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Prinsesser, tyl og  
hudafskrabninger  
– få eksperternes råd til 
at tackle kønsstereotyper. 

DIN PIGE KLATRER I 
TRÆER OG VIL ALDRIG 
SIDDE STILLE OG LEGE 
MED DUKKER
Cecilie Nørgaard: 
Jeg vil gøre det samme som med  
drengen.  

Lisa Rasmussen: 
Find ud af, om der er noget problem. 
Hvis det vækker bekymring hos dig, 
kan du overveje, om det har noget 
med normer for køn at gøre. 

DU ER TRÆT AF, AT
ANDRE KOMMENTERER, 
HVOR FIN OG PÆN
DIN LILLE PIGE ER
Cecilie Nørgaard: 
Jeg vil prøve selv at praktisere en nuan-
ceret kønsopfattelse og gøre plads til 
min datters alsidige udvikling. Samtidig 
er jeg opmærksom på, hvad hun er for 
et barn, uafhængigt af køn, og under-
støtter hende i sin udvikling. Jeg retter 
ikke venner og familie, men jeg kan godt 
finde på at sætte fokus på min datters 
viden eller kompetencer, så det ikke kun 
er den stereotype pige, der ‘bliver set’.

Lisa Rasmussen: 
Snak med dine venner om problematik-
ken, og vær ikke bange for at tage en 
diskussion med dem om normer for 
køn. Fortæl, hvorfor det er vigtigt for 
dig, at dit barn ikke bliver begrænset af 
kønsstereotyper. 

 hvis ...
Hvad nu  

DIN DRENG KUN VIL
GÅ I LYSERØDT OG HAVE 
NEGLELAK PÅ
Cecilie Nørgaard: 
Jeg vil lade min dreng gøre, hvad han vil, 
og på den måde styrke hans tro på, at han 
er lige præcis, som han skal være. Og jeg 
vil samtidig tale med ham om, at mange 
mennesker har en forestilling om, at man 
skal være på nogle særlige måder, fordi 
man er født som dreng eller pige – og at 
han derfor nok vil opleve, at nogen kom-
menterer, at ‘han gør som en pige’. Og at 
han bare skal vide, at det står der ikke no-
get om i nogen love, og at alle mennesker 
er fri til at være lige præcis, som de har 
lyst til.
 
Lisa Rasmussen: Lisa Rasmussen: 
Sørg for at dit barn har nok lyserødt tøj 
og neglelak. Hvis det vækker ubehag hos 
dig, kan du overveje, hvad det er for 
nogle normer, du bliver styret af. Forvent 
ikke, at dit barn skal udtrykke sig eller 
identificere sig entydigt i forhold til køn. 
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Om eksperterne

CECILIE NØRGAARD
Kønssociolog og selvstændig i 

virksomheden Mangfold.

LISA RASMUSSEN 
Adjunkt og underviser 

i modulet Køn, seksualitet 
og mangfoldighed på 

pædagoguddannelsen 
i Hillerød.

DIN LILLE PIGE
SNAKKER KUN OM TYL 
OG PRINSESSER

Cecilie Nørgaard: 
Du præsenterer hende for forskellige 
måder at være på og udfordrer hendes  
– måske letkøbte, men måske også ær-
ligt oplevede – ‘pige-identitet’ for at 
hjælpe hende med at finde sin egen vej, 
hvad enten den er stereotyp, eller den 
bryder med normerne. 

Lisa Rasmussen: 
Præsenter en alsidighed inden for tyl  
og prinsesser – beskidte, stærke eller 
grimme superhelteprinsesser.

Hvad nu  DU GERNE VIL 
OPDRAGE DIT BARN 
SÅ KØNSNEUTRALT 
SOM MULIGT

Cecilie Nørgaard: 
Du starter med dig selv og  
reflekterer over, hvordan din 
selvopfattelse, selvtillid og 
identitet er rundet af de kultu-
relle normer, der er for køn. 
Det vil give dig redskaber til at 
skabe alternative handlemu-
ligheder for dit barn, i stedet 
for blot at reproducere de  
traditionelle, kønsstereotype 
forventninger.

Lisa Rasmussen:
Vær hele tiden opmærksom på 
at aflære dig de forventninger, 
du og andre kan have, der er 
knyttet til køn. Giv dit barn 
mulighed for ikke at være en-
tydig i sit kønsudtryk, og vær 
aktivt opsøgende i forhold til 
miljøer og institutioner, der ar-
bejder refleksivt og nuanceret 
med køn.

Om eksperterne

DE I BØRNEHAVEN SIGER, 
AT DET KUN ER SEJE 
DRENGE, DER KLATRER I 
TRÆER
Cecilie Nørgaard: 
Du foreslår, om ikke institutionen kunne 
tage initiativ til en aften, hvor der kom 
en oplægsholder, der kunne fortælle 
pædagoger og forældre om al den nye, 
spændende forskning, der er inden for 
køn, socialisering og pædagogik.

Lisa Rasmussen: 
Tal med pædagogerne om, hvordan det 
kan være, at det kun er seje drenge, der 
klatrer i træer. Tal med lederen om, at I 
kunne invitere nogle til at komme og 
sætte fokus på, hvordan man kan ar-
bejde med at udvide normer for køn. 


