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Er nogle drenge og piger
mere rigtige end andre?
Den lille forskel er mere end en kliché. Den lever i bedste velgående, er både forskere, lærere og
pædagoger enige om. Men hvordan man skal forstå den, hvad den har af betydning for børns
udviklingsmuligheder, og hvordan man skal arbejde med den i praksis, deler vandene, viser EVA’s
litteraturstudie Blik for Køn der konkluderer at pædagoger og lærere bør være bevidste om hvordan de
arbejder med kønnet, og reflektere over deres egen og børnenes tilgange til hvad der gør en rigtig dreng
og en rigtig pige.
AF DIREKTØR
AGI CSONKA

Kan rigtige piger stå på skateboard og rigtige drenge gå
til dans? Kan en rigtig pige ønske at blive elektriker og
en rigtig dreng søge ind på sygeplejerskeuddannelsen?
Normerne for hvad der er rigtigt og forkert som køn,
ligger dybt i os. Og de kommer til udtryk i vores
handlinger, vores tale og vores omgang med hinanden,
også når vi ikke er bevidste om det – ikke mindst i
daginstitutioner og skoler. Når den mandlige pædagog
råber ”kom drenge, lad os løbe ud og spille fodbold”,
sætter han en norm for hvad der er det rigtige at gøre
for børnehavens drenge – og risikerer dermed at
begrænse både de drenge som hellere ville sidde og lave
perleplader indendørs, og de piger som godt kunne
tænke sig at være med til løbe rundt på græsset og
score mål. Og når den kvindelige dramalærer sætter
pigerne til at sy kostumer og drengene til at bygge
scene, er hun på samme måde med til at sætte nogle

normer som indsnævrer rammerne for hvad ”rigtige”
drenge og ”rigtige” piger er for nogle størrelser.
To tilgange til køn
Kønnet er en synlig forskel som det er nemt at forholde
sig til. Og de seneste år er stadig flere daginstitutioner
og skoler begyndt at fokusere på kønsforskelle i
tilrettelæggelsen af de pædagogiske aktiviteter. Blandt
både forskere og praktikere er der dog stor uenighed om
hvordan man skal forstå disse kønsforskelle og – i
forlængelse heraf – hvordan man bør arbejde med dem.
Danmarks Evalueringsinstitut har kigget på forskellige
tilgange til at forstå kønnet og kønnets betydning. Og
groft skitseret går skillelinjen mellem de der ser køn som
noget helt grundlæggende og afgørende for de
adfærdsmønstre og interesser børn udvikler, og de der
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ser kønsforskellene som noget der primært er resultat af
en bestemt opdragelsesmæssig og pædagogisk praksis.
Med andre ord går den mellem de der har en
biologiserende tilgang og en sociokulturel tilgang.
Hvor de første ser kønnet som årsagen til at drenge og
piger udvikler sig forskelligt og har forskellige interesser,
ser de sidste forskellene primært som et resultat af den
måde børnene er blevet formet på. Så når statistikkerne
år efter år fortæller at piger vælger at uddanne sig inden
for bløde humanistiske fag og drenge inden for teknik
og naturvidenskab, vil de biologiserende forklare det
med pigernes bløde og omsorgsfulde natur, mens de
sociokulturelle vil forklare det som et resultat af de
muligheder børnene i deres skoletid og øvrige liv er
blevet præsenteret for og påvirket af.
Stor opmærksomhed om den biologiske tilgang
De seneste år har især den biologiserende tilgang fået
meget opmærksomhed. Fremtrædende forskere som
Ann-Elisabeth Knudsen og børnepsykiateren Gideon
Zlotnik har i en række debatbøger fokuseret på
hvorledes de to køns hjerner udvikler sig forskelligt, og
hvordan man følgelig skal behandle kønnene i
overensstemmelse med deres natur og deres
udviklingsstadie. Begge mener at skolens rammer i dag
ikke er hensigtsmæssige. Ann Elisabeth Knudsen peger
blandt andet på at når lærerne bruger meget tid på at
tage sig af de vilde og utilpassede drenge, bliver pigerne
overset eller brugt som ”små hjælpelærere.” Dermed
bliver der ikke sat fokus på deres udviklingsbehov eller
potentialer.
Zlotnik beskriver i sin bog ”De stakkels drenge” hvordan
drenge diskrimineres i skoler og daginstitutioner der ikke
er indrettet til at rumme deres behov. En af årsagerne til
det påpeger han, er overvægten af kvindelige lærere og
pædagoger der med deres feminine normsæt dominerer
børnenes institutioner. Ifølge Zlotnik har drengene altså
et dobbelt problem fordi de både mangler rollemodeller
og skal tilbringe deres skole- og institutionstid i et
feminiseret miljø som ikke kan rumme dem.

rollemodeller. Vigtigere er det at de lærere og
pædagoger der er, repræsenterer forskellige måder at
være kvinder og mænd på, at de er opmærksomme på
hvordan de selv bidrager til kønsstereotype forestillinger,
og hele tiden åbner op for at der er mange måder at
være dreng/pige på.
Hvis man i skoler og institutioner taler om pigers og
drenges forskellige behov, er man ifølge den
sociokulturelle tilgang i realiteten med til at fastlåse
børnene i bestemte roller og handlemønstre som
langtfra er dækkende for alle piger og drenge. For at
give børnene de bedste muligheder for at træffe deres
egne valg og udfolde deres eget potentiale bør man som
lærer og pædagog arbejde for at bryde disse mønstre
ved både selv at reflektere over dem og lade børnene
gøre det.
Kønsopdelt undervisning
Men hvad betyder forskellen i tilgang så for det konkrete
pædagogiske arbejde? Forskere med en biologiserende
tilgang anbefaler typisk kønsopdelt undervisning. Det
giver nemlig plads til at møde det enkelte køn på dets
egne betingelser og udviklingstrin.
Et eksempel på det er situationen hvor pædagogerne
hiver drengene ud på sportspladsen for at løbe krudtet
af, mens pigerne sidder og laver perleplader. Eller hvor
hjemkundskabslæreren lader drengene stå for at regne
mængden af ingredienser ud, mens pigerne står for at
dekorere kagen. Her lærer børnene at der er forskellige
roller og normer for kønnene, og de traditionelle
kønsrollemønstre bliver forstærket.
Kønsopdelt undervisning eller pædagogik kan dog også
have den modsatte effekt. Således beskriver den svenske
pædagog Kajsa Wahlstrøm i sin undersøgelse af to
børnehaver hvordan kønsopdeling kan være med til at
udvide børnenes forståelse af hvad køn og kønsroller er.

KORT OM ”BLIK FOR KØN”
Sociokulturelle: Man kan være mand og kvinde på
forskellige måder
Den sociokulturelle tilgang er især båret frem af en
række nyere danske og nordiske forskere. De ser køn
som en social og kulturel konstruktion der udvikles og
vedligeholdes gennem normer, forestillinger og adfærd.
Ifølge den sociokulturelle tilgang er det ikke så vigtigt
om drengene i folkeskole og institutioner har mandlige

Artiklen er skrevet på baggrund af EVAs
litteraturstudie Blik for køn der stiller skarpt på
forskellige tilgange til at arbejde pædagogisk og
didaktisk med køn i skoler og daginstitutioner,
kvalificerer forskningen bag og henviser til materiale
til det videre arbejde.
Download undersøgelsen på www.eva.dk
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Hun observerer at mens pædagogerne ubevidst
behandler børnene forskelligt afhængigt af deres køn
når de er sammen – typisk giver de drengene lederroller
og opdrager pigerne til at være hjælpsomme og
pligtopfyldende – løsner stereotyperne sig når børnene
er kønsopdelt. Det betyder at drengene opfører sig mere
hensynsfuldt, og pigerne lærer også at tage lederrollen.
En lignende betragtning finder man hos Inge FrimodtMøller og Linda Sendup. De skriver i deres bog om
kønsopdelt undervisning på gymnasieniveau at pigerne
er langt mere aktive når kønnene undervises adskilt i fx
fysik, således: ”Deres spørgelyst steg kraftigt, og
gennemgangen var i højere grad en dialog og en
diskussion end en egentlig gennemgang.”
Kønsopdeling kan udvide handlerummet
Man kan altså arbejde med kønsopdelt undervisning
både på en måde der bekræfter og forstærker
kønsstereotyperne, og på en måde der udvider kønnets
handlemuligheder. Og ser man på de pædagogiske
handlemuligheder med sociokulturelle briller, kan
kønsopdelt undervisning også være en konstruktiv måde
at arbejde med køn på.
I Sverige har man ansat såkaldte Genuspædagoger der
har til opgave at styrke refleksionen over køn hos
pædagoger, lærere og andre professionelle for at sikre at
stereotype tankegange og forestillinger ikke bremser
realiseringen af børnenes potentiale – men at de får lige
muligheder – uanset køn. I bogen ”Genuspædagogik”
stiller forfatteren Kajsa Svaleryd skarpt på hvordan
pædagoger og lærere kan arbejde med køn i deres
pædagogiske praksis. Hun bruger blandt andet et
eksempel fra kønsopdelt undervisning i hjemkundskab.
Opgaven er at bage fastelavnsboller. I drengegruppen
skal de regne ud hvor mange fastelavnsboller der skal til
for at der er nok til klassen. Bagningen går i gang med
hovedvægt på hvordan ingredienserne føles og smager,
siden skal de anrettes så det ser indbydende ud.
Pigerne skal derimod først lave en kæmpebolle og
beregne hævetiden for den. Derefter skal regne ud hvor
meget de skal bruge af de enkelte ingredienser hvis de
kun skulle lave en enkelt lille fastelavnsbolle. Endelig skal
de dekorere den på en utraditionel måde. Alle i klassen
bager altså, men har forskellige opgaver. Baggrunden for
kønsopdelingen, pointerer Kajsa Svaleryd, er at
pædagogerne har observeret at pigerne har behov for at
udøve praktisk matematik og at eksperimentere for at
øge deres selvværd. Drengene derimod har behov for at
udvikle deres sprog, samarbejdsevner og omsorgsgen.

Men opgaven bliver tilrettelagt, så det er et tydeligt
signal at alle er lige meget værd og kan de samme ting,
men bare har forskellige arbejdsmetoder og tilgange.
Vend heltinden på hovedet
Der findes dog også mange andre måder at bringe køn
ind i undervisningen på. Lærebogsforfatterne Cecilie
Nørgaard og Bonnie Vittrup giver i deres bog ”Skolens
bog om ligestilling” en række gode eksempler på
hvordan man kan arbejde med at nedbryde kønslige
stereotyper i sit valg af tekster eller tilgange til temaer. Et
oplagt eksempel er i at skifte helten ud med en heltinde
når man arbejder med eventyr og enten klassevis eller i
grupper diskutere hvad det har af konsekvenser for
handlingen. Ville heltinden handle på samme måde?
Hvordan ville hun klare prøverne? Ville hun være lige så
målrettet i forhold til at vinde det halve kongerige?
Hvordan ser en heltinde i det hele taget ud?
Forskningsmæssigt belæg
Kønsopdelingen og den biologiserende tilgang har som
nævnt de seneste år haft stor gennemslagskraft. Og
EVA’s undersøgelse viser at fortalerne for denne
observans har været gode til at kommunikere præcist og
klart omkring nogle fænomener vi alle sammen kender.
Ser man nærmere på deres forskningsmæssige belæg for
de skarpe pointer, kommer de dog lidt til kort. Selv om
der er forskel på pigers og drenges hjerner, er der faktisk
ikke forskningsmæssigt belæg for at de har den
betydning for børns adfærd som forfatterne tillægger
dem.
Den sociokulturelle tilgang har sværere kår i
offentligheden, men har til gengæld et solidt
forskningsmæssigt belæg for sine konklusioner. Således
er det blandt andet veldokumenteret at pædagoger og
lærere i deres adfærd bidrager til at fastlægge hvilke
identifikations- og handlemuligheder drenge og piger
har. Og at de får vanskeligt ved at få øje på en række
andre vigtige forskelle mellem børn hvis de fokuserer for
entydigt på forskellen mellem drenge og piger. Den
sociokulturelle vinkel er dog sværere at kommunikere da
den foregår på et højt akademisk niveau, og med en
sprogbrug hvor køn ”gøres” eller ”konstrueres”.
Refleksion styrker børns muligheder
Konklusionen må være hvad end man vælger for en
tilgang, at lærere og pædagoger har et ansvar for at give
børn så gode muligheder som muligt for ikke bare at
være rigtige piger og drenge men at blive sig selv uanset
køn. Og en vej er at forholde sig aktivt til hvordan man
selv agerer i sin pædagogiske praksis. På den måde
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baner man vej for de børn der i dag drømmer om at
blive fremtidens kvindelige ingeniører eller mandlige
sygeplejersker.
INSPIRATION TIL DET VIDERE ARBEJDE MED KØN
GENERELT

Genuspædagogik af Kajsa Svaleryd
Om de svenske erfaringer med at bruge særlige
genuspædagoger til at sætte fokus på at bryde de kønslige
stereotyper i skoler og daginstitutioner. En refleksions- og
handlingsbog.
FOR DAGINSTITUTIONER
Flere end to slags børn, en rapport, udgivet af
Ligestillingsministeriet og udarbejdet af forskere fra
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus
Universitet. Rapporten består blandt andet af et review af
nyere nordisk litteratur om køn i børnehaven og en mindre
kvalitativ undersøgelse.

SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Rapporten følges op af to børnebøger Den dag da Rikke
var Rasmus og Den dag da Frederik var Frida, der
følger to børn der en dag vågner op med det modsatte
køn, og beskriver hvilke forventninger og krav det
efterfølgende udløser i både børnehaven og hjemmet.

- Får både drenge og piger mulighed for at opleve sig Endelig er der lavet en inspirationsguide til det
som værdifulde deltagere i og medskabere af et
pædagogiske arbejde med køn i daginstitutioner
socialt og kulturelt fællesskab?
Børnehaver med Plads til PippiPrinser og
PiratPrinsesser. Find det hele på www.lige.dk
- Inddrages og opmuntres drenge og piger i lige høj
grad til at være aktive og deltage i fællesskabet på
FOR GRUNDSKOLEN
varierende måder, eller sætter kønnet normer for
Skolens bog om køn og ligestilling af Cecilie
måderne hvorpå hhv. drenge og piger kan deltage?
Nørgaard og Bonnie Vittrup
Et undervisningsmateriale til brug på alle folkeskolens
- Hvordan udfordrer, opfordrer, støtter og
klassetrin. Temaerne er opdelt, så de passer til
anerkender vi både drenge og piger til at udvise
indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Bogen
sproglig kreativitet?
indeholder rollespil, forsøg, opgaver og forskellige
eksempler på køn i populærkulturen, historien, kunsten og
- Giver vi både drenge og piger gode muligheder for litteraturen.
at opleve glæde ved at bevæge sig?
Brug din stemme af Cecilie Nørgaard og Bonnie
Vittrup
- Hvad laver vi når vi er i naturen? Udfordrer vi både
Et undervisningsmateriale, lavet i forbindelse med 100pigernes og drengenes nysgerrighed og videbegær?
årsfejringen af kvinders valgret i 2009. materialet er
Kilde: ”Flere end to slags børn. En rapport om køn og inddelt i tre niveauer, der passer til indskoling,
ligestilling i børnehaven”, Ligestillingsministeriet,
mellemtrinnet og udskoling
2008
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