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Drenge klatrer i træer, og piger leger med 
dukker. Sådan er deres natur. Eller hvad? Når 

vi taler om køn, så handler det nemlig også om 
kultur. For hvorfor er det lige, at 
drenge ikke kan gå i lyserødt?
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Selvfølgelig
går drenge 
også i kjole 
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Det klædte ham ikke. Den lille, nyfødte 
dreng lå indsvøbt i det lyserøde tøj og 
var klar til sin første nat som menneske. 
Hans mor, Grethe Kragh-Müller, havde 
lige klædt ham på, og nu stod hun og be-
tragtede ham. Han lignede fuldstændig 

sine to ældre søstre, da de var nyfødte, og det var også deres 
tøj, han havde fået på. Men hun kunne ikke have det. Hun syn-
tes, det så mærkeligt ud, og at det lyserøde tøj ikke passede til 
ham. Hun blev nødt til at tage det af ham igen.

Grethe Krag-Müller er cand.psych. og lektor ved Danmarks 
Pædagogiske Institut, og hun har skrevet flere bøger om børn 
og om opdragelse. Hun har også beskæftiget sig med spørgs-
mål om køn, og så siger hun i øvrigt, at ‘det jo var noget pjat’, at 
hun syntes, lyserødt ikke klædte sin søn. Men det fortæller  
noget om, hvor dybt det sidder i os, at vi er delt op i to køn, re-
flekterer hun også.

Sådan er det – traditionelt. Lyserødt er for piger, lyseblåt er 
for drenge. Dukker, perler og empati er no-
get, piger har. Traktorer, våben og selv-
stændighed er noget, drenge har. Som er 
det en naturlov, bliver det biologiske køn, 
ethvert barn tilfældigt er udstyret med, 
placeret i en af to sociale kategorier, der 
hver er fyldt med normer, retninger og for-
ventninger. Har du en tissemand? Så ryger 
du herover. Har du ikke en tissemand? Så 
er det døren ved siden af, du skal gå ind ad. 
Køn er den biologiske forskel, der traditio-
nelt er blevet brugt til at kategorisere 
mennesker – og dermed bliver natur til 
kultur. Er det unaturligt eller u-kulturligt 
at putte en dreng i lyserødt? Så vidt vides 
er der ingen videnskabelig dokumentation for, at mennesker 
med både et y- og et x-kromosom skulle se dummere ud i lyse-
rødt end dem, der har to x-kromosomer. Det hele er kultur. 

To forskelle på hjernen
Og det mærker børn hurtigt. De er ikke særligt gamle, før de 
begynder at fornemme de normer og de miljøer, der omgiver 
dem, og når en forælder eller en pædagog giver piger lyserødt 
på, fordi de er piger, og drenge lyseblåt, fordi de er drenge, er 
det med til at kønssocialisere dem. Det fortæller Cecilie Nør-
gaard. Hun er kønssociolog og beretter om en undersøgelse, 
der viser, at allerede når forældrene får at vide, hvilket køn der 
er inde i maven, begynder de at tale anderledes, og de begyn-
der at indstille deres liv efter, at der enten kommer en dreng el-
ler en pige ud.

De maler værelset en særlig farve og køber noget specifikt 
tøj. Man har også fundet ud af, at man taler forskelligt til bar-
net, når det er kommet til verden. Er det en pige, får hun kom-
plimenter for sit udseende. En dreng bliver rost for sine evner. 

– Det køn, vi oplever, er i høj grad fortolk-
ninger af det biologiske køn, lyder forkla-
ringen fra Cecilie Nørgaard.

For når man taler køn, taler man om 
natur over for kultur. Køn er også kromo-
somer, hormoner og kønsorganer, som 
fordeler jordens mennesker i to nogen-
lunde lige store grupper. Men kigger man 
ind i hovederne på kønnene, ser man no-
get andet. Og det er ikke de helt store for-
skelle. Viser man professor i psykologi og 
hjerneforsker fra Syddansk Universitet 
Christian Gerlach et billede af en hjerne, 
vil han ikke kunne se, om den stammer fra 
en kvinde eller en mand. Han blander sig 
af og til i debatten om køn og børn, fordi 
den ‘hurtig bliver firkantet, når man på-
står, der er kønsforskelle i hjernen’, som 
han siger og slår fast, at der er to steder, 
de fleste hjerneforskere kan blive enige 
om, hvor kønnenes hjerner alligevel ad-
skiller sig fra hinanden.

– Det første er, at mænds hjerner er 
større en kvinders, og drenges hjerner er 
også større end pigers. Mandens hjerne 
indeholder cirka 15 procent flere hjerne-
celler end kvindens. Men det er en gen-

nemsnitlig forskel, så 
der vil være mange kvin-
der, der har en større 
hjerne end en del af de 
mænd med de mindste 
hjerner, fortæller han. 

– Og den anden forskel 
handler om, hvor hurtig 
hjernen modnes. Der er 
en gennemsnitlig forskel 
på piger og drenge på 
godt og vel halvandet år, 
hvor drengene er lidt 
langsommere, men de 
indhenter pigerne i løbet 

af teenagealderen.
Det er forskellene, men ingen ved sådan 

rigtig, hvad de betyder, og hvad de gør. 
Man siger, ifølge Christian Gerlach, at de 
biologiske forskelle er meget større inden-
for hvert køn, end de er kønnene imellem. 
Det vil sige, at selv om der er undersøgel-
ser, som eksempelvis viser, at et køn er 
bedre end et andet til noget, er variatio-
nen indenfor gruppen meget større end 
forskellen mellem kønnene.

– For eksempel kan køn kun forklare  
12 % af de forskelle i præstation, man ser 
i opgaver, der kræver rumlig forståelse. 
Og det er ellers det område, hvor køns-
forskelle er størst. Resten af forskellene 
skyldes noget andet end køn, siger han.

Men er forskellene så i stedet kultur og 
miljø, kan man spørge. 

TEMA

Det er ikke, fordi  
det er medfødt,  

at drenge kan lide  
traktorer, og  

piger ikke er så  
interesserede i det.
Grethe Kragh-Müller, cand.psych. og lektor. 
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– Ja, det vil det sandsynligvis være, siger 
Christian Gerlach og fortæller, at enæg-
gede tvillinger har nogenlunde lige store 
hjerner, men at der ellers ikke er de store 
sammenhænge mellem dem. 

– Og det tyder på, at miljøet i ret stort 
omfang er med til at påvirke, hvordan 
vores hjerner også fysisk er.

Kigge i bleen
Da Grethe Krag-Müllers søn var to år, 
begyndte han at putte og made legetøjs-
bilerne. Der er omsorg i ham, tænkte 
hun, og derfor fik han en Bulderdukke til 
sin fødselsdag. Du ved, den lille gulhå-
rede dreng fra Fredagsbio med Anna og 
Lotte. Grethe Krag-Müller havde pakket 
den ind, og hendes søn rakte ud efter ga-
ven. Han åbnede den, lukkede den, rakte 
den til sin mor og sagde ‘nej tak, sådan 
nogle bruger jeg ikke’.

– To år gammel, ikke? siger Grethe 
Krag-Müller, da hun har fortalt historien.

Hun forklarer, at når piger er to et 

halvt år, og drenge tre, ved de, om de er 
piger eller drenge. Der går det op for 
dem, at de ikke længere er en person, 
men en person, der har et køn.

– Men det sjove er, at lang tid inden de 
ved, om de er piger eller drenge, opfører 
de sig, som om de er det og interesserer 
sig for det, der svarer til deres køn. Det 
er ikke tilfældigt, at små drenges første 
ord er traktor, og at det ikke er små pi-
gers, siger Grethe Krag-Müller.

– Og hvorfor er det nu sådan? Det er 
ikke, fordi det er medfødt, at drenge kan 
lide traktorer, og piger ikke er så interes-
serede i det. Det handler om, at de bliver 
født ind i en kultur, hvor det er de køns-
bestemte kategorier, der er til rådighed 
for dem. Drenge begynder at kigge sig 
omkring for at se, hvad der hører til 
drengekategorien, og de begynder at 
imitere og efterligne mænd. Hvis de ven-
der sig om og ser, at her er kun kvinder i 
børnehaven, begynder de at identificere 
sig via forskelle. 

DRENGE OG PIGER

Fra piger er to et halvt år gamle 
og drenge tre år begynder de at 
identificere sig som enten piger 
eller drenge. Men længe inden 

er de blevet præget af den  
kultur, de er en del af. 

X

Pigernes hjerner vokser i gen-
nemsnit hurtigere end dren-
genes. Men den forskel bliver 
indhentet i teenagealderen. 

X

Drengenes hjerne er i gennem-
snit større end pigernes og inde-
holder 15 procent flere hjerne-

celler. Men ingen ved rigtig, hvad 
det betyder. 

X

Forskning viser, at lyserød var 
en såkaldt drengefarve for 100 

år siden, og at man dengang 
betragtede drenge som de roli-
ge og skoleegnende - altså det 
omvendte af, hvordan vi i dag 

tolker kønnene.
›
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Ken. Den udvikling med stereotype 
kønsopfattelser prægede opfattelsen 
af børneopdragelse og børns kønsso-
cialisering. Cecilie Nørgaard kalder det 
den kønsstereotype tidsalder, og hun 
mener, at årsagen hænger sammen 
med globaliseringen og udviklingen af 
internettet. Mennesket fik brug noget 
konkret at forholde sig til og definere 
sig selv og andre ud fra. Det blev vores 
køn. ‘En kærkommen agent’, som Ceci-
lie Nørgaard siger:

– I fagsprog kalder man det hetero-
normativitet. Altså et sæt af nogle me-
get stærke normer om, at man bliver 
forelsket i det modsatte køn, at man 
skal opføre sig på nogle særligt masku-
line og feminine måder, og at man skal 
se ud, så det passer ned i de to kasser i 
tokønssystemet.

Det skal man stadig. Der er et op-
brud på vej – og det kommer vi til – 
men vi er stadig i den kønsstereotype 
tidsalder, hvor vi diskuterer, om det er 
naturen eller kulturen, der blandt an-
det afgør om drenge er urolige, og om 
lyserød er en pigefarve. For hvis det er 
naturens orden, er det ikke så let at 
gøre noget ved det. Men ny forskning 
viser, ifølge Cecilie Nørgaard, at kultu-
ren har meget at skulle have sagt. For 
eksempel er det et argument, at lyse-
rød for 100 år siden var en såkaldt 
drengefarve, og at drenge dengang var 
de rolige og såkaldt skoleegnede – i 
modsætning til måden, vi tolker køn-
nene på i dag. Den måde, vi oplever 

køn er med andre ord dynamisk og forandrer sig afhængig af, 
hvilken kontekst de er i, siger Cecilie Nørgaard. 

Kultur med andre ord. Cecilie Nørgaard var for et par år si-
den i Letland for at præsentere en børnebog, som det danske 
Ligestillingsministerium havde lavet. Den dag da Rikke var 
Rasmus og Frederik var Frida, hed den, og den handlede om en 
pige, der klædte sig ud som en dreng – og omvendt. Umiddel-
bart superuskyldigt, tænkte Cecilie Nørgaard. Men oplægget, 
hun skulle holde, måtte flyttes, og der blev indsat vagter uden-
for, fordi folk var så rasende. De vrede mennesker oplevede det 
angiveligt, som om holdet fra Danmark kom for at omvende 
børn og gøre dem transskønnede.

– Det er noget, der kan sætte sindene i kog, og det er selvføl-
gelig, fordi det går meget tæt på. Vi har alle sammen et køn, og 
på den måde føler vi os udfordret på vores identitet, når nogen 
begynder at sige, at det ikke bare er sort-hvidt og natur. Det er 
ikke for at udstille dem i Letland, men for at vise, hvordan op-
fattelser af køn kan variere væsentligt. Også herhjemme, siger 
Cecilie Nørgaard.

’Stop nu det hysteri’
‘Lad nu for fanden drenge være drenge og piger være piger’, 
lyder en facebookkommentar. ‘Jeg synes, det er trist at vi snart 
ikke må behandle piger som piger og drenge som drenge’, skri-

KØNSROLLER
 I OPBRUD

På Nørrebro i København ligger 
børnehaven Jordkloden, hvis 
fokus er på måden at gå til 

kønnene på. På institutionens 
hjemmeside står der: Fordi vi ikke 
laver kønsopdelte aktiviteter, har 

børnene langt bedre mulighed 
for at udvikle deres personlige 

og sociale kompetencer.

X

I 2015 udkom den første 
 kønsneutrale børnebog i Dan-
mark. Universet er det største i 
verden hedder den og handler 
om de tre venner Imile, Kaft og 

Menid, som bor sammen i et hus. 
De er hverken drenge eller piger, 
for det er ligegyldigt for histori-

en, lyder det. De er børn.

X

Legetøjskæden Fætter BR  
har de seneste år arbejdet for 

at afskaffe de traditionelle 
kønsroller ved bl.a. at lade  
drenge lege med dukker i  

deres reklamekatalog. 

X

Sverige indførte i 2015 det 
kønsløse pronomen ’hen’. Det er 
ikke sket i Danmark, hvor Dansk 

Sprognævns direktør, Sabine 
Kirchmeier-Andersen, i foråret 
forholdt sig skeptisk til, om ud-

trykket vil overleve.

Ifølge Grethe Krag-Müller viser en norsk 
undersøgelse, at en gruppe forsøgsperso-
ner behandlede det samme barn forskel-
ligt alt efter, om det havde enten lyseblåt 
eller lyserødt tøj på. Og hvis man ikke 
umiddelbart kan vurdere, hvilket køn et 
barn er, er der en tendens til – fortæller 
Grethe Krag-Müller – at man kigger ned i 
bleen for at kønsbestemme det og for at 
have en måde at håndtere det på.

Den kønsstereotype tidsalder
Kønsstereotype normer blev en del af 
1960’erne og 1970’ernes ungdomsoprør, 
og man legede med og stillede spørgsmål 
ved, hvad det vil sige at være en kvinde el-
ler en mand. Men i løbet af 1980’erne, 
1990’erne og 00’erne skete et såkaldt 
backlash, hvor det traditionelt maskuline 
og feminine blev fremhævet. Forskellene 
på kønnene blev betragtet som natur-
givne og biologiske. Billedet på idealkvin-
den og idealmanden lignede Barbie og 

For 100 år siden 
var lyserød en 
’drengefarve’.

TEMA
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ver en anden bruger. Den tredje formule-
rer det sådan her: ‘Stop nu det hysteri. 
Vi er udstyret med en urhjerne, og det er 
der ikke så meget at gøre ved’. Og så er 
der den fjerde, som ironisk skriver ‘ja, 
naturen er vildt 
overvurderet’. 

I efteråret 2015 
blev køn og børne-
opdragelse debat-
teret heftigt, og det 
så sådan ud under 
Radio24syvs face-
bookopslag om em-
net. Det begyndte, 
da Information 
bragte artiklen Hn 
er bare en baby, 
hvor faren Morten 
Dalsgaard Christensen fortalte, hvor-
dan han opdrager sit barn kønsneu-
tralt, har kaldt det Addis og hverken si-
ger ‘han’ eller ‘hun’ om det, men ‘hn’. 
Lidt a la det svenske ‘hen’. Det kønsløse 

pronomen, som blev optaget i den sven-
ske ordbog i foråret 2015, har været om-
kring fem år undervejs og blev med ti-
den brugt af flere og flere børnehaver 
og børnebogsforfattere. Det er stadig et 

omdiskuteret emne i 
vores naboland. Det 
var det også i Infor-
mation i efteråret,  
og temaet spredte sig 
til radio- og tv-udsen-
delser og til tusindvis 
af kommentarer  
på Facebook.

Det er et af efter-
hånden mange ek-
sempler på, hvordan 
diskussionen udvikler 
sig, når man kombine-

rer køn og børneopdragelse i en debat, 
og når man stiller spørgsmål ved nor-
merne. Det gjorde eksempelvis online-
butikken temashop.dk inden fastelavn i 
2015, da de på Facebook slog et billede 

op af en pige i et Batman-kostume og en 
dreng i en kjole, der skulle ligne den, Elsa 
fra disneyfilmen Frost har på. Overskrif-
ten var ‘Må din dreng være prinsesse?’, 
og 267 kommentarer blev skrevet.

Debatten er et udtryk for, hvor kontro-
versielt et emne, det er. Og nu er vi nået 
frem til opbruddet i dag. Rundt om i 
samfundet er der nemlig strømninger, 
som vil gøre op med kønsstereotyperne 
og den kultur, der skaber dem.

Plads til forskellighed
Kønsneutral børneopdragelse er en af 
de retninger. Cecilie Nørgaard synes,  
udtrykket er dårligt, fordi det er nemt at 
misforstå. Som om at de, der går ind for 
kønsneutralitet, går ind for, at alle skal 
være ens. I stedet vil hun gerne bruge or-
det kønsnuanceret, fordi det, man vil, er 
‘at skabe rum for forskellighed’, som hun 
beskriver det.

– Hensigten er at frigøre det fra de der 
meget låste kasser – den lyserøde og den 

Kan piger lege med 
sværd? Spørgsmål 
der udfordrer de 
traditionelle køns-
opfattelser vækker 
altid debat. 

›

Jeg synes, det er 
trist, at vi snart ikke 
må behandle piger 

som piger og drenge 
som drenge.

Kommentar på Radio24syvs facebookside i  
debat om køn og børneopdragelse.
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lyseblå kasse – og give mulighed for det menneskelige poten-
tiale, fortsætter Cecilie Nørgaard.

En af måderne, det skal gøres på, skete i 2014 på pædagog-
uddannelsen. Her blev modulet Køn, seksualitet og mangfoldig-
hed indført, og det skal forberede fremtidens pædagoger på, 
‘hvordan de kan arbejde med ligestilling og mangfoldighed’,  
fortæller Lisa Rasmussen.

Hen (som Lisa Rasmussen vil kaldes, fordi personen her ikke 
identificerer sig som kvinde eller mand) er adjunkt, underviser 
i modulet på pædagoguddannelsen i Hillerød, og hen er med i 
netværket ‘Køn i pædagogik’.

Hen siger, at der på den ene side er klare intentioner fra 
mange pædagoger og pædagogstuderende om ikke at ville be-
handle børn forskelligt på baggrund af køn, og på den anden 
side viser mange danske og nordiske undersøgelser, at pæda-
goger er med til at opretholde stereotype ideer om, hvad en 
pige er, og hvad en dreng er.

Nogle af Lisa Rasmussens studerende oplevede i deres prak-
tik, at både forældre og pædagoger havde tydelige, men uud-
talte forventninger til, hvem der kunne lege sammen i børne-
haven. For eksempel fortalte en af de studerende, at når det 
var en pige, der blev afleveret om morgenen, kiggede forældre 
og pædagoger efter, hvor de andre piger var henne.

En anden studerende oplevede også, at hvis en dreng kom i 
kjole i børnehave, snakkede forældre og pædagoger om det 
som noget sjovt og som ‘en fase’, der gerne skulle være over-
stået, når barnet skulle i skole.

Det viser ifølge Lisa Rasmussen, at børnene forhandler nor-
merne for køn, men at forældre og pædagogers reaktioner er 
med til at begrænse børnenes udfoldelsesmuligheder.

– I mange børnehaver har man en ureflekteret måde at gå til 
køn på, og den reproducerer ofte normerne, fordi de her for-
ventninger om, hvad en pige og hvad en dreng er og kan, er no-
get, vi alle sammen er nullet ind i. Pædagoger skal være op-

mærksomme på, at den her kønsblindhed hænger sammen 
med en ureflekteret måde at arbejde med køn på, og at den bli-
ver en begrænsning af børnenes både læring og handlemulig-
heder, siger Lisa Rasmussen og fortsætter:

– Det handler altså ikke om, at vi ikke skal se køn, men sna-
rere om, at vi skal blive opmærksomme på, hvordan vi ser køn, 
så vi har mulighed for at ændre på det og skabe flere mulighe-
der for vores børn. 

Kritikken af kønsneutraliteten går på, at den gør det mod-
satte af, hvad hensigten er. At den ensretter. Men det er den 
misforståede opfattelse, lyder det. Hvis det bliver kønsnuance-
ret – eller kønsreflekteret, som Lisa Rasmussen kalder tilgan-
gen – er det med til at inkludere i stedet for at ekskludere. Og 
det er en vigtig pointe i debatten, mener både hen og Cecilie 
Nørgaard. Det handler også om alle de børn, der falder uden 
for normerne, og som hverken er lyseblå eller lyserøde.

– Hvis normerne er nogle andre, kunne de her, man har gri-
net lidt af og betragtet som mærkelige, blive nogle fuldstændig 
legitime mennesker på linje med folk, der følger normerne, ar-
gumenterer Lisa Rasmussen.

Sproget er afgørende i inklusionen og som et helt konkret 
eksempel på, hvordan det påvirker opfattelse og opførsel, la-
vede Cecilie Nørgaard for nogle år siden noget udviklingsar-
bejde med en fritidsklub, som ikke kunne forstå, hvorfor dren-
gene ikke deltog i klubbens årlige strandtur. Det var kun pi-
gerne, der tog med. Cecilie Nørgaard vurderede arrangemen-
tets plakat, og på den stod der ‘hyggelig strandtur’. Umiddel-
bart en klassisk feminin konnotation og dermed en eksklude-
ring i sproget. Hun foreslog derfor, at plakaten blev ændret, så 
der stod ‘sjov og ballade til stranden’. Teorien og håbet var, at 
den nye formulering ville virke mere inkluderende og ikke så 
‘kønnet’. Umiddelbart en simpel løsning, men hensigten vir-
kede. På den næste strandtur var den ene halvdel piger, og den 
anden halvdel var drenge. O

Se billederne af, 
hvordan læsernes 

børn leger med 
kønsrollerne 

på voresbørn.dk/
koen

TEMA

Få gode råd 
på næste side

Nårh, lille ven, er du 
ked af det? Nu skal 
du få et kys. 


