels internt i 
grupperne. 
   Den kamp som føres for at hjælpe en 
underprivilegeret gruppe til at opnå 
privilegier (in casu biologiske kvinder), 
føres som om det er hele gruppen som 
er underprivilegeret. Imidlertid skjules 
herved mindst to forhold: Dels er ikke 
ethvert medlem af gruppen af bio-
logiske kvinder domineret, dels er ikke 

                                                           
eller refleksion i andet end måske netop 
symbolske udgaver, og hvor arbejde udført 
med den gode vilje som begrundelse, stiller 
sig uden for kritik og legitimerer sig selv. 
Desuden ser en feminisering ud til at udtryk-
ke en meritokratisk tendens: Generelt opnår 
piger/kvinder bedre skoleresultater end 
drenge/mænd. Udtrykkes dette anderledes, 
så behøver drenge/mænd ikke så gode 
skoleresultater som piger/kvinder for at opnå 
samme sociale status. 
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