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Køn? Altså pige eller dreng, mand eller kvinde, det er vel noget, 

vi bare er? Ja, måske, men som denne bog vil vise, så er det 

også noget vi bliver, og noget vi gør; noget som skabes i vores 

omgang med andre mennesker og inden for de rammer, som 

samfundet sætter. Når vi begynder at tænke over køn, åbner det 

for diskussioner om identitet, definitionsmagt, tolerance samt 

overvejelser om, hvad det i det hele taget vil sige at blive til som 

menneske, og hvad det vil sige at stå i et forhold til andre men-

nesker.

Denne bog handler om køn og pædagogik. Med udgangspunkt 

i forskellige pædagogiske cases og praksiseksempler præsen-

teres en række dilemmaer, hvor køn er på spil, samt tre teore-

tiske tilgange til køn og kønsforståelser i en pædagogisk kon-

tekst. Bogen er tænkt som et bidrag til analyser af situationer fra 

institutionel praksis, hvor køn spiller en rolle i såvel den profes-

sionelles virke som i deltagernes, børnenes og elevernes forstå-

elser af sig selv og af deres omgivelser. Bogens forfattere giver 

desuden en indføring i kønspolitiske spørgsmål om ligestilling, 

rettigheder og retningslinjer, som diskuteres i forhold til etik og 

samfundsmæssige deltagelsesmuligheder. 

Gennem bogen præsenteres og diskuteres pædagogiske meto-

der og handlemuligheder med fokus på emner som mangfoldig-

hed, inklusion og eksklusion.

Bogen henvender sig særligt til pædagog- og lærerstuderende 

samt lærere og pædagoger, der arbejder med børn og unge, og 

som er optaget af at forstå køn i et pædagogisk perspektiv.  
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