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1 Indledning 
 

Forestil dig, at du møder et menneske for første gang – hvad lægger du mærke til? Du bemærker 

muligvis personens påklædning, hårfarve eller måske en bestemt accent. En ting, som du helt 

sikkert vil lægge mærke til, er personens køn. Er denne person mand eller kvinde? Kategorisering af 

individer efter deres køn er en så essentiel og automatisk del af vores menneskeforståelse, at vi ikke 

engang er bevidste om denne handling. Hvis vi er i tvivl om denne kønsbestemmelse ved 

eksempelvis en telefonsamtale, kan vi ligefrem føle ubehag. Hvor mange gange har du ikke siddet 

på toget og stirret på en person i vildrede om, hvorvidt denne er en mand eller kvinde? Du lægger 

mærke til det korte hår, læderjakken og de slidte bukser, men alligevel fornemmer du visse 

feminine træk ved de store runde øjne og den bløde mund. Du kigger måske efter skæg eller 

antydningen af en barm for at få opklaret mysteriet, og i sidste ende opvejer du personens feminine 

og maskuline træk mod hinanden for at danne dig en endelig mening. 

Men hvordan lærer vi os at distingvere mellem feminint og maskulint? Hvordan danner barnet sig 

en opfattelse af, at en mand bør være iført jakkesæt og en kvinde kjole? Hvorfor agerer et barn 

kønsnormt, således at drengene tumler larmende rundt i haven, mens pigerne sidder i dukkekrogen 

omgivet af bamser i færd med at bestemme, hvorvidt dukke Lise foretrækker te eller kaffe til sin 

kage? Begynder denne kønsnormsdannelse allerede fra det øjeblik jordmoderen efter scanningen 

annoncerer ”Det er en dreng” eller ”Det er en pige”, hvor du kort efter finder forældrene i 

henholdsvis den lyseblå eller lyserøde børnetøjsafdeling hos H&M? Forventningerne er på sin vis 

sat for fremtiden: For drengens vedkommende kan faderen allerede i sit sind se sig selv på 

fodboldbanen med knægten i vildt løb efter bolden. Moderen derimod glæder sig til at iføre datteren 

et væld af lyserøde blondekjoler for derefter at kunne se den lille prinsesse valse gennem stuen. 

Men hvordan har det indvirkning på barnet, at det tilbydes Barbie frem for Batman? Er det 

forældrenes påvirkning med deres valg af påklædning og legetøj, der skaber barnets kønsidentitet? 

Eller har pigen instinktivt fra fødslen via sin biologi en idé om, at hun skal lege med dukker, mens 

drengen føler sig mere tiltrukket af biler og værktøj? Disse elementer har sandsynligvis en 

indflydelse, men i hvor høj grad spiller de forskellige faktorer ind, og hvordan har de hver især 

indvirkning på barnet? Dette fører frem til det centrale spørgsmål: Hvordan opnår et barn en 

forståelse af, at det er en pige eller en dreng? (Golombok 1994; Blakemore 2009; Larsen 2003). 
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Igennem historien ses en mængde børnestudier, der på forskellig vis og med divergerende resultat 

beskriver, hvorledes barnet udvikler sin kønsopfattelse samt hvilke faktorer, der bidrager dertil. 

Formålet med denne opgave er, gennem litteraturstudier, at undersøge den tidlige kønsopfattelse. Vi 

finder denne kønsproces højst relevant at undersøge, da vi anser den som værende særligt 

psykologisk væsentlig for den videre menneskelige udvikling. Dette skyldes, at resten af barnets liv, 

heriblandt dets færdigheder og talenter, vil blive påvirket af den tidligt dannede kønsopfattelse 

(Blakemore 2009). 

  

1.1 En vignet om Adrian og Sofie 

For at illustrere vores teori vil vi igennem opgaven henvise til denne nedenstående selvoplevede 

vignet, da vi finder, at den kan skabe større forståelse for teoriernes anvendelighed og bidrage til 

vores diskussion. Hændelsen udspiller sig en almindelig formiddag i en nordsjællandsk børnehave. 

 

Det er pludseligt blevet regnvejr, og alle børnehavebørnene skal derfor have regntøj på, da de skal 

ud at lege. Drengen Adrian på 3,5 år har glemt sit regntøj, så den kvindelige pædagog finder det 

resterende sæt i lånekassen – jakken er rød og bukserne pink. Adrian ifører sig tøjet, men da han 

næsten er klar, kommer 5-årige Sofie forbi dem i sit lilla regnsæt med lyserøde blomster og 

udbryder undrende: ”Hvorfor skal Adrian have pigetøj på?”. Adrian stopper op på vej hen mod 

døren, hvorefter han går tilbage til sin plads for at tage tøjet af til pædagogens store irritation. Hun 

forsøger gentagne gange at overtale Adrian til at beholde tøjet på, men han fastholder stædigt, at 

han ”… i hvert fald ikke er en tøs i lyserødt!”. Det ender med, at pædagogen må låne et par sorte 

regnbukser fra en af de andre drenges plads. Da Adrian går ud i regnen, har han dog stadig den 

røde jakke på, og han løber smilende hen mod sin ven Mathias, der leger med de store drenge. De 

løber alle højtråbende gennem vandpytterne, så vandet driver fra deres blå og sorte regntøj. 

 

Hvorfor reagerer Adrian på denne måde? Hvorfor er det kun bukserne, som han ikke vil gå med og 

ikke jakken? Han lader sig umiddelbart stille tilfreds med pædagogens tøjvalg, og det er først efter 

Sofies kommentar, at han opfatter problemet. Hans aversion stammer tydeligvis ikke fra selve 

regntøjet, eftersom han gladelig godtager de sorte bukser, som pædagogen senere tildeler ham. 

Derfor må det være buksernes farve, der skaber problemet for Adrian. Men hvad skyldes denne 

modvilje overfor den pink farve? 

 



    

 6 

1.2 Begrebsafklaring 

På engelsk differentieres mellem begrebet ”sex” som værende det biologiske køn og termen 

”gender”, der beskriver de sociale træk og karakteristika associeret med et bestemt køn. Som 

Rösing (2005) så ærligt beskriver det, er ”sex” defineret, som det man kan konstatere ved at se 

mellem barnets ben, mens ”gender” beskriver det, man kan bedømme ved eksempelvis at betragte et 

spædbarns tøjfarve. I det danske sprog anvender vi kun begrebet ”køn” til at distingvere mellem 

mand og kvinde. Dette finder vi limiterende i forståelsen af aspektet, da den danske term både 

forstås som den biologiske og den sociale forskel, og vi anser det som vigtigt at kunne skelne 

mellem disse to forståelser. Vi vil derfor gøre det klart for læseren, at vi gennem vores opgave 

konsekvent vil benytte ordet ”køn” som synonym for den biologiske forståelse, mens vi vælger at 

indføre begrebet ”kønsopfattelse” til at beskrive den sociale (Golombok 1994; Blakemore 2009; 

Laplanche 2007; Moi 1999; Rösing 2005). 

Vi gør det yderligere klart, at vi ser en forskel på kønsregistrering og kønsopfattelse, idet vi anser 

børn som værende gode iagttagere, der registrerer, at der er en forskel på kønnene, men at de først 

forstår betydningen af denne gennem opvæksten (ibid).  

 

1.3 Litteraturudvælgelse 

For at opnå en så nuanceret forståelse som muligt af, hvordan barnet udvikler en kønsopfattelse, vil 

vi igennem opgaven anvende teoretiske perspektiver, der er funderet i forskellige psykologiske 

traditioner, men som alle i høj grad er bredt accepterede forklaringsmodeller. Som det første vælger 

vi en biologisk vinkel, og ved denne har vi valgt at fokusere på hormonelle samt genetiske 

kønsrelaterede faktorer. Disse ser vi som bestemmende for de fysiske kønskarakteristika, og må 

derfor også anses for at have stor relevans for barnets udvikling af en kønsopfattelse. Vi vælger her 

at undlade biologiske teorier med et essentialistisk fundament, idet vi snarere ser kønnet som en 

anatomisk mulighed for udfoldelse end en kemisk determinant (Rösing 2005). Herefter inddrager  

vi en beskrivelse af den sociale teori, der, i modsætning til den biologiske, betragter kønsopfattelse 

på en konstruktivistisk måde og således som en social konstruktion. Vi finder det særligt relevant at 

inddrage dette kontrastfyldte perspektiv i opgaven. Dernæst vil følge en kognitiv forklaring, da 

denne har vundet stort indpas i psykologien i de sidste årtier. Slutteligt vælger vi at inddrage Freuds 

psykoanalytiske tilgang, som var den første med fokus på den infantile seksualitet, og derfor 

grundlæggende for de videre studiers forståelse af barnets kønsmæssige proces (Køppe 1985; Grigg 

1999).  
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1.4 Problemformulering 

Vi anerkender naturligvis, at barnet biologisk set fødes med et bestemt køn, men vi vil i denne 

opgave undersøge, hvordan barnet opnår en egentlig kønsopfattelse. Derfor vil vi redegøre for 

barnets udvikling af kønsopfattelsen gennem de første fem leveår med henblik på, hvorledes denne 

proces forløber samt hvilke faktorer, der gør sig gældende. Dette vil blive belyst ud fra biologiske 

(Larsen og Knudsen), sociale (Bandura), kognitive (Martins og Ruble) og psykoanalytiske (Freud 

og Chodorow) teorier, der hver især har deres forklaring på fænomenet. 

I henhold til studieordningen vil redegørelsen munde ud i en teoretisk og empirisk analyse af de 

forskellige ovenstående perspektiver, således at vi senere kan vurdere teoriernes belæg. Vi vil 

illustrere de forskellige teoretiske aspekter ved at begrunde dem ud fra vignetten, og vi vil 

yderligere inddrage undersøgelser af børn med hormonel patologi samt studier af børns farve- og 

legetøjspræferencer.  

Herefter vil vi diskutere vores resultater fra analyserne – kan en enkelt teori forklare barnets 

udvikling, eller skal vi snarere lave en kombination af flere for at få en reel forståelse af 

fænomenet? Dette vil føre til vores egen vurdering af, hvorledes udviklingen forløber. Slutteligt vil 

vi afrunde opgaven med en kort diskussion af kønsopfattelsesudviklingens betydning for barnet. Vi 

vil heri undersøge konsekvenserne af denne proces for at diskutere, hvorvidt man overhovedet kan 

opdrage et barn kønsneutralt. 

 

1.5 Afgrænsning 

Vi har valgt at beskæftige os med børns udvikling af kønsopfattelsen fra fødsel til 5-årsalderen. Den 

kønsrelaterede forståelse grundlægges netop i denne periode, og den danner dermed basis for den 

videre kønsmæssige udvikling (Golombok 1994). Vi anerkender, at barnet ligeledes gennem den 

videre opvækst og i særdeleshed i puberteten oplever en væsentlig videre kønsrelateret udvikling, 

men dette aspekt ligger uden for vores opgave. 

 

Vi vil yderligere understrege, at vi udelukkende vil betragte et barns udvikling i en traditionel 

familie med en forælder af hvert køn, og vi vil derfor ikke have øje for barnets opvækst i atypiske 

familiestrukturer, som det ses ved eksempelvis single- og homoseksuelle forældre (ibid). Ligeledes 

vil vi ikke inddrage mediernes påvirkning af barnets kønsopfattelse (Blakemore et al 2009). 
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2 Historisk perspektiv 
 

For at få et overblik over de forskellige teorier samt deres teoretiske og ontologiske ståsted har vi 

valgt at præsentere nogle af de mest indflydelsesrige teorier igennem de sidste hundrede år for 

dermed at skabe grundlaget for forståelsen af kønsopfattelsesudviklingen. På trods af flere tusind 

års spekulationer fik feltet først for alvor en fod indenfor i psykologien i slutningen af 1800-tallet, 

og det har siden været genstand for talrige diskussioner (Blakemore 2009). Vi vil dermed pointere, 

at studiet af børns kønsopfattelse langt fra har gennemgået en logisk kronologisk udvikling – et 

emne kan blive undersøgt af én forsker for så at blive taget op til revision flere årtier senere. Derved 

ses det, at nye teorier afløser de ældre, og at nye ideer opstår på baggrund af bl.a. nyudviklet 

teknologi og kulturændringer. Især sidstnævnte spiller en stor rolle i forskningen, idet, studiernes 

fokus i høj grad følger de gængse socialt kulturelle ideer, hvorfor resultaterne formes derefter (ibid). 

 

2.1 Det kulturelle perspektiv 

I slutningen af 1800-tallet var fokus i de udviklingspsykologiske teorier omkring forskellen på det 

mandlige og kvindelige potentiale for uddannelse, da kvinden i høj grad blev anset som inferiør i 

forhold til manden. Dette ses eksempelvis hos G. Stanley Hall, der kan siges at være 

udviklingspsykologiens fader. Han proklamerede, at piger var bedre tilpasset et liv med børn end 

med uddannelse, da de bl.a. var mere følsomme samt mindre logiske og individuelle end deres langt 

mere aggressive og dominerende mandlige modstykker. Han var af den overbevisning, at 

uddannelse kunne være direkte skadelig for kvinders helbred, hvor deres reproduktive organer, 

månedlige cyklus og ikke mindst deres senere maritale muligheder stod i fare (ibid). 

Men Hall var ikke den eneste forsker med en sådan kønsopfattelse. I begyndelsen af det tyvende 

århundrede herskede den såkaldte variabilitetshypotese, der beskrev, hvorledes kvinder indenfor 

enhver karakteristik (fx intelligens) generelt var middelmådige, mens mænd befandt sig i 

ekstremerne. Det mandlige køn var således oftere at finde blandt verdens genier, men de udgjorde 

også den største del af de mentalt retarderede. Hypotesen blev støttet af Darwins ideer om 

evolution, og den almene opfattelse var, at mænd havde større udviklingspotentiale end kvinder 

(ibid). 

 

Variabilitetshypotesens ideer provokerede især de kvindelige psykologiforskere, og i de næste 40 år 

fulgte en lang kamp for at få afskaffet begrebet. Blandt de første kritikere var Helen Thompson 
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(1903) og Leta Stetter Hollingworth (1914), der begge udførte meget omhyggelige studier af 

kønsforskelle, hvor resultaterne viste, at der ikke var megen forskel på de to køn i forhold til 

intelligens. Omkring 20 år senere udkom den første bog om kønsforskelle, hvori Edward Lincoln 

(1927) erklærede sig enig med Thompson og Hollingworth. Lincoln understregede yderligere, at 

børns forskellige evner snarere skyldtes individuelle forskelle end kønsmæssige. Han var desuden 

blandt de første, der argumenterede for en samlet skole for begge køn, da han fandt, at selv hvis 

disse kønsforskelle eksisterede, kunne børnene lære af hinandens styrker (ibid). 

I de følgende år fulgte flere litterære værker om emnet, hvoraf de væsentligste var Beth Wellmans 

kapitel om kønsforskelle i Murchisons bog ”Handbook of Child Psychology” fra 1933 og Termans 

kapitel i Carmichaels manualer fra 1946. Begge bøger byggede på undersøgelser, hvori børns 

kønsforskelle blev studeret i forhold til en række forskellige parametre bl.a. intelligens, 

personlighed, legepræferencer samt motorisk og sproglig udvikling. Igen viste resultaterne ingen 

tegn på, at der fandtes en intelligensforskel mellem kønnene, selvom piger og drenge ganske vist 

lod til at have forskellige evner og præferencer – et element der gjorde sig gældende i deres leg og 

adfærd. Wellman mente således, at det var på tide at forkaste variabilitetshypotesen, og Terman 

kunne endda konkludere, at mænds tidligere dominans indenfor viden og uddannelse skyldtes 

motivation og mulighed snarere end evner og biologi (ibid). 

 

2.2 Psykoanalysens storhedstid og overgangen til en socialkognitiv teori 

Sigmund Freuds psykoanalytiske teori om børns udvikling var tidligere blevet ignoreret, men op 

gennem 30’erne og 40’erne fik den fodfæste. Psykoanalysen blev så populær, at mange psykologer 

tog den til sig i deres arbejde, hvilket kan ses på teorierne op gennem 1950’erne. På trods af sine 

mange tilhængere blev Freuds teori dog også genstand for stor kritik bl.a. pg.a. manglende empirisk 

grundlag og forvirrende begreber. Psykoanalysen blev i stort omfang derfor erstattet af den sociale 

indlæringsteori. De tidlige sociale studier fandt generelt ikke belæg for, at forældre opdragede deres 

børn kønsmæssigt forskelligt ved andet end tildeling af legetøj. Nye navne, såsom Bandura og 

Mischel, fokuserede nu på, at barnets kønsopfattelsesudvikling primært var socialt situeret, og disse 

fik stor indflydelse på det videnskabspsykologiske arbejde i 1960-1970’erne. Den kognitive 

psykologi fik gradvist større indflydelse via arbejde fra Kohlberg, Piaget og senere Martins 

skemateori. Heri beskrev man, hvorledes børn får en mere nuanceret kønsopfattelse i takt med, at 

deres kognitive evner udvikles. Man mente i højere grad nu, at barnets udvikling af kønsopfattelsen 
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var et resultat af en interaktiv påvirkning mellem flere forskellige faktorer heriblandt biologiske, 

kognitive og sociale (ibid). 

 

3 Redegørelse for det biologiske perspektiv  
 

For at kunne forstå, hvordan mennesket udvikler sin kønsopfattelse, vil vi først se på de biologiske 

faktorer. Herunder vil vi redegøre for hjernens opbygning og biologiske udvikling, og derefter vil vi 

se på hvilke kønsrelaterede forskelle, der findes i hjernen ved barnets fødsel, samt hvordan disse 

udvikler sig, og hvilken indvirkning de har på barnets adfærd. 

 

3.1 Hjernens modning 

For at kunne forstå hvordan hjernen modnes, kan vi med fordel inddele den i tre sektioner. 1) Den 

forlængede rygmarv samt dele af det limbiske system – dette område varetager de basale 

overlevelsesfunktioner. 2) Den bagerste halvdel af storhjernen (pariental, occipital og dele af 

temporallappen) bearbejder, analyserer og opbevarer sanseindtryk og informationer. 3) Den forreste 

halvdel af storhjernen (frontallappen samt dele af temporallappen) fungerer som en samlefunktion, 

der styrer og strukturerer indtryk, planer og programmer. Efterhånden som hjernen modnes, vil 

hjerneområderne blive myaliniseret, hvilket medfører hurtigere processering (Knudsen 2002; 2008; 

Larsen 2003). 

                                           

 

3.2 Hjernebjælkens betydning 

Menneskets hjerne adskiller sig fra andre pattedyrs ved en specialisering, som medfører, at 

menneskets højre og venstre hjernehalvdel ikke fungerer fuldstændigt ens. Knudsen (2002) har 

påvist, at højre hjernehalvdel fungerer analogt, og derved arbejder med helhed, rum og 
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mønstergenkendelse, mens venstre arbejder digitalt, og hermed opsplitter i enkeltdele og tænker 

analytisk. Hjernebjælken (corpus callosum) forbinder de to hjernehalvdele, og den foretager derved 

informationsoverbringelse fra den ene hjernehalvdel til den anden. Det er bl.a. i dette område, at vi 

skal finde forskellen mellem kønnene, da det allerede ved fødslen ses, at hjernebjælken er mere 

myaliniseret hos piger end drenge. Dette bevirker, at de to hjernehalvdele bedre samarbejder, 

hvorfor piger besidder en mere veludviklet evne til hurtigere at koble fra enkeltdel til helhed og 

omvendt. Således har piger en bedre koncentrationsevne, og de udvikler sig derfor også hurtigere 

end drenge – især indenfor det sproglige (Knudsen 2002; 2008; Larsen 2003). Ved barnets første år 

er pigers hjernebjælke dobbelt så stor som drenges, og et halvt år efter antages det, at den ikke 

forandrer sig yderligere. Herved vil kønnenes hjernebjælker også være forskellige som voksne 

(ibid). 

 

3.3 Yderligere forskelle i hjernen 

Hjernebjælken er dog ikke den eneste biologiske forskel mellem kønnene. Der er ligeledes 

strukturelle forskelle i den del af hypothalamus, der styrer seksuel aktivitet, idet denne er to en halv 

gange større hos mænd med dobbelt så mange celler, som man ser hos kvinder. Hypothalamus er 

yderligere følsom overfor androgener – det mandlige kønshormon. Hormoner bidrager til at modne 

hjernen i en feminin eller maskulin retning alt efter deres niveau i kroppen (ibid). Dette kan 

illustreres ved forskning i den genetiske sygdom Congenital adrenal hyperplasia. Piger, der lider af 

denne sygdom, besidder kvindelige kromosomer (XX), og de har indre kvindelige reproduktive 

organer. Dog er de født med maskuliniserede ydre genitalier forårsaget af et for højt produceret 

niveau af androgener, der også har indvirkning på hjernens struktur. Herved ses børn, som genetisk 

er piger, men som har maskuliniserede ydre genitalier og hjerner (Golombok 1994). 

 

3.4 Delkonklusion 

Det kan hermed ses, at der mellem kønnene eksisterer strukturelle forskelle i hjernens opbygning og 

funktioner, og at hjernen bliver påvirket yderligere af hormoner i en feminin eller maskulin retning. 

Specielt findes en kønsmæssig forskel i hjernebjælken, der f.eks. har indvirkning på 

koncentrationsevnen. Modningen af hjernen ses ved myalinisering, der vil gennemgå en 

faselignende udvikling (Golombok 1994; Knudsen 2002;2008; Larsen 2003). 
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4 Redegørelse for det sociale perspektiv  
 

I dette afsnit vil vi undersøge, hvorvidt kønsforskellene skabes socialt og hvilke parter i barnets liv, 

der i så fald har størst indflydelse på processen. Er det blandt barnets tætte relationer, at den 

egentlige kønsdifferentiering finder sted? Dette vil blive besvaret i det følgende ud fra den klassiske 

sociale teoris begreber om reinforcering og modellering, der anses som værende de mest centrale 

faktorer for barnets kønsopfattelsesudvikling. 

 

4.1 Familiens påvirkning – reinforcering 

Den klassiske sociale indlæringsteori om reinforcering er opbygget efter konceptet fra bl.a. Watson 

og Skinners behavioristiske teori, hvor man gennem tildelt straf og belønning former et individs 

adfærd. Når piger eksempelvis oplever påskønnelse for at lege med dukker, er der stor 

sandsynlighed for, at de vil udføre denne adfærd igen (Blakemore 2009). Flere forskere, såsom 

Kaplan og Newman, fremhæver derfor forældrenes tidlige påvirkning af barnet som værende den 

væsentligste for skabelsen af barnets kønsopfattelse. Det primære spørgsmål må derfor være, 

hvorvidt forældrene behandler deres børn forskelligt alt afhængigt af køn, og i så fald hvordan (Witt 

1997). 

 

Forældrene lader tidligt til at ville undgå enhver form for kønsforvirring og tildeler derfor barnet et 

kønsbestemt navn, og iklæder den lille pige i lyserøde, dekorative kjoler og drengen i blåt og mere 

funktionelt tøj (Blakemore 2009). Pomerleau et al (1990) har vist, hvorledes også børneværelser er 

indrettet som forskellige miljøer – drengenes værelse bærer præg af blå og grønne farver og er fyldt 

med sportsudstyr, værktøj og biler, mens pigernes er pink og indeholder dukker og bamser 

(Bandura et al 1999; Blakemore 2009; Jadva et al 2010). Men det er ikke kun sådanne ydre rammer, 

der kan påvirke barnets kønsopfattelse, da forældrenes adfærd overfor barnet præges af 

kønsspecifikke tanker. I et af de første såkaldte ”Baby X studier” af Seavey et al (1975), skulle 

voksne interagere med tre måneder gamle spædbørn. Børnene, alle piger, blev iklædt gule 

sparkedragter, så de dermed fremstod ”kønsneutrale” for de voksne, der vel at mærke ikke fik 

fortalt barnets køn. Det viste sig hurtigt, at forsøgspersonerne tildelte barnet et køn ud fra ydre 

kriterier – eksempelvis var et barn med store, blå øjne en pige, mens et andet med et fast greb var en 

dreng. Efter denne kønskategorisering blev børnene behandlet forskelligt. De fik dels tildelt 
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forskelligt legetøj, men ”drengene” blev også genstand for megen vild leg, mens ”pigerne” 

oplevede mere sang og tæt, fysisk kontakt (Golombok 1994). 

 

Efter barnets første leveår bliver forældrenes kønsmæssige forskelsbehandling endnu mere tydelig. 

Barnet gennemgår den største kønssocialisering som toårig, hvor leg med forældrene, tildelt legetøj, 

samtaleemner og disciplin nu i højere grad er præget af barnets køn. Eksempelvis opfordres drenge 

til at udvise autonomi, mens piger tilskyndes at spørge om hjælp (ibid; Blakemore 2009). Dette 

underbygges af studier af Fagot (1978) og Langlois et al (1980), der begge studerede forældre og 

børns interaktion. Fagot observerede børn på 20-24 måneder i hjemmet, og han fandt, at børnene 

modtog forskellig respons fra forældrene afhængig af deres køn. Piger blev belønnet for feminin 

adfærd, mens de blev straffet for fysisk udfoldelse såsom at løbe, klatre og hoppe – for drengenes 

vedkommende forholdt det sig omvendt. Langlois et al kom frem til samme konklusion ved at 

undersøge 3-5-årige, og fandt derved også, at drenge i højere grad end piger blev opfordret til at 

handle kønstilpasset (Golombok 1994; Witt 1997). Denne påvirkning var ikke altid bevidst udført, 

og flere studier viste også, at børnene i højere grad responderede på forældrenes nonverbale 

reinforcering ved eksempelvis smil eller panderynken (ibid; Bandura et al 1999).  

 

4.2 Resultatet af reinforcering fra familien 

Det underbygges i flere studier, at barnet meget tidligt lærer om kønsopdeling (Blakemore 2009). 

Her finder man kønsrelaterede legetøjspræferencer for børn under et år, og rent fysisk kan barnet 

kønsdistingvere meget tidligt – allerede ved seks måneder kan barnet skelne mellem en mands og 

kvindes stemme, og efter ni måneder kan barnet fastslå køn ud fra fysiske indikationer fx frisure og 

tøj (Martin et al 2004). Med tiden ses det tydeligt, at barnet selv vælger kønstilpasset legetøj og 

leger i overensstemmelse med forældrenes kønsnormer. Dette forklarer Golombok (1994) ved, at 

netop en bestemt type legetøj muliggør den form for leg, som barnet er blevet reinforceret til. Block 

(1983) giver en anden forklaring, hvori hun mener, at den forskellige eksponering af legetøj 

resulterer i forskellig leg og dermed forskellig problemløsning blandt børn – og dette har 

vidtrækkende konsekvenser for barnets videre kognitive færdigheder og personlighedsudvikling. 

Drenges legetøj opfordrer generelt til intervention og manipulation af den fysiske verden, mens 

pigers modsat opmuntrer til imitation, tæthed og social forståelse, hvorfor drenge således, ifølge 

Block,  opnår en større følelse af kompetence end piger (Blakemore 2009; Golombok 1994). 
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4.3 Påvirkning og reinforcering fra jævnaldrende 

I sit første leveår leger barnet udelukkende alene eller ved struktureret leg med forældrene, og 

derved symboliserer overgangen til vuggestuen en ny epoke for barnet, hvor det indtræder i en ny 

kønsreinforcerende social kontekst. Initialt vil barnet blot observere de andre børn og muligvis gøre 

mindre forsøg på social interaktion ved at indgå i ”parallel leg”. Ved toårsalderen begynder barnet 

at vælge sig egentlige venner – oftest af samme køn som det selv. Dette bevirker, at børnene nu vil 

danne forhold, der på sin vis kan beskrives som to forskellige kulturer med vidt forskellig leg og 

interaktion. Drengene bliver mere aggressive og aktive, og leger udendørs i større grupper, hvor 

deres indbyrdes forhold er opbygget i et hierarki påvirket af dominans, pral og trusler. Modsat 

deltager pigerne nu oftere i indendørs leg, og i venskaberne udvises langt mere demokratisk, 

omsorgsfuld, og komplimenterende adfærd (ibid). I den sociale leg er børn tydeligt følsomme 

overfor accepteret kønsadfærd. Hvis et barn ikke opfører sig i overensstemmelse med 

kønsnormerne, ses reaktionen prompt fra de jævnaldrende ved at latterliggøre eller direkte udelukke 

barnet fra det sociale fællesskab. Børnene forsøger derfor i høj grad at agere kønsnormt og blive 

anerkendt af kammeraterne (Bandura et al 1992;1999) 

 

4.4 Modellering 

Den sociale indlæringsteori bidrager yderligere til psykologiens kønsforståelse ved fremhævelsen af 

modellering som grundlæggende for skabelsen af et barns kønsopfattelse. Det skal her understreges, 

at dette ikke blot betragtes som værende responsefterligning af en udvalgt models adfærd, men 

snarere en forståelse og indlæring af de abstrakte regler, der ligger bag de udviste handlinger. På 

denne måde kan barnet selv udføre adfærd, der stemmer overens med kønslige normer uden 

decideret at have oplevet den (Blakemore et al 2009). 

Barnet konfronteres dagligt med kønsroller og kønsmæssig adfærd, men dette er ikke begrænset til 

viden om dets eget køn – drenge betragter moderens adfærd såvel som faderens. I stedet for kun at 

agere ud fra hvilken adfærd, der er passende for barnets eget køn, lader det snarere til at danne sig et 

koncept om ”maskulinitet” versus ”femininitet” og agere derefter (ibid; Golombok 1994). Et forsøg 

af Bandura et al (1984) bygger videre på dette, hvor 2-5-årige børn blev fremvist en film med mænd 

og kvinder, der var instrueret i at udføre samme opgave på forskellig vis i forhold til deres køn. Når 

barnet senere selv blev bedt om at udføre opgaven, viste det sig oftest, at det imiterede en voksen af 

samme køn. Børnenes viden om forsøget blev herefter testet, og de kunne let huske, hvordan det 

modsatte køn havde udført forsøget, men de valgte imidlertid at efterligne sit eget køn (Blakemore 
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2009). På denne måde lærer barnet information om begge køn, men vælger oftest at modellere den 

handling, som det opfatter som værende typisk for sit eget køn, og barnet vil derfor agere efter 

princippet om, at flertallets adfærd er korrekt. Barnet kan derved selv vurdere, hvorvidt modellens 

adfærd er kønsaccepteret, og dermed om det vil imitere den eller ej (ibid). 

4.5 Delkonklusion  

Den sociale indlæringsteori anser kønsopfattelsen som værende et komplekst resultat af påvirkning 

fra omverdenen. Mange elementer i barnets sociale interaktion er påvirket af dets køn. Forældrene 

opdrager deres børn kønsbestemt – både hvad angår ydre rammer og opførsel. Gennem den sociale 

reinforcering fra især forældre og jævnaldrende, samt via modellering af kønsmæssige adfærd, 

danner barnet sig således en viden om de kulturelle normer og regler, der er associeret med dets 

køn. Barnet kan dermed agere og opføre sig kønstilpasset, så dets adfærd stemmer overens med 

samfundets normer (Bandura et al 1999). 

 

5 Redegørelse for det kognitive perspektiv  
 

For at danne os en forståelse af barnets tankemæssige udvikling i forhold til den kønsmæssige 

proces, vælger vi her at inddrage den kognitive teori, der betragter barnet som en detektiv i verden 

på evig jagt efter tegn på, hvad der er tilladt adfærd som dreng eller pige (Blakemore 2009). Først 

vil vi præsentere Kohlbergs kognitive teori, der beskriver barnets kognitive udvikling gennem flere 

stadier. Dette vil føre over i en forklaring af skemateorien, der, som nævnt i den historiske tilgang, 

videreudbygger Kohlbergs tanker, og beskriver, hvorledes barnet lærer at strukturere ny viden på en 

brugbar måde. 

 

5.1 Kohlbergs kognitive teori 

Barnets dannelse af en kønsopfattelse betragtes i kognitiv teori som værende lig alt anden 

udvikling, og den regnes dermed for at være stærkt influeret af den kognitive udviklingsproces 

(ibid). Kohlberg introducerer tre stadier, hvori han forklarer, hvorledes et barn vil gennemleve sin 

kønsopfattelsesdannelse. I det første stadie opnår barnet som toårig kønsopfattelsesidentitet (gender 

identity). Herved kan barnet kategorisere sig selv og andre som værende dreng eller pige, men dette 

afhænger dog i høj grad af fysiske indikationer såsom frisure og tøj. I det næste stadie (3-4 år) 

udvikler barnet kønsopfattelsesstabilitet (gender stability), hvorfor det nu har en tidsfornemmelse og 
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kan forstå, at kønnet er stabilt over længere tid. Barnet forstår dog endnu ikke, at kønnet ikke 

ændrer sig efter situation. Det har forståelse for, at moderen engang har været en lille pige, men det 

begriber endnu ikke, hvordan faderen kan forblive en mand, når han leger med dukker – for at 

kunne udføre dette må han i situationen være blevet en kvinde. I det sidste stadie (5 år og frem) har 

barnet opnået fuld kønsforståelse, og har dermed fået kønsopfattelseskonstans (gender constancy), 

og først her mener Kohlberg, at barnet kan agere kønsbevidst (Bandura 1992; Martin et al 2004). 

 

5.2 Skemateorien 

Ved skemateoriens indtrædelse i den kognitive teori var det væsentligste fornyelsespunkt deres idé 

om, at barnet blot behøver at have identificeret sig selv som tilhørende et bestemt køn (dvs. 

Kohlbergs første stadie) for at kunne udføre kønsrelateret adfærd. Efter at have opnået denne 

kønsopfattelsesidentitet, og defineret sig selv som tilhørende en bestemt gruppe mennesker, vil 

barnet være meget motiveret for konstant at udbygge sin viden om sit køn ved bl.a. leg med børn af 

eget køn (Martin et al 2004). 

 

Skemateoretikerne mener, at barnet lærer at organisere sin viden i mentale skemaer og kategorier 

for derved at få styr på sine mange observationer. At være mand eller kvinde bliver dermed 

associeret med bestemt adfærd, roller og træk, og barnet vil således eksempelvis sammenkæde 

begreber såsom ”pige”, ”omsorgsfuld” og ”lave mad”. Barnet forbedrer støt sine evner til at 

organisere sin viden, så det kan tolke hverdagens hændelser og skabe mening i dem, og det er altid 

mere opmærksomt på den information, der passer ind i skemaerne. Selv hvis barnet oplever noget, 

som ikke kan forklares ud fra et skema, vil det forsøge at få det til at give mening ved at gøre brug 

af den allerede eksisterende viden (ibid). Det er således vist i adskillige studier, at børn er bedre til 

at genkalde sig billeder og episoder, der stemmer overens med deres kønsforventninger (ibid; 

Golombok 1994). Hvis det viste ikke passer ind (såsom en kvinde, der bygger et hus eller en 

mandlig sygeplejerske), kan barnet endda fornægte realiteterne, forvrænge sin viden og være sikker 

på, at det har set et billede, der lever op til dets forventninger (Witt 1997). Dermed er barnet 

forudindtaget via sine skemaer, og dets viden og adfærd påvirkes i høj grad af dets meget 

unuancerede kønsforventninger. Selvom et barn således har fået fortalt, at en dreng kan lide at lege 

med dukker, regner det alligevel med, at han vil foretrække biler frem for andet feminint legetøj 

(ibid). 
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5.3 Delkonklusion 

I den kognitive teori menes barnet gradvist at opnå en kønsopfattelse i takt med, at dets kognitive 

færdigheder udvikles. Kohlberg opsætter denne udvikling i forskellige stadier, hvor skemateorien 

derimod vælger at beskrive processen mere overordnet. I sidstnævnte fremhæves især barnets evne 

til at strukturere sin brede kønsmæssige viden i mentale skemaer for dermed lettere at kunne tolke 

hverdagens hændelser og derfra agere kønsnormt. Dette udmønter sig til gengæld i meget rigide og 

unuancerede kønsopfattelser hos børnehavebørnene, og først ved syvårsalderen er barnets kognitive 

færdigheder udviklet i en sådan grad, at det kan danne et mere fleksibelt kønsbillede og eksempelvis 

forstå eksistensen af ”drengepiger” (Martin et al 2004). 

 

6 Redegørelse for det psykoanalytiske perspektiv  
 

Herunder vil vi gennemgå de relevante elementer for kønsopfattelsesudviklingen inden for 

psykoanalysen. Vi antager, at læseren har kendskab til teoriens ideer om individets tredeling i 

overjeg’et, jeg’et og det’et samt driftsbegrebet, hvori Freud beskriver, mennesket som et 

driftsvæsen, der stræber mod bestemte mål (Køppe 1985). Yderligere vil vi ikke lave en grundig 

redegørelse af alle psykoanalysens faser, da det hovedsageligt er den falliske fase, der forklarer 

udviklingen af kønsopfattelsen. 

 

6.1 Psykoseksuel udvikling 

I 1905 udgav Freud bogen ”Tre afhandlinger om seksualteori”, som gjorde op med myten om det 

uskyldige, aseksuelle barn. Han skrev, at barnet har seksuelt betonede lystformer, som dog er 

anderledes end de voksnes. Han beskriver, hvorledes barndommens tidlige seksuelle udvikling 

forløber igennem en række stadier – den orale (0-18mdr.), anale (19 mdr. –3 år) og falliske fase (3–

5 år). Disse faser er tilknyttet kropsåbningerne, som stimuleres gennem næringsoptagelse, afføring 

og urinering, og barnet oplever derfor lyst ved tilfredsstillelse af disse fundamentale behov. Som 

udgangspunkt gennemlever børnene disse faser ens, dog med den falliske fase som undtagelse, og 

derfor vil vi se nærmere på denne. Freud udvikler og ændrer sin infantile seksualitetsteori gennem 

hele sit forfatterskab, og vi vil her tage udgangspunkt i den sidste artikel ”Nogle psykiske følger af 

den anatomiske forskel” (1925) (ibid). 
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6.2 Den falliske fase og ødipuskomplekset 

Den falliske fase sætter ind med øget interesse for kønsorganerne samt en øget biologisk følsomhed 

i penis og klitoris. Lystopnåelse opnås ved masturbation, men dette er underkastet forældrenes 

forbud, hvilket gør fasen særligt konfliktfyldt for barnet. Forskellen mellem penis og klitoris får en 

stor betydning for begge køn, da pigen umiddelbart vil fremstå som en kastreret dreng. Barnet 

begynder derfor at reflektere over sin kønsidentitet, hvorigennem det søger at identificere sig med 

forældrene, og herved tager jeg’et både moderen og faderen som objekt. Det væsentlige og 

personlighedsdannende i denne fase er ødipuskomplekset. Freud mente, at dette afspejler en generel 

konflikt mellem det lille barn og forældrefiguren af samme køn, og han gør det klart, at drenge og 

piger gennemlever denne fase forskelligt. Begge starter med en aktiv ødipuskompleksfase, hvor de 

spontant søger at indtage den aktive position. Dette ses ved, at barnet gentager de passivt erfarede 

oplevelser med sig selv som den aktive part – fx ved at give en dukke tøj på. Dette leder barnet til et 

ønske om at overtage den aktive rolle og derved kontrollere moderen, der hermed er målet for 

barnets drift. Da forældrene ikke tillader denne magtovertagelse, opstår en konflikt. Piger udvikler 

derfor først et negativt ødipuskompleks (homoseksuelt), hvor moderen er objektet, og faderen ses 

som en ligegyldig medspiller. Freud argumenterer for, at alle har et dobbelt ødipuskompleks pga. 

menneskets konstitutionelle biseksualitet (ibid). 

 

6.3 Kastrationsangst 

Efter dette indtræder kastrationsangsten, der for drengen udgør en angst for at miste sin penis og 

dermed organet til lystfølelsen. Dette opstår efter, at drengen har set den kvindelige mangel på en 

penis eller fra kastrationstrusler for at afholde barnet fra masturbation. Drengen holder moderen 

som objekt for sin libido og føler dermed angst for faderens hævn ved kastration. Her må sønnen 

vælge, om han vil trodse forbuddene mod masturbation og moderbesættelse eller adlyde ved at 

opgive disse, og herved opstår den generelle afvikling af ødipuskomplekset. Med 

faderidentifikationen opstår en cementering af drengens overjeg ved at overtage faderens normer og 

værdier for at undgå hans hævn. De oprindelige ødipale ønsker bliver fortrængt til det’et, og 

bindingen til moderobjektet videreføres i afdæmpet form, som kan tolereres af det nu dannede 

overjeg. Kastrationsangsten er således motoren bag udviklingen af overjeg’et samt afviklingen af 

ødipuskomplekset, og den udgør således også den fortrængende kraft (ibid). 
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6.4 Pigens kastrationskompleks 

Pigens kastrationskompleks bliver gennemlevet noget anderledes, da hun er overbevist om, at hun 

enten er blevet snydt for en penis, eller er blevet kastreret - herved opstår penismisundelsen. Denne 

ytrer sig som et forsøg på at få kompensation for den tabte penis. Pigen holder moderen ansvarlig 

for denne penismangel, da hun er overbevist om, at moderen har kastreret hende. Dette bevirker, at 

pigen løsner sin nære relation til moderen, og herved retter hun sin opmærksomhed mod faderen, da 

det er ham, der kan give hende den rette kompensation ved enten en penis eller et barn. Derved 

tager hun faderen som kærlighedsobjekt, og først her indtræder pigen i det positive ødipuskompleks 

(heteroseksuelt), hvor moderen er rivalen og faderen objektet. Dette kaldes også den passive 

ødipuskompleksfase, hvor kastrationsangsten er forudsætningen for denne. Overvindelsen af dette 

sker ikke abrupt og angstfyldt som hos drengen, men gennem en snigende frustration over ikke at få 

den forventede tilfredsstillelse af faderen, og derfor danner pigen sig et svagere overjeg end 

drengen. Freud fremhæver, at ingen kan leve op til de to fremsatte kønsidealer, og at en ”normal” 

udvikling indeholder både mandlige og kvindelige karakteristika med overflod af den ene (ibid). 

 

6.5 Nancy Chodorow – feminist, sociolog og psykoanalytiker 

Nancy Chodorow er en af de mange neofreudianere, og vi vil her redegøre for hendes teoretiske 

afvigelser fra Freud. Ifølge Chodorow er det kvinden, der spiller den væsentligste rolle for begge 

kønsopfattelsesdannelser, da det er hende, der tager sig af barnet. Den tidlige udvikling og første 

følelse af intimitet er tilknyttet moderen, og først i småbarnsalderen påbegynder barnet for alvor 

separationen for at udvikle sin autonomi. Den centrale forskel på kønsopfattelsernes dannelse er, at 

moderen ubevidst fra starten behandler drengen forskelligt fra pigen, da han er af et andet køn end 

hende selv. Når drengen selv erfarer dette, begynder han aktivt at tage del i adskillelsen, og han vil i 

stedet forsøge at identificere sig med faderen, som dog ikke er særlig tilgængelig, hvorfor drengen 

primært vil lægge afstand til alt feminint. I forhold til pigen bliver drengen således bedre forberedt 

på adskillelsen fra moderen (Larsen 2003; Golombok 1994; Blakemore 2009).  

Ser vi på pigens udvikling ud fra Chodorows teori, vil moderen udvikle et mere nært forhold til 

datteren, da de er af samme køn. Pigen vil bygge videre på dette forhold, og derfor vil hendes 

udvikling være præget af nærhed og lighed. Pigens problem eksisterer ved, at hun skal opnå 

autonomi ved løsrivelse fra den almægtige moder. Dette løser hun ved at kaste sin kærlighed over 

faderen og idealisere ham, da han repræsenterer adskilthed og uafhængighed af moderen (ibid). 
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6.6 Delkonklusion 

Drengens kastrationskompleks virker således som en afvikling af ødipuskomplekset, hvorved hans 

overjeg skabes. For pigen fungerer dette omvendt, da kastrationskomplekset her fører videre til 

ødipuskomplekset. Dette kan opstilles med følgende model over psykoanalysens syn på barnets 

kønsopfattelsesudvikling – hvor den øverste udviklingssti viser drengens proces, vil den nederste 

vise pigens. Denne model er ikke udformet af Freud selv, men derimod af Ole Andkjær Olsen og 

Simo Køppe i deres analyse af Freuds afhandling (Køppe 1985). 

 

 

 

                                                                                       stærkt overjeg 

               Aktivt ødipuskompleks  kastrationsangst 

                                                                                      passivt ødipus kompleks  svagt overjeg. 

 

 

Chodorow tager udgangspunkt i psykoanalysen, men forkaster penismisundelsen og 

kastrationsangsten som dele af kønsopfattelsedannelsen. Hun pointerer kvindens vigtighed for 

begge køns udvikling, da det er hende, der tager sig af børnene. For Chodorow findes barnets 

kønsopfattelsesudviklingsproblematik i, at drengen ikke har et nærværende maskulint forbillede, og 

at pigen har svært ved at opnå autonomi ved adskillelse fra moderen (Larsen 2003; Golombok 

1994; Blakemore 2009). 

 

7 Analyse af teorierne  
 

Vi har i det foregående redegjort for fire perspektiver, der har meget forskellige tanker om, 

hvorledes en kønsopfattelse skabes, og hvordan et barn lærer at udføre kønsrelateret adfærd. Er 

barnets tidligt udviste kønsmæssige legetøjspræferencer et tegn på en medfødt disposition til 

kønsrelateret leg styret af eksempelvis prænatale hormoner? Eller er den snarere forskyldt af tidlig 

socialisering, hvor barnets legetøjsvalg reflekterer forældrenes reinforcering af en bestemt type 

legetøj? (Jadva et al 2010). Forklaringerne er mange, og vi vil herunder analysere og sammenligne 

belægget for hvert enkelt teoretisk perspektiv. 
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8 Biologisk analyse  
 

Med teknologiens fremskridt er der blevet udført talrige neurobiologiske undersøgelser, der studerer 

hjernens kønsmæssige forskelle, og disse nye metoder medfører, at man nu helt konkret kan se, om 

der reelt er en forskel på piger og drenges hjerner. Således har den biologiske teori i høj grad vundet 

indpas i psykologien, men vi skal blot huske på, at dette er kvantitative undersøgelser, der finder 

gennemsnittet, og derfor kan nogle drenge og piger have ret ens hjerner. I dette afsnit vil følge en 

analyse af den biologiske teoris belæg for at kunne forklare kønsopfattelsens udvikling hos børn.  

Et studie af Jadva et al (2010) undersøger legetøjspræferencer hos piger og drenge (12-24 mdr.) 

med udgangspunkt i farve og form, hvilket er relevant at betragte i forhold til vores vignet. Som 

tidligere beskrevet er det buksernes farve, der udgør det problematiske for den 3,5-årige Adrian. 

Han ser dog først ikke farven som et problem, og studiet understøtter, at drenge og piger har samme 

farvepræference fra 0-3årsalderen – begge foretrækker de rødlige farver frem for de grønlige, og 

først herefter vælger de kønsspecifikke farver (ibid). Det kan ses i vignetten, at Adrian ikke har 

denne præference endnu i modsætning til Sofie på 5 år, der har udviklet kønsrelateret 

farvepræference, da hun kan konstatere, at pink er en ”pigefarve”. Vi finder derfor ikke belæg for, 

at børn er født med en præference for kønsspecifikke farver, og denne del af 

kønsopfattelsesudviklingen kan således ikke anses for at være biologisk bestemt (ibid). 

 

Ud fra samme studie undersøger man tilsvarende barnets præference for form - ved at splitte 

legetøjet op i grundformer vil drenges legetøj generelt være mere kantet og pigers mere rundt (ibid). 

Jadva et al (2010) finder, at der ikke ses nogen forskel blandt kønnenes præferencer inden for 

former – faktisk ser spædbørn af begge køn længst tid på de runde former. Her kan vi til gengæld 

lægge en kritik af forsøget, da sammenhængen mellem det børnene kigger længst på, ikke 

nødvendigvis også er det, som de foretrækker at lege med. Vi kan hermed konkludere, at spædbørn 

af begge køn har en klar medfødt, biologisk præference for at kigge på røde, runde former – 

muligvis fordi dette repræsenterer et ansigt (Damon et al 2006).  

 

8.1 Hormonel betydning 

Børns koncentrationsevne kan have en betydning for deres valg af legetøj, og Knudsens 

undersøgelser viser, at drenge i 5-årsalderen kan klare 10-15 minutters koncentration, hvor piger i 

den samme alder kan klare det dobbelte (Knudsen 2002;2008). Androgenernes påvirkning af 
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hjernen medfører, at drenge har et højt aktivitetsniveau og lav koncentrationsevne, og derfor ud fra 

disse kriterier er nødsaget til at vælge legetøj, der kan leve op til disse forudsætninger. Dette 

betyder, at drenge foretrækker legetøj, der henviser til aktivitet med minimum koncentration, hvor 

piger modsat har et lavere niveau af dette hormon, hvorfor de har større mulighed for at vælge 

legetøj, der kræver højere koncentration (ibid). 

8.2 Congenital adrenal hyperplasia 

Der undersøges ligeledes legetøjspræferencer hos piger, der lider af Congenital adrenal hyperplasia. 

Disse leger oftere med drengelegetøj end andre piger, og dette understøtter ideen om, at hormonerne 

har en indvirkning på hjernen, som også udviser sig i børnenes adfærd (Jadva et al 2010). Man kan 

argumentere for, at disse piger befinder sig på et plan imellem de to køn, da de både kan udvikle en 

feminin og maskulin kønsopfattelse. På denne baggrund kan vi konstatere, at det ikke er nødvendigt 

at have et Y-kromosom for at udvikle den mandlige kønsopfattelse. Den genetiske del af biologien 

har derfor ikke endegyldig indflydelse på udviklingen, men skal i stedet betragtes som et potentiale 

for kønsopfattelsesudviklingen (Golombok 1994; Rösing 2005). 

 

8.3 Delkonklusion 

Vi må konstatere, at der er forskel på piger og drenges hjerner ved fødslen, og at der sker en 

yderligere differentiering i de spæde år med hormonernes indvirkning. Vi kan således argumentere 

for, at de biologiske faktorer udgør et udviklingspotentiale og ikke en determinant for barnet, da 

hjernen udvikler sig, som den bliver påvirket til. Dog sætter denne udvikling visse begrænsninger 

for barnet, da hjernen først færdigmodnes gennem barndommen (Knudsen 2002; 2008; Larsen 

2003). 

 

9 Social analyse  
 

Vi vil nu undersøge den sociale indlæringsteoris belæg ved initialt at se på, hvordan teorien kan 

forklare den 3-årige Adrians adfærd i vignetten – her betragtet i det sociale sammenspil med 

pædagogen og den 5-årige Sofie. Dette vil munde ud i en mere kritisk gennemgang af den sociale 

teori. 
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9.1 Forældrenes påvirkning - reinforcering 

Med den sociale indlæringsteori kan vi betragte Adrians aversion mod buksernes pink farve som 

værende socialt indlært. Som dreng er Adrian blevet tildelt legetøj og beklædningsgenstande i 

primært ”drengefarver”, siden han var helt lille. Han har med alt sandsynlighed aldrig båret pink tøj, 

men han har derimod observeret, at pigerne omkring ham ofte ses iført denne farve. Hvis han en 

enkelt gang har forsøgt sig med feminint tøj, er han sandsynligvis blevet mødt med morskab eller 

endda direkte irritation fra forældrenes side. Således kan vi ud fra den sociale teori forklare, 

hvordan Adrian gennem familiens påvirkning er blevet reinforceret til at foretrække blå farver og 

stærkt undgå pink (Golombok 1994; Jadva et al 2010). 

Vi finder yderligere belæg for, at Adrians adfærd er socialt påvirket af forældrene, da vi i 

redegørelsen har beskrevet, hvorledes drenge er genstand for den stærkeste reinforcering, og at de 

således i højere grad end pigerne presses til at tilpasse sig de kulturelle kønsnormer (ibid; Witt 

1997). Dette uddybes i et forsøg af Bandura et al (1992), hvor 2-5-årige børns leg med bestemt 

kønsrelateret legetøj blev beskrevet. Ved forsøgets start blev børnene tildelt legetøj generelt 

associeret med begge køn, men efter kort tid valgte forsøgslederen at fjerne enten det ”maskuline” 

eller ”feminine” legetøj, således at barnet udelukkende havde ”kønsutilpasset” legetøj tilbage. Mens 

pigerne i mange tilfælde blot legede videre med det nye legetøj, reagerede drengene meget stærkt – 

enten verbalt (”Jeg vil ikke lege mere!”) eller fysisk (ved at kaste tingene så langt væk som muligt). 

Andre drenge forsøgte at lege med legetøjet på en kønstilpasset måde ved eksempelvis at benytte en 

grydeske fra køkkensættet som skydevåben. Konklusionen fra forsøget var dermed, at drengene 

udviste en langt kraftigere negativ reaktion end pigerne ved udsættelse for kønsutilpasset legetøj. 

Denne adfærd viste sig yderligere at blive betragteligt forstærket, hvis der var andre mennesker til 

stede i rummet (Bandura 1992). Med udgangspunkt i dette studie og den sociale indlæringsteori kan 

vi således give en forklaring på Adrians meget kraftige reaktion på Sofies kommentar. Vi finder, at 

Adrians trodsige og stædige mine overfor pædagogens overtalelsesforsøg afspejler hans stærke 

indlærte motivation for at agere kønsmæssigt acceptabelt i forhold til de regler, som forældrene har 

lært ham. Vi kan således argumentere for, at Adrian ud fra det faktum, at han er en dreng, dermed 

oplever et større socialt pres end en pige for at tilpasse sig de kulturelle kønsnormer (ibid).  

 

9.2 Jævnaldrendes indflydelse - reinforcering 

I forhold til den sociale indlæringsteori spiller Sofie en afgørende rolle for forklaringen af Adrians 

adfærd, da hun i denne situation står som repræsentant for de jævnaldrendes mening (Golombok 
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1994). Bandura har yderligere undersøgt de jævnaldrendes betydning for kønsopfattelsen, hvor 2-

5årige børn blev vist en film, hvori 7-årige drenge og piger legede med kønsmæssigt atypisk legetøj 

– drengene skiftede eksempelvis ble på en dukke. Hvert barn skulle herefter vurdere, hvorvidt det 

selv eller andre børn ville lege med de viste børn på filmen. Det viste sig, at langt de fleste børn 

havde dannet sig et negativt billede af de fremviste børn (Bandura 1992). Forsøget understreger 

dermed, hvorledes barnet er stærkt motiveret for at følge kønsnormerne, og det forventer, at andre 

børn også vil se ned på kønsatypisk adfærd. Dette beskriver således, hvordan Adrian, ud fra Sofies 

kommentar, kan forudse de andre børns reaktion på hans påklædning. Han indser, at han er ved at 

bryde reglerne for accepteret kønsmæssig adfærd, og at han derfor med alt sandsynlighed vil blive 

genstand for latterliggørelse og mulig social udelukkelse, hvorfor han nægter at iføre sig bukserne 

(ibid). 

 

9.3 Modellering som påvirkning 

Som nævnt i redegørelsen lærer barnet de underliggende regler for korrekt adfærd ved modellering 

(Blakemore 2009). Dette fænomen kan også spille en rolle for det sociale sammenspil mellem 

Adrian og Sofie, da han tidligere har erfaret, hvorledes de ældste drenge alle ejer et sort eller blåt 

sæt regntøj. Vi kan ud fra modelleringsteorien argumentere for, at et barn vil tilpasse sin adfærd 

efter den tese, at flertallet af dets eget køns adfærd må være den socialt acceptable at udføre. Da 

Adrian oplever, at alle de andre drenge har tøj i mørke farver, vil han således stræbe efter at 

efterligne dem, og han vil derfor ikke iføre sig de pink bukser (Jadva et al 2010). 

 

9.4 Analyse af belægget for den sociale teori 

På trods af, at den sociale indlæringsteori på mange måder kan skabe en forklaringsmodel for børns 

adfærd, ses dog et væsentligt kritikpunkt. I teoriens natur som konstruktivistisk funderet beskrives 

barnet i høj grad som en passiv indlærer af omverdenens sociale information. Eftersom de socialt 

orienterede teoretikere enten fuldstændigt ser bort fra eller i bedste fald negligerer muligheden for 

en biologisk eller kognitiv indflydelse, finder vi, at der opstår et forklaringsproblem i forhold til 

netop barnets rolle som passivt underlagt forældrenes og jævnaldrendes påvirkning. En 

kønsopfattelse fremstilles i høj grad som værende noget, der socialt ”pålægges” barnet, hvormed 

barnet selv ikke efterlades megen indflydelse på denne udvikling (Blakemore 2009). På trods af, at 

forældrene har afgørende indflydelse på især barnets tidlige kønsforståelse, findes meget empiri, der 
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viser, hvorledes det lidt ældre børnehavebarn aktivt selv kan omdanne oplevede hændelser, så de 

stemmer overens med dets viden. Med et syn på barnet som værende passiv kan den sociale 

indlæringsteori således ikke forklare, hvorledes barnet aktivt kan bearbejde sine oplevelser efter 

behov (ibid; Golombok 1994). 

 

9.5 Delkonklusion 

Teorien beskriver, hvorledes forældre tidligt reinforcerer barnet til at foretrække bestemte farver og 

undgå andre, og forklarer dermed, hvordan vignettens Adrian oplever et pres for at tilpasse sig sin 

kønsrolle, hvilket yderligere forstærkes af det faktum, at han er en dreng. I situationen er det dog i 

høj grad Sofie, der påvirker ham, da hun reflekterer de jævnaldrendes mening. Ud fra Sofies 

reaktion regner Adrian med, at de andre børn vil reagere negativt på hans påklædning, og da han er 

meget motiveret for at undgå dette, nægter han at iføre sig de pink bukser. Således kan den sociale 

indlæringsteori give op til flere forklaringer på Adrians adfærd, og hans reaktion kan beskrives som 

værende en kombination af disse. 

 

10 Kognitiv analyse  
 

Allerede som etårige udviser børn tegn på at kunne udføre de første kønsdistinktioner, og disse 

evner udvikles i takt med, at barnet optager ny viden (Blakemore 2009). Den tidlige eksistens af 

sådanne færdigheder tyder på, at der findes et vist belæg for den kognitive teori som analysemodel. 

Men hvor stor indflydelse har de kognitive elementer på barnets dannelse af en kønsopfattelse? Vi 

vil herunder se nærmere på, hvordan vignetten kan tolkes ud fra et kognitivt standpunkt, hvorefter 

vi vil vurdere evidensen for brugen af den kognitive teori som forklaringsmodel. 

 

10.1 Vignetten betragtet fra en kognitiv synsvinkel 

Ud fra den kognitive skemateori menes Adrian at kunne danne sig mentale skemaer og kategorier 

(Martin et al 2004). Vi kan derfor argumentere for, at han via sine erfaringer og observationer 

allerede har opbygget skemaer for både maskulin og feminin adfærd, og at der eksempelvis findes 

et skema for drenge og pigers tøj. Heri har han bl.a. noteret sig, at farven pink ofte sammenkædes 

med piger. På denne måde kan man ud fra et kognitivt perspektiv argumentere for, at Sofies 

kommentar aktiverer dette farverelaterede skema hos Adrian. Ved en gennemgang af sine skemaer 



    

 26 

og kategorier vil han hurtigt erkende, at pink er en ”pigefarve”, og at han selv, som værende dreng, 

derfor bør nægte at iføre sig det første sæt bukser.  

 

Jadva et al (2010) mener, at farvepræferencer opstår efter barnets andet år, hvor det har opnået 

kønsidentitet. Ud fra Kohlbergs stadieteori kan man erklære sig enig i dette og dermed argumentere 

for, at Adrian kognitivt set bør have opnået både kønsopfattelsesidentitet og 

kønsopfattelsesstabilitet, da han er 3,5 år. I forhold til Kohlbergs teori vil den 5-årige Sofie 

yderligere have opnået kønsopfattelseskonstans, hvorfor hun bør have en fuldendt kønsopfattelse 

med fuldstændige kønsrefleksioner. Med den kognitive teori som analysemodel vil man således 

kunne forklare Adrians lidt langsommere opfattelse af farvens sociale betydning med, at han i 

forhold til den lidt ældre pige endnu ikke har dannet sig lige så mange kognitive færdigheder 

(Blakemore 2009). 

 

10.2 Analyse af belægget for brugen af kognitiv teori som forklaringsmodel 

Den kognitive teori kan med sin skemateori give en udredning for det ræsonnement, der finder sted 

i et barns hoved, når det som Adrian eksempelvis skal vurdere, hvorvidt han skal iføre sig de pink 

bukser eller ej. På denne måde kan teorien forklare, hvorledes barnet aktivt selv kan strukturere sin 

kønsopfattelse og agere derefter (Martin et al 2004; Golombok 1994). 

På trods af dette har den kognitive teori siden sin etablering måtte kæmpe med megen kritik. Denne 

bunder i, at Kohlberg tidligt argumenterede for, at barnet først som femårig, ved dannelsen af en 

fuld kønsopfattelse, kunne agere kønsbevidst og eksempelvis udvise kønsrelaterede 

legetøjspræferencer. Men empiriske studier har generelt ikke kunnet bekræfte sammenhængen 

mellem børns opnåelse af kønsopfattelseskonstans og deres udvisning af kønsmæssig adfærd. Disse 

viser således, hvordan børn kan agere i overensstemmelse med kulturelle kønstraditioner, imitere 

kønsrollemodeller og belønne jævnaldrende for at opføre sig kønstilpasset, før de ifølge Kohlberg er 

nået en alder, hvor de bør have opnået kønsopfattelseskonstans (Golombok 1994). 

Men kan skemateorien så afklare problemet? Teorien gør på sin vis op med Kohlbergs problem ved 

at tildele barnet evnen til at handle kønsbevidst lige fra det øjeblik, det kan kategorisere sig selv 

som tilhørende et bestemt køn som 2-årig. Men, at barnet først skulle kunne agere kønstilpasset i 

denne alder, modbevises ved nyere empiriske fund fra bl.a. Blakemore (2009) og Jadva et al (2010), 

der viser, at børn helt ned til et år udviser kønsrelateret adfærd. Derved mener vi, at den kognitive 
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teori har et hul, da den ikke kan klargøre den kønsrelaterede adfærd for børn under to år (Bandura et 

al 1999; Golombok 1994). 

 

10.3 Delkonklusion 

På trods af teoretiske indsigelser kan man stadig argumentere for, at kognitive faktorer spiller en 

rolle senere i barnets liv. Her kan i særdeleshed skemateoriens ideer, om barnets måde at 

kategorisere viden på, have stor indflydelse på dets opbygning af en kønsopfattelse – vel at mærke 

efter toårsalderen, hvor barnet har opnået en kønsopfattelsesidentitet. Herefter kan barnet danne sig 

sine første egentlige mentale skemaer og kategorier, og man kan se, hvorledes bl.a. 

legetøjspræferencerne bliver mere udtalte i takt med barnets alder og dermed også dets erhvervelse 

af flere kognitive færdigheder (ibid). 

 

11 Psykoanalytisk analyse  

 

Vi vil herunder først se på, hvordan Adrians adfærd kan forklares med klassiske psykoanalytiske 

begreber og derefter med neofreudianeren Chodorows tilgang. Slutteligt vil følge en argumentation 

for kritikken af begge psykoanalytiske anskuelser. 

 

11.1 Vignetten set med Freuds psykoanalytiske begreber 

Hvis vi betragter Adrians adfærd fra et psykoanalytisk perspektiv, kan vi argumentere for, at han 

netop er indtrådt i den falliske fase. Dette betyder, at han har dannet sig et jeg og skal til at danne 

sig et overjeg ved hjælp af kastrationskomplekset og det efterfølgende ødipuskompleks. Ud fra hans 

adfærd kan vi konstatere, at han ved sin anatomi, her hans penis, har erkendt, at han er en dreng. 

Man kan argumentere for, at han gennemlever kastrationsangsten, da han er bange for at miste sin 

penis, hvis han ifører sig de pink bukser, der netop er et symbol på femininitet. Derfor lader han sig 

ikke overtale af pædagogen efter Sofies udtalelse, da han vil finde det katastrofalt at miste sit organ 

til lystfølelse. Vi kan yderligere betragte Sofies spørgsmål som en begrundelse for, at hun netop 

gennemlever ødipuskomplekset – heri det passive. Hun har også funderet over sit køn og oplevet sin 

mangel på en penis, hvorfor hun har sandet, at hun er en pige. Derfor virker det mærkeligt på hende, 

at Adrian skal have bukser på i en feminin farve, når han har en penis, og dermed er en dreng 

(Køppe 1985). 
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11.2 Vignetten betragtet med neofreudianeren Chodorows teori 

Ved at betragte vignetten gennem Chodorows psykoanalytiske teori er Adrian, som befinder sig i 

den falliske fase, i kraftigt opgør med det feminine for at finde det mandlige kønsideal. Derfor er 

det umuligt for ham at iføre sig de pink bukser, da han netop ikke er en pige, og derfor vil gøre alt 

for ikke at blive identificeret som en. Herved kan vi påvise, at han har erkendt, at han er af 

forskelligt køn fra moderen, og at han dermed er påbegyndt den aktive fase, hvor han selv deltager i 

at løsrive sig fra moderen (Larsen 2003; Golombok 1994; Blakemore 2009). 

 

11.3 Kritik af Freud og Chodorow 

Som kritik af Freud har først og fremmest penismisundelsen vakt opsigt især blandt feministerne i 

hans tid. Denne forargelse har ført til undersøgelser af børns holdning til deres kønsorganer - og 

disse viser, at piger har et positivt forhold til deres genitalier (Golombok et al 1994). I stedet kan 

Freuds teori om penismisundelse eventuelt tolkes som et symbol på, at kvinderne dengang misundte 

mandens privilegier i samfundet, og ikke hans penis i dens anatomiske forstand (Grigg et al 1999). 

For Freud var penismisundelsen essentiel for pigers kønsopfattelsesdannelse, og her mener 

Chodorow, at Freud fejlagtigt har betragtet pigens kønsopfattelsesudvikling gennem et maskulint 

synspunkt og ikke som en selvstændig udvikling. Herved forkaster hun denne del af hans teori, da 

hun mener, at pigens kønsopfattelsesudvikling ikke kan betragtes med maskuline standpunkter. Hun 

modificerer yderligere ødipuskomplekset til en idealisering af den forælder, der besidder samme 

køn som barnet, og ikke, som Freud pointerer, en forelskelse i forælderen af det modsatte køn. 

(Larsen 2003; Golombok 1994; Blakemore 2009; ibid). 

 

På trods af at Chodorow gør op med dele af den psykoanalytiske begrebsverden, kan vi finde 

samme kritikpunkt som hos Freud. Man kan ud fra begge teorier bemærke, at i dagens moderne 

samfund er kønsrollerne blevet udjævnet, og dette betyder, at drenge og piger i dag bliver 

socialiseret på en mere ens måde. Dog vil vi pointere, at der stadig er klare afgrænsninger mellem 

kønnene, som det ses i vignetten. Derfor kan man kritisere Chodorows tese om kvinders afgørende 

rolle for barnets udvikling af en kønsopfattelse, idet den ikke følger med samfundets udvikling, da 

barnet i dag ikke kun passes af kvinder. Vi kan til gengæld forsvare Chodorows teori med, at det i 

dag vil blive lettere for drengen at finde det maskuline ideal, da faderen er mere nærværende, og 

drengen derfor ikke bliver så engageret i at tage afstand fra alt feminint. Som et yderligere 

kritikpunkt af Chodorow tese kan vi påvise, at idet hun kun ser kvinden som afgørende rolle for 
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barnets kønsopfattelsesdannelse, ser hun derfor kun én løsning igennem biologien. Hun tager 

derved ikke højde for, at der eksisterer et socialt aspekt, der varierer kulturer imellem. Eksempelvis 

er det forskelligt, hvor meget tid mødre spenderer med deres børn - som det kan ses i Kina, er det 

hovedsageligt bedsteforældrene, der tager sig af barnet, og således opnår barnet ikke den tætte 

moderbinding, som Chodorow lægger så stor vægt på (ibid). 

 

11.4 Delkonklusion 

Som gennemgået kan Freuds psykoanalytiske teori forklare, hvorledes Adrians adfærd udspringer af 

kastrationsangsten samt hans gennemlevelse af den falliske fase. Chodorow forsøger at gøre op med 

kastrationsangsten samt penismisundelsen for ikke at se pigens kønsopfattelsesudvikling igennem et 

maskulint synspunkt, og hun argumenterer herved for, at man skal betragte pigens kønsopfattelse 

som en uafhængig udvikling. Chodorow inddrager imidlertid ikke de eksisterende kulturbestemte 

forskelle i den multikulturelle verden, og hun tager heller ikke højde for den samfundsmæssige 

udvikling, hvor faderen spiller en tiltagende rolle i plejen af barnet. Hermed konkluderer vi, at 

psykoanalysen ser kønsopfattelsesudviklingen igennem et ”forældet” syn på mænd og kvinder i 

forhold til samfundets udvikling, hvor kønnene i dag i langt højere grad ses ligeværdige. Men på 

trods af al kritikken har psykoanalysen synliggjort hele debatten om kønsforskelle og børns 

seksualitet, samt fastsat en alment accepteret forståelse af det ubevidstes eksistens, børns seksualitet 

samt drifternes påvirkning af mennesket (ibid; Grigg et al 1999). 

 

12 Diskussion  
 

Diskussionen om barnets udvikling af en kønsopfattelse er i høj grad aktuel i dagens samfund. 

Europarådet har netop for første gang defineret begrebet ”køn”, i forbindelse med en sag om vold 

mod kvinder, som værende: ”… de socialt konstruerede roller, opførsler, aktiviteter og egenskaber 

som et givent samfund finder passende for mænd og kvinder” (P1 morgen radioprogram 2. maj 

2011). Således antager de i overensstemmelse med den sociale teori, at kønnet er socialt 

konstrueret, hvilket har skabt megen debat. Vi stiller os ligeledes tvivlende overfor, hvorvidt man 

kan lave en så simpel definition, da vi gennem vores arbejde med opgaven har fundet, at alle vore 

beskrevne teorier har hver deres brugbare forklaringsmodel på, hvorledes et barn (såsom vignettens 

Adrian) danner en kønsopfattelse. Flere teoretikere argumenterer ligeledes for en kombination af 
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forskellige teorier – heriblandt eksempelvis Bandura et al (1999) der mener, at en socialkognitiv 

tilgang bedre forklarer barnets kønsproces, mens Blakemore (2009) finder en socialbiologisk 

fremstilling mere dækkende. Vi har dog ikke fundet teoretikere, der har forsøgt at kombinere alle 

vores fire beskrevne retninger - biologisk, kognitiv, social og psykoanalytisk, hvorfor vi finder det 

interessant at forsøge en sammensætning af disse. Vi mener derfor ikke, at det er relevant at 

argumentere for hvilken teori, der er mest belæg for, men vi vil snarere undersøge, hvorledes 

teorierne i fællesskab kan yde mere indbyrdes belæg og kompensere for hinandens mangler overfor 

en forklaring af barnets kønsopfattelsesdannelse. Vi starter med at diskutere psykoanalysens 

mulighed for at blive kombineret med vores andre teorier, og herefter vil følge en diskussion ud fra 

en aldersmæssig tilgang. 

 

12.1 Psykoanalysen som teoretisk ramme  

Man kan argumentere for, at Freud allerede har lavet en kombination af det biologiske og det 

sociale med den anatomiske forskel som determinant for kønsopfattelsesudviklingen (Køppe 1985). 

Vi mener, at psykoanalysens falliske fasebegreber om penismisundelse og kastrationsangst er så 

forskellige fra vores andre teoriers ideer, at de ikke umiddelbart lader sig forene. Vi argumenterer 

for en uforenelighed, idet psykoanalysens begreber kun lader sig synliggøre i den kliniske situation, 

og dermed benyttes en anden form for belægsdannelse. Vi må derfor erkende, at Freuds falliske 

begreber ikke er sammenlignelige med vores andre teoriers. Vi inddrager i stedet neofreudianeren 

Chodorow, der netop tager afstand fra disse begreber (Larsen 2003; Golombok 1994; Blakemore 

2009). Dog skal Freuds ideer ikke stå ubrugte tilbage, da vi anser hans begreber om driften, det 

ubevidste samt den infantile seksualitet som værende væsentlige i dannelsen af en teoretisk ramme. 

Vi anerkender hermed, at barnet besidder en infantil seksualitet, som lader sig tilfredsstille gennem 

forskellige objekter, og at denne bliver drevet af den seksuelle drift. Libidoen er drivkraften bag 

motivationen til, at barnet vil danne sig en kønsopfattelse. Denne seksuelle drift findes ubevidst i 

barnet, der kun er lystorienteret, og hermed drevet af det ubevidste indtil den anale fase, hvor jeg’et 

opstår (Køppe 1985). Vi vil derfor anvende psykoanalysen som fundament for vores 

kombinationsforsøg, og med disse antagelser vil vi herunder opstille vores teori med alderen som 

opdelingsmarkør. Det skal understreges, at vi ikke anser vores aldersgrupper som værende eksakte, 

men at de snarere skal betragtes som en form for retningslinjer.  
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12.2 Spædbarnet 0-1 år  

I denne tidlige alder ser vi specielt den biologiske teori som havende empirisk belæg for, hvordan 

barnet udvikler sin kønsopfattelse, da den netop tydeligt tager højde for, at barnet fødes med et 

udviklingspotentiale gennem sit køn – i modsætning til både den sociale og kognitive teori 

(Knudsen 2002; 2008; Larsen 2003; Martin et al 2004). Ved anerkendelsen af den biologiske 

indvirkning på barnet, erklærer vi os ligeledes enige med dennes syn på kønnenes forskelligheder i 

hjernen (ibid). Vi anser, at dette gør sig gældende på en sådan måde, at det tidlige mor-barn forhold 

påvirkes af barnets køn. Den lille dreng vil dermed typisk hurtigt føle en større ubevidst, biologisk 

trang til aktivt at udforske verden pga. androgenernes påvirkning. Dette bevirker, at piger oftere vil 

sidde hos moderen i en ideel position for øjenkontakt og kommunikation, mens drengen hurtigere 

vil blive sat på skødet eller gulvet med ansigtet vendt mod verden (Blakemore 2009; Golombok 

1994; ibid). Vi kan argumentere for, at det var denne biologiske forskel, som Chodorow bemærkede 

i sin antagelse om, at mor og datter har et tættere forhold end mor og søn, da drengen er bedre 

forberedt på adskillelsen fra moderen ved sin mere agerende position. Herved kan vi benytte den 

biologiske teori til at forklare psykoanalytiske fænomener. Vi er desuden enige i hendes teori om, at 

den tidlige mor-barn relation er vigtigt for barnets kønsopfattelsesdannelse, da denne stemmer 

overens med den sociale teoris begreb om reinforcering, hvor moderen påvirker barnet i en tidlig 

alder (ibid). Vi kan yderligere lave en kombination af den sociale teori med psykoanalysen, da 

begge ser en del af forældrenes påvirkning som værende ubevidst - dog har det ubevidste forskellig 

betydning for de to teorier (Køppe 1985; Bandura 1992). Vi kan endvidere argumentere for, at 

Freuds faseteori identificerede hjernens modningsproces, og herved kan faseteorien begrundes i 

biologiske faktorer. Vi kan hermed konkludere, at vi, i denne alder, kan sammenfatte en biologisk-

social kombination med inddragelse af Chodorow for at give en fyldestgørende forklaring på 

barnets kønsopfattelsesdannelse. 

 

12.3 Tumling 1-2 år  

I denne alder vil barnet, ifølge den biologiske tilgang, færdigdanne hjernebjælken, og således vil en 

grundlæggende forskel mellem piger og drenge være fastlagt (Knudsen 2002; 2008). Igennem den 

biologiske teoris idé om, at hjerner udvikler sig alt efter påvirkning, kan vi med fordel inddrage den 

sociale teori (ibid; Bandura 1992). Herved kan vi muligvis forklare hjernebjælkens forskellighed ud 

fra forældrenes reinforcering og modellering af barnet, da disse vil være af forskellig karakter alt 

efter barnets køn. Således kan vi måske bringe de to teorier sammen til en bedre forståelse af, 
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hvorfor hjernebjælken udvikler sig forskelligt hos piger og drenge. Yderligere kan vi inddrage den 

sociale teoris forklaring af barnets møde med de jævnaldrende som en forstærkende faktor for 

hjernebjælkens udvikling, selvom de i denne alder har en begrænset påvirkning (Golombok 1994). 

Således kan vi argumentere, at en social biologisk tilgang i denne alder vil have størst belæg.  

 

12.4 På vej i børnehave 2-3 år  

I denne periode vil vi mene, at den kognitive teori har tiltagende betydning for barnets udvikling, 

hvorfor vi dermed vil argumentere for en samlet social, kognitiv og biologisk forklaringsmodel. I 

overensstemmelse med analysens studier har vi netop set, hvorledes den kognitive forståelse af 

barnets udvikling under to år ikke stemmer overens med de empiriske fund (Blakemore 2009; Jadva 

et al 2010). Ved at inddrage den biologiske teori om hjernens modning kan vi imidlertid give en 

mulig forklaring på, hvorfor barnet først nu aktivt kan benytte sine kognitive evner. Tiden mellem 

barnets andet og tredje år repræsenterer hjernens tredje og sidste udviklingsstadie, hvori alle 

områder vil aktiveres, og modningen af den mest avancerede form for tænkning påbegyndes 

(Knudsen 2002;2008; Larsen 2003). Således kan vi argumentere for, at barnet før sit andet år endnu 

ikke har opbygget den fornødne hjernekapacitet og de biologiske kvalifikationer, der kræves for at 

kunne reflektere over sine oplevelser og benytte dem aktivt til at skabe ny viden. Barnet vil derfor 

nu kunne sætte sine tidligere observationer i egentlige, ordnede mentale skemaer og kategorier, og 

derved danne sig en begyndende forståelse og motivation for at udføre de sociale kønsnormer 

(Martin et al 2004). Yderligere vil vi stadig argumentere for, at barnet i høj grad påvirkes socialt i 

sin kønsmæssige udvikling, da det beviseligt gennemgår den stærkeste reinforcering og modellering 

fra forældrene i denne alder – en væsentlig faktor for stadfæstelsen af børnehavebarnets senere 

rigide kønsforestilling (Golombok 1994). 

 

12.5 Børnehavebarnet 3-5 år  

I denne, vores sidste beskrevne aldersgruppe, vil vi argumentere for, at en social-kognitiv forståelse 

af barnets udvikling vil give den bedste forklaringsmodel. Hermed ikke sagt, at det biologiske 

aspekt i kønsopfattelsesprocessen forsvinder, men vi vil mene, at dets rolle nu i højere grad vil være 

som underliggende påvirkning, da hjernen basalt set er færdigmodnet. Herved kan vi påvise, at 

barnets kognitive evner eksempelvis støt vil øges i takt med hjernens stadige udvikling. Barnets 

færdigheder indenfor dannelse og strukturering af kønsmæssige viden vil dermed forbedres stabilt, 
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så det konstant kan reagere i overensstemmelse med sine kønsmæssige skemaer (Martin et al 2004; 

Knudsen 2002; 2008; Larsen 2003). Denne evne, til at agere i overensstemmelse med de 

kønsmæssige normer, er nu i fokus for barnet, og de jævnaldrende overtager nu i høj grad rollen 

som motivatorer i udviklingen gennem især modellering. Vi finder, at netop modellering bedst kan 

forstås ved en kombination af sociale og kognitive teoretiske elementer. Gennem den sociale teoris 

ideer om reinforcering og observation har vi vist, hvorledes barnet tilegner sig kønsmæssig viden, 

og herefter kan vi, ud fra den kognitive teori, argumentere for, hvordan barnet kan indsætte denne 

viden i mentale skemaer og ræsonnere sig frem til passende adfærd via sine kognitive færdigheder. 

Ved en kombination af de to teorier skabes således en mere helstøbt forståelse, af hvorledes barnet 

benytter modellering som værktøj for skabelse af kønsaccepteret adfærd (Blakemore 2009; Bandura 

1992). 

 

Vi erklærer os yderligere enige i Kohlbergs ideer om hjernens videre udvikling med gradvis øget 

forståelse af tid og situation, og som følge heraf udvikles først kønsopfattelsesstabilitet og senere 

kønsopfattelseskonstans (Golombok 1994). Den øgede hjernekapacitet har ligeledes en biologisk 

indflydelse på barnets koncentrationsevne, hvor det kan ses, at piger har en øget kompetence 

(Knudsen 2002; 2008). Vi mener, at netop denne evne kan spille en vigtig rolle i barnets valg af leg 

og venskaber, og herved kan vi argumentere for, hvorledes børns biologi og kognition har 

indflydelse på deres valg af både legetøj og venner. Dette giver således yderligere belæg for, at en 

social forståelse af barnets kønsopfattelse vil kunne give et mere fuldendt billede ved at inddrage 

den kognitive og biologiske teori (Golombok 1994).  

 

12.6 Barnet som passiv modtager eller aktiv agent  

Ud fra empiriske studier i analysen kan vi se, hvorledes evnen til at kunne udføre kønsaccepteret 

adfærd opstår, endda før barnet har opnået en kønsopfattelsesidentitet (Blakemore 2009; Jadva et al 

2010). Vi har tidligere redegjort for, hvorledes barnet gennem de første år via reinforcering, 

observation og modellering vil lære at agere kønstilpasset. Dette vil vi dog mene bliver udført uden, 

at barnet forstår den dybere mening med sin ageren, da det endnu ikke har kendskab til de 

kønsmæssige kulturelle forventninger. I stedet har den lille pige blot erfaret, at forældrene reagerer 

positivt, når hun danser, hvorfor hun vedbliver at udføre denne adfærd. På denne måde 

argumenterer vi for, at barnet i sine første år mere eller mindre passivt vil følge forældrenes sociale 

sanktioner for at opnå bekræftelse. Dette stemmer overens med den sociale indlæringsteoris ideer 
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om den sociale påvirkning som værende den mest indflydelsesrige faktor i barnets dannelse af en 

kønsopfattelse (Bandura et al 1992). 

Vi vil dog mene, at den sociale teoris forklaring om barnets passivitet krakelerer ved debuten af 

barnets mere komplekse kognitive færdigheder, som det ses i vores tredje beskrevne stadie. Når 

barnets hjerne, i overensstemmelse med biologisk teori, er udviklet i en sådan grad, at det kan 

administrere sine kognitive evner, vil det således opnå en dybere forståelse for selve de sociale 

regler bag den kønsmæssige adfærd. Vi argumenterer for eksistensen af en form for selvregulerende 

mekanisme bygget på baggrund af bl.a. modellering og den sociale feedback, hvorved barnet opnår 

en selvstyring af sin kønsopfattelse. På denne måde vil det føle sig motiveret til at agere i 

overensstemmelse med dets selvskabte kønsreglement, som det også vises i Banduras forsøg (ibid). 

Dette forklarer ligeledes børnenes ihærdige bestræbelser på at rette de jævnaldrenes adfærd i 

forhold til egne kønsnormer ved at udvise tydelig billigelse eller misbilligelse af deres adfærd. 

Således vil vi mene, at barnet vil danne sig sine egne standarder for, hvordan en socialt accepteret 

kønsopfattelse bør være, hvorfor vi kan erklære os enige i den kognitive teoris beskrivelse af barnet 

som værende agent for sin egen kønsadfærd (Martin et al 2004; Blakemore et al 2009). 

 

I overensstemmelse med den sociale teori vil vi argumentere for, at barnet i de første stadier udviser 

en vis form for passiv indlæring af den sociale kønsmæssige viden, og at barnets adfærd dermed 

overvejende er socialt styret. Herefter vil vi dog mene, at barnet vil opnå en mere aktiv rolle i sin 

kønsopfattelsesdannelse i takt med, at den biologiske og dermed også den kognitive udvikling 

tildeler det flere reflektoriske færdigheder. Hermed ikke sagt, at det sociale mister sin betydning 

efter barnets tredje stadie. Påvirkning fra især de jævnaldrende vil i høj grad have indflydelse på 

barnets kønsopfattelse ved at influere den viden, som barnet benytter i sit kognitive ræsonnement 

om korrekt adfærd (Bandura 1999). Således kan vi, ved en kombination af den biologiske, sociale 

og kognitive teori, forklare det sociale perspektivs problematiske beskrivelse af barnet som værende 

passivt. 

 

12.7 Vores model af et barns kønsopfattelsesudvikling  

Vi kan opstille vores kombinationsforsøg med følgende model. Herunder ses den psykoanalytiske 

ramme, som omkredser de andre teorier samt en opdeling efter aldersgrupper, hvori teorierne er kort 

beskrevet efter deres væsentligste udviklingspunkt. Der ses en opdeling mellem det passive barn (1-

2 år) og det aktive barn (2 år og frem efter). 
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Psykoanalytisk ramme – Infantil seksualitet, drifterne og det ubevidste 
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12.8 Er kønnet en byrde eller en mulighed?  

Efter at have diskuteret, hvorledes kønsopfattelsen dannes, vil vi nu undersøge, hvilken betydning 

denne proces har for barnet, og vurdere hvorvidt denne påvirkning vil udgøre en byrde eller en 

mulighed (Rösing 2005). Ved fødslens tildelte køn bliver barnet inkluderet i en på forhånd bestemt 

gruppe med bestemte forventninger for færdigheder og regler for adfærd. Med gruppernes bestemte 

retningslinjer kan man argumentere for, at barnet nu har erhvervet sig nogle hjælpemidler til at 

udføre socialt accepteret adfærd (Larsen 2003; Knudsen 2002; 2008). Dette påvirker barnet til større 

selvsikkerhed, da det har lettere ved at kunne tage beslutninger om, hvordan det skal agere (Witt 

1997). Denne sikkerhedsfølelse kan dog ske på bekostning af barnets talenter, da der er fare for, at 

et barns evner vil blive ignoreret, hvis de ikke passer ind i kønsstereotypien. Eksempelvis regner 

forældre med, at pigen har et større behov for hjælp, og de instruerer derfor i højere grad hendes 

0-1 år  Biologisk - Hormonernes påvirkning af hjernens udformning 

Kognitiv - Hjernen er endnu for umoden til at danne kognitive 

færdigheder  

Social - Forældrenes påvirkning med valg af navn, værelse, 

legetøj og påklædning samt adfærd 

 

1-2 år Biologisk - Hjernebjælkens endelige forskellighed  

Kognitiv - Dannelsen af skemaer men ingen brug endnu 

Social - Første møde med jævnaldrende, men begrænset 

reinforcering og modellering 

 

2-3 år Biologisk - Tredje del af hjernen påbegynder modning med 

potentiale for mere avancerede funktioner 

Kognitiv - Aktiv brug og videre dannelse af skemaerne 

Social - Forældrenes og jævnaldrendes reinforcering og 

modellering 

 

3-5 år  Biologisk - Stadig modning af hjernen 

Kognitiv - Stadig aktiv brug og dannelse af skemaerne 

Social - Jævnaldrendes reinforcering og modellering 
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opførsel, hvor de modsat mener, at drengen hurtigere kan løse sine problemer selv, hvorfor han fra 

tidlig alder opnår en følelse af autonomi. Dette har en indflydelse på barnets selvtillid, hvor det ses, 

at pigen har en generelt lavere ”selfefficacy” end drengen (Blakemore 2009; Bandura 1999). Dette 

kan også ses i voksenalderens karrierevalg, hvor kvinder er mere tilbøjelige til at fravælge 

højtstående stillinger, og dette bevirker, at de kønsstereotype opfattelser har vidtrækkende 

konsekvenser, hvor mænd og kvinder får forskellig livsstil. Herved kan de begrænsninger, som en 

rigid kønsopfattelse danner, både være en styrke i form af tryghed, men de kan ligeledes udgøre en 

svaghed (Bandura 1992). 

 

12.9 Belæg for eksistensen af en kønsneutral opdragelse   

Som det blev vist i ovenstående diskussion, har barnets dannelse af en kønsopfattelse positive men i 

høj grad også negative konsekvenser. Vi stiller os derfor undrende overfor, hvorvidt det er naturligt 

og nødvendigt for barnet at opbygge et kønsbillede konstitueret af rigide kønsforestillinger. Dette 

leder frem til et væsentligt spørgsmål: Kan man opdrage et barn ”kønsneutralt”, og bør man i givet 

fald stræbe efter dette? 

 

Dette blev undersøgt i et studie af Weisner et al (1990). Heri rekrutterede han nybagte forældre, der 

aktivt forsøgte at undgå opmuntring af kønsstereotyp adfærd hos deres barn. Studiet forløb over 

seks år, hvorefter bl.a. børnenes kønsmæssige adfærd og leg blev sammenlignet med de 

jævnaldrendes. På trods af forældrenes bestræbelser fandt Weisner, at børnene havde samme 

kønsopfattelse som andre børn – dog udviste de et mere fleksibelt kønsbillede. Studiets forældre 

fortalte senere, hvorledes de eksempelvis, på trods af et forbud for børnene mod bl.a. 

legetøjspistoler, havde tendens til at være mere tilladende overfor sønner end døtre i dette aspekt 

(Golombok et al 1994; Witt 1997). Således vil vi argumentere for, at barnet ikke kan undgå at 

opleve kønsstereotypier gennem sin opvækst. Selv hvis man kunne finde en metode til at 

kontrollere forældrenes mere ubevidste kønsreinforcering, vil vi mene, at resultatet ville stå 

uforandret hen. Børn påvirkes netop ikke kun af familien, men de oplever i høj grad også et stærkt 

pres for konformitet fra især de jævnaldrende, hvilket gør det vanskeligt at hindre børn i at danne 

kønsstereotypier (Bandura et al 1992). 

 

På trods af, at det således synes urealistisk at ”afholde” barnet fra at danne en kønsopfattelse, bør 

man så opmuntre børn til at tilpasse sig de socialkonstruerede kønsroller, eller skal man forsøge at 
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eliminere dem mest muligt? Witt (1997) proklamerer i sine studier, at de bedste forældre opdrager 

deres børn uden alt for rigide kønsstereotypier. Vi vil dermed argumentere for, at der med en mere 

fleksibel kønsopfattelse følger mere alsidig leg og adfærd fra barnet, hvilket vil påvirke dets sociale 

interaktion med andre børn. Blakemore (2009) beskriver således, hvordan leg mellem børn af 

forskelligt køn er mindre kønsstereotyp, og hun har yderligere vist, at denne form for leg fremmer 

barnets sociale evner. Modsat ses det, at jo mere et barn leger med børn af sit eget køn, desto 

stærkere er dets fordomme om det modsatte. Således vil vi argumentere for, at man som forælder 

bør opfordre sit barn til mere leg på tværs af kønnene, som det allerede blev foreslået af Lincoln i 

1927 og ligeledes af Witt præcis 70 år efter (Blakemore 2009). 

 

13 Konklusion  
 

I henhold til problemformuleringen, var vores fokus i denne opgave, at se på, hvordan et barn opnår 

en kønsopfattelse – hvordan lærer drenge at lege med biler og piger med dukker? Vores første 

spørgsmål i problemformuleringen og dermed vores primære undren blev undersøgt ud fra fire 

forskellige teoretiske perspektiver. Vi fandt ved det biologiske perspektiv, at barnets hjerne tidligt 

bliver influeret af hormoner, hvilket påvirkede børnenes kønsmæssige adfærd. Med den 

socialpsykologiske vinkel kom vi frem til, at barnet præges via reinforcering og modellering fra 

forældrene og de jævnaldrende til at opføre sig kønsnormt. Herefter undersøgte vi, hvorledes den 

kognitive teori kunne bidrage til vores forståelse, og her fandt vi, at den kunne forklare, hvordan 

barnet danner sig mentale skemaer om korrekt kønsspecifik adfærd, som sætter det i stand til at 

agere kønsacceptabelt. Sidst i dette punkt studerede vi den psykoanalytiske tilgang, og vi fandt, at 

drenge og piger gennemlever den såkaldt falliske fase på forskellig vis, og at genitaliernes anatomi 

spiller en væsentlig rolle for barnets udvikling af en kønsopfattelse. Herved konkluderede vi, at hver 

teori kan forklare barnets kønsdifferentiering og dermed udviklingen af kønsopfattelsen, men vi 

argumenterede også for, at de forskellige perspektiver hver især havde forklaringsproblemer. 

Igennem opgavens udarbejdelse fandt vi ingen tidligere eksempler på kombinationsforsøg mellem 

vores fire teorier – en kobling som vi så som værende relevant, da en kombination af flere teorier 

kan give en mere fyldestgørende forklaring på, hvorledes et barn opnår en kønsopfattelse. Teorierne 

supplerer og komplimenterer hinanden. Ved nærmere undersøgelse forklarede vi, hvordan 

psykoanalysens falliske begreber ikke kunne forenes med de andre teorier, hvorfor vi i stedet 

vælger at benytte den som teoretisk ramme ved brug af begreberne ”det ubevidste, infantil 
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seksualitet og drifter”. Således vælger vi at betragte dannelsen af et barns kønsopfattelse ud fra en 

bio-social-kognitiv vinkel sat i en psykoanalytisk ramme. 

 

Vi vil herefter vende os mod problemformuleringens andet spørgsmål, hvor vi valgte kort at 

undersøge, hvorvidt en kønsopfattelse er en byrde eller en mulighed for barnet. Ved studiet af dette 

fandt vi, at barnets talenter og udfoldelser kan blive indsnævret ved kønsstereotyp opdragelse, og 

dette førte over i diskussion om, hvorvidt man kan opdrage et barn kønsneutralt, så det således ikke 

oplever en begrænsning. Vi finder dog, at en helt kønsneutral opdragelse næppe kan lade sig gøre, 

men vi viser derimod, at en rigid kønsopfattelse begrænser barnet i dets udfoldelser, hvorfor vi 

anser det som væsentligt at pointere betydningen af forældrenes rolle i denne proces. 

 

Igennem udarbejdelsen af opgaven, samt i vores daglige liv, er vi blevet mødt af mange eksempler 

på, hvorledes forældre kraftigt opfordrer deres børn til at udføre kønaccepteret adfærd. I en 

børnehave oplevede vi en far, der hentede sin fireårige søn, og hidsigt hev en lyserød prinsessekjole 

af ham med ordene: ”Du er supermand - ikke prinsesse!”. Men er en sådan adfærd virkelig 

nødvendig fra forældrenes side? Som vi har vist, vil barnet instinktivt fra biologien være præget via 

hormonernes indvirkning på hjernen, og det vil desuden fra tidlig alder være ubevidst påvirket fra 

drifternes til at opføre sig i overensstemmelse med kønsnormerne, som det ses i psykoanalytisk 

teori. Yderligere har vi, ud fra den sociale og kognitive teori, vist, hvorledes barnet er en dygtig 

observant, hvis kønsopfattelse i højere grad påvirkes af forældrenes nonverbale adfærd end ved 

direkte verbal instruktion. Således mener vi ikke, at forældrene bevidst behøver at pæse barnet til at 

opføre sig kønsstereotypt, da barnet ud fra ovenstående argumentation nok skal opnå en 

velfungerende kønsopfattelse uden indoktrinering. Det er netop også de forældre, der forsøger at 

undgå rigide kønsopfattelser hos deres børn, der nævnes som værende de bedste. Deres børn udviser 

mere fleksibilitet og mindre kønsstereotyp adfærd i leg, hvor begge køn er repræsenteret. 

 

Vi finder det nødvendigt fortsat at studere kønsopfattelsesproblematikken, da vi anser denne som 

værende et helt centralt psykologisk fundament, der danner basis for personligheden og er 

afgørende for barnets videre liv. En yderligere kortlægning af de mekanismer og faktorer, der er 

bestemmende for kønsopfattelsen, vil kunne resultere i en bedre funderet pædagogisk og 

psykologisk rådgivning til bl.a. forældre og institutioner. Dette vil hjælpe til at forstå 

konsekvenserne af kønsopfattelsen i voksenlivet ved eksempelvis karrierevalg.  
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Problematikkens aktualitet understreges yderligere af den nylige erklæring fra Europarådet om vold 

mod kvinder, hvori kønnet blev beskrevet som alene værende et socialt resultat – en noget forenklet 

opfattelse efter vores vurdering. Vores undersøgelser tyder på, at kønsopfattelsen er væsentlig mere 

kompleks, og man kunne frygte at en forsimplet forståelse af kønnet, både kan have menneskelige, 

politiske og juridiske konsekvenser. 
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