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utter igjennom?
PARADE: Homofile kommer til å paradere i Oslos gater denne uken.
Her fra Wien i fjor.
Foto: AFP

Homofile under angrep
Bildet har gått verden rundt: Svjatoslav Sjeremet
fra Ukrainas Gay Forum ligger sammenkrøket på
bakken.
Overfallsmennene sparker og slår. De har gummihansker på seg. Volden er grov, gummihanskenes budskap tydelig:
Angrepet skjer ikke spontant. Og homofile er syke
og skitne. Det er 20. mai
– datoen for Pride i Kiev
– men den planlagte
demonstrasjonen må
avlyses. Politiet sier de
ikke kan garantere folks
sikkerhet. Dermed innkasserer ekstremistene
en seier: De eier gatene.

DISKRIMINERING

gutter og jenter som skades og
drepes ligger stabilt også etter
denne perioden på 70 prosent
gutter og 30 prosent jenter. I
tillegg satt mange av jentene på
med gutter som kjørte uforsvarlig.
Legg så til at forskningen også
har vist at det er modningsforskjeller mellom gutter og jenter i
utviklingen av frontallappene, der
gutters frontallapper utvikles
merkbart senere enn jenters, og
vi har en mulig forklaring.
Men det er jo ikke nok å vise
at det er genetiske forskjeller
mellom kjønnene, for denne
forskjellen har jo vært der hele
tiden. Skal man forklare endringen, må det ha skjedd noe med
miljøet.
Og det viktigste og mest
iøynefallende er at vi har gått fra
tradisjonelle undervisningsmetoder til mer elevstyrt læring.
Eller for å si det på en annen

måte: elevene har fått mer
ansvar for egen læring.
For å ta et par eksempler:
Datamaskinen har fått en sentral
plass i undervisningen. Den
forutsetter selvdisiplin og strenge
rammer om elevene skal få et
læringsutbytte. Baseskole og
prosjektarbeide det samme:
læreren forvandles til en veileder
og man forutsetter at elevene
har en indre, disiplinerende
stemme som styrer mot seriøst
arbeid.

Skippertaksmetoden
Men ikke bare har arbeidsmetodene endret seg, også
rammene for arbeidet, reglene
som skal styre atferden har fått
et nytt innhold. I Forskrift til
opplæringsloven står det nå at:
«I vurderingen i fag skal ikkje
føresetnadene til den enkelte,
fråvær, eller forhold knytte til

ordenen og åtferda til eleven
trekkjakt inn».
For å si det forsiktig åpner
Forskrift til opplæringsloven for
en atferd der den enkelte elev
kan satse på ikke å møte opp
og bruke skippertaksmetoden
og at det nok går bra til slutt.
Noe som viser seg å falle i god
jord hos mange gutter.
Hva skal vi så gjøre for å få
guttene tilbake i en situasjon der
også de kan mestre skolearbeidet? Mye tyder på at klarere forventninger, mer styring,
tettere oppfølging og mer bruk
av tradisjonelle undervisningsmetoder vil hjelpe guttene til
å lære mer og å få bedre
resultater.

Skeive Dager
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Forbud mot såkalt «homopropaganda» begrunnes i ønsket om
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fort tilbake til skolearbeidet, skriver Kval. Her er Else Marte Thue Remen og Linn Cecilie Salvesen Bak t.v.
VG-sak om elever og PC-bruk i 2010.
FOTO: MATTIS SANDBLAD

å beskytte barn. Menneskerettighetsdomstolen
har slått fast at det ikke
er grunnlag for å hevde
at debatt påvirker barn
negativt.

