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Boken utgis av Oxford University Press i en serie forlaget kaller
Sexuality, Identity, and Society Series, hvis formål er å fremme
kreativ vitenskapelig kunnskap innenfor forskning på kjønn og
seksualitet.

Forfatteren redegjør for en etnografisk studie som han har utført
av ungdommers maskulinitet og holdning til homofile i dag. Boken
har nok størst interesse for personer som forsker på kjønn eller
homofiles situasjon, men den er relevant også for barne- og ung-
domspsykiatere, lærere og andre som jobber med ungdom. Rele-
vansen for den gjengse lege er lav, men for det samfunnsengasjerte
menneske vil den være et interessant innspill om hvordan sam-
funnet endrer seg, og hvordan vi skal forstå oss selv som menn,
kvinner og mennesker.

I 2009 gjennomførte McCormack den ett år lange etnografiske
studien av gutter i alderen 16–18 år på tre ulike skoler i England.
Forfatteren var sammen med og observerte elevene i skoletiden,
og intervjuet noen av studentene. Han drøfter sin egen rolle grundig,
og forskningsmessig ser dette ut til å være et solid arbeid. I tillegg til
å beskrive sine funn redegjør han for tidligere forskning og ulike teo-
rier innenfor maskulinitetsstudier. Av de tre hoveddelene omhandler
første del etnografisk forskning generelt og hvordan studien ble
utført, andre del omtaler forskningsfunn og teorier innenfor sosiolo-
giske studier av maskulinitet, og i tredje del beskriver og fortolker
han funnene i studien.

To hovedretninger innen teorier om maskulinitet drøftes. Innen-
for hegemonisk maskulinitet er ulike måter å være mann på hier-
arkisk rangert, og de best ansette mennene dominerer og marginali-
serer de lavere rangerte mennene. Homofobi brukes til å korrigere
atferd som man anser som umandig, og er derfor viktig for både
heterofile og homofile gutter og menn. Innenfor inkluderende mas-
kulinitet eksisterer ulike maskulinitetstyper side om side og har lik
verdi. Studien viser at hegemonisk maskulinitet opererer i miljøer
der man er negativ til homofili, mens inkluderende maskulinitet
gjelder der homofili aksepteres.

Det oppsiktsvekkende ved studien er at den dokumenterte at
homofobi (også den homofobiske språkbruken) var fraværende,
og homofili var fullt akseptert. Popularitet og sosial kapital blant
guttene baserte seg ikke på dominerende maskulinitetstyper, men
bygde på andre verdier: karisma (energifull, underholdende, finne
på gøyale ting, være litt «gæren»), autentisitet (samsvar mellom
den man utgir seg for å være, og den man faktisk er), emosjonell
støtte (til alle) og sosial kompetanse (man omgås alle typer gutter
og ekskluderer ikke de mindre populære). Vold, mobbing og ned-
settende kommentarer var ansett som uakseptabelt og avleggs.

Forfatteren mener at homofobi var på topp i 1980- og 90-årene,
og at endringen til en inkluderende maskulinitet har funnet sted
på 2000-tallet. Forkjempere for homofiles rettigheter, aids som syn-
liggjorde at «hvem som helst» kunne være homofil, økonomiske
endringer med økt utdanningsnivå og Internett som «vanliggjør»
ulike måter å være mann på og ha sex på, har bidratt til utviklingen,
skriver han.

For meg ga boken oppdatert og gledelig kunnskap om situasjo-
nen vedrørende kjønnsroller og homofiles situasjon blant ungdom
per i dag. Jeg liker også forfatterens argumentering for at kategori-
sering basert på seksuell identitet er nyttig, og at han fremhever at
man ikke lenger trenger å se på homofile som ofre.
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The Scandinavian Neurotrauma Committee (SNC), med represen-
tanter fra Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island, har de siste
tiårene kommet med vesentlige bidrag til å systematisere og bedre
håndteringen av pasienter med nevrotraumer i Skandinavia. Siste
bidrag fra SNC er denne meget nyttige boken om alle trinn i behand-
lingen av alvorlige hodeskader fra skadested til rehabilitering.

Boken er systematisk, velskrevet og lettlest. Innholdsforteg-
nelsen er god slik at man lett finner frem til det man søker kunnskap
om. Forfatterne gir oss videre et godt innblikk i hva som er evidens-
basert kunnskap, og hva som er mer erfaringsbasert kunnskap.

Denne boken vil være til stor nytte og glede for alle typer helse-
personell som deltar i håndteringen av pasienter med alvorlige
hodeskader. Boken bør være lett tilgjengelig på alle sykehusavde-
linger som behandler denne pasientgruppen.

Jeg anbefaler boken.
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