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NY FORSKNING
OM KØNSFORSKELLE

den kolde tid, men ofte i ”pigetøj”: tynde bluser, 
tynde nederdele, tynde strømper og lette sko, der 
alt sammen er til indebrug. Men er vejret godt, 
så leger de lige så gerne ude som inde. Vi har 
iagttaget, at selv om piger ofte spiller fodbold 
sammen, så er der megen fodbold, hvor piger og 
drenge spiller sammen. Mange drenge, der ikke 
er med til fodbold og ikke selv finder på andre 
aktiviteter, hvad laver de? De driller dem, der 
spiller fodbold – både pigerne og drengene.  
 
I puberteten rykkes kønsrollerne ret drastisk 
rundt. Nogle piger holder fast ved den kraftful-
de kropsbrug, mens andre fanges ind af ung-
domskulturens og modens pres – ikke mindst 
som den præsenteres i tv. Undersøgelser 
blandt store elever i skolen viser, at mange 
piger i de ældste klasser ikke kan lide at 
have idræt, fordi de bliver forpustede og 
kommer til at svede. Det er væmmeligt at 
svede! Og det ødelægger deres make-
up. Ganske mange 14-17 årige piger kan 
heller ikke lide at klæde om og vise deres 
krop, som de ofte er utilfredse med.  
 
I bund og grund handler det om at lære at 
sanse og blive bevidst om og holde af sin 
egen krop gennem fysiske aktiviteter, så 
kroppen præsenterer identiteten og køn-
net med pågåenhed.

Den traditionelle kønsforskning anskuer piger som passiveog stille og drenge 
som aktive og voldsomme. Forskerne har set på det sociale alene som noget 
der foregik i en boble uden omgivelser, kroppe og sansning. Det passer bare 
ikke. Piger er lige så aktive og pågående som drenge på skolens udearealer.  

Piger er lige så fysisk stærke som drenge som drenge intil 10-11 års al-
deren. De er er smidigere, hurtigere og bedre koordinerede. En flok 
piger kan altid banke en flok drenge i slåskampe og fodbold – samtidig 
med, at de er langt bedre til til at passe dukker og hoppe i hinkeruder. 
Især i 1980’rne undersøgte man, hvordan piger og drenge havde det i frikvarterne 
i skolen. Det førte til udtryk som stille piger og voldsomme drenge. Det er blandt 
psykologer og pædagoger blevet nærmest faste udtryk om børn i skolen. Pigerne 
står i smågrupper henne under halvtaget i et hjørne, mens drengene råbende og 
skrigende tumler rundt med en bold. Pigerne er de passive, de står og hvisketisker 
om andre piger (som de ikke vil lege med), drengene er aktive, bruger kroppene (og 
stemmerne) og spiller fodbold. Pigerne når ikke altid helt ud i skolegården før det 
ringer ind, drengene sidder på spring oppe i klassen og ude med bolden næsten 
før ringningen er forbi. Det er blevet bekræftet i undersøgelse efter undersøgelse af 
skolegårdslivet.

Her i det ny årtusinde passer det ikke mere. Pigerne er aktive, bruger kroppen og sanserne, 
leger aktivt på skolernes udearealer, som det hedder på moderne pædagogisk dansk. De 
står godt nok stadig af og til og småsnakker i hjørnerne, men de leger lige så meget vildt 
og voldsomt og spiller fodbold som drengene. Hvad er der sket? Opdrager forældrene pi-
gerne til et mere aktivt liv fra de er små? Har vi fået brudt op i de faste kønsroller med pigerne 
i plisseret nederdel og drengene i løbesko, t-shirts og korte bukser? Noget er der sket.  
 
En dansk-norsk forsker, Lene Schmidt, har undersøgt sagen på ny. Hun valgte at se 
på en række skoler med vidt forskellig størrelse på skolegården og udearealet. I små 
skolegårde agerede pigerne som piger gjorde i 1980’rne med at stille sig hviskende 
sammen i smågrupper (drengene spiller stadig fodbold!). På store udearealer med 
bakker, træer og krat var pigerne aktive. De legede vildt og voldsomt ligesom drengene.  
Hvad har forskerne overset? Ja, for det første har de ikke set på skolegårdens størrelse. 
På byskolerne var skolegården stort set altid lille med asfalt og hegn udenom. Så rummet 
og pladsen til at udfolde sig på, så forskerne ikke på. Den største risiko for børnene er at 
få en hård bold i hovedet, når man træder ud i skolegården. Spørg de små i skolen, de 
er altid bange for at få banket en bold i hovedet. Det kan hverken piger eller drenge lide.  
 
Piger er stærke. Op til puberteten er piger ofte fysisk bedre udrustet end drenge. De har mere 
muskelkraft, er behændigere, smidigere, hurtigere, har bedre reaktionsevne – ja alt det som 
fortrin, der skal til for at spille f.eks. fodbold i skolegårdene – og om nødvendigt banke drenge. 
Hvorfor har vi alle sammen overset det og ser på pigerne som svagere end drengene? Ser vi 
på piger som en rolle og ikke på de fysiske fakta, der er for øjnene af os. Først ved puberteten 
sker der en række hormonale og vækstmæssige forandringer af piger og drenge, som adskiller 
dem fysisk. Drengene, som har hængt bagefter pigerne i de første skoleår også indlæring-
smæssigt, vinder med i skolen sådan ca. fra og med 5. klasse, og de bliver fysisk stærkere 
end piger. Men indtil 10-11 års alderen har pigerne føringen. Så kommer pigerne ind i en peri-
ode, man kan kalde spejlet og kammen-tiden, hvor udseende og drenge fylder deres psyke.  
I en ny dansk undersøgelse af Mogens Hansen og Søren Nagbøl af børns aktiviteter på 
skolernes udearealer vil piger ofte hellere lege inde i frikvartererne, så snart det ikke er varmt 
ude. Det handler om påklædning. Piger møder (efter 1. klasse) ikke mere op i flyverdragter i 
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FAMILIENS 
NYE LIVRET
KYLLINGESPYD MED PASTASAUCE

Her kommer opskriften på den lækreste kyllingeret, som dine børn vil elske: Kylling på 
spyd med peanutsause. Dine smagsløg vil juble, og dine børn bede om meget mere. 

TILBEREDNINGSTID: 60 min.
ÅRSTID:	 	 	 Hele året
ANTAL:   4 personer 

Tynde træspyd
2 pk. kyllinge inder fileter 

MARINADE AF: 
1 dl. kokosmælk 
1 fed hvidløg, presset 
1 tsk. stødte koriander 
2 hel stjerneanis, stødte 
1 spsk. honning 
Saften fra en lime 
2 spsk. sojasauce 
1 spsk. jomfru olie.

Bland marinaden. Jeg kommer den I en fry-
sepose, der er stor nok til at rumme mar-
inaden og kødet, blander det hele godt 
sammen og slår en knude på. Ind i kølesk-
abet og hygge sig til, man skal bruge kødet 
igen. Det er ret nemt.

Alt undtagen limejuice koges sammen i et 
minut eller to. Sluk og tag gryden af blus-
set og smag den til med limesaften.

Hæld marinaden fra og kom en kylling inderfilet på hvert træspyd. Steg dem på en grill 
pande for fuld drøn, og kom dem efterhånden som de bliver færdige over i et ildfast fad. 
Jeg kommer dem også i ovnen i 15 minutter, bare for at være på den helt sikre side, i 
disse salmonella tider. 

Server med en skål kogte jasmin ris eller quinoa, som jeg er helt vild med, sammen med 
et fad med udskårne gulerodsstave, agurkestage, røde og gule pebrefrugter i stænger, 
lidt kokosmel og måske lidt rosiner.

Denne ret kun med kylling er et festmåltid i sig selv. Børn er også vilde med den, både 
pga. at kød på spyd bare er en fest for alle børn, men også fordi det smager rigtig godt. 
Peanutsaucen er fløjls blød og harmonere fantastisk sammen med kyllingen. 

Skulle det blive til en gæste middag ville jeg også servere grillede kæmperejer på spyd 
til, beregn 2 spyd med ca. 4-5 rejer på til hver, og grill dem ved høj varme til de er lækre 
lyserøde. Hertil ville jeg også servere en skål med sød chilisauce, den fås på flaske i de 
fleste supermarkeder. Derudover ville jeg komme en halv ananas i en foodprocessor og 
køre til jeg havde en fin mos, og servere den sammen med alt det andet.

FORFATTERINFO
 Forfatter resurse box:- Karen Broström er madskribent på Helsingør Dagblad og 
selvlært kogekone. Medvirker i den højaktuelle bestseller “Kernesund Familie - Sådan” 
med flere opskrifter og medvirker også i flere magasiner om børn. Se meget mere på 
Karens hjemmeside: www.bricksite.com/karen

TIL PEANUTSAUCEN SKAL MAN BRUGE: 
3 dl. kokosmælk 
3 spsk. grov peanutbutter 
3 spsk. sojasauce 
1 spsk. brun farin 
1 fed presset hvidløg 
2 tsk. sød chilisauce 
2 spsk. limesaft 

ASPARGES MED CITRONSAUCE

Tilberedningstid:  60 min.
Årstid:   Forår, Sommer
Antal:   Hovedret til 4

½ LITER KAROLINES KØKKEN HVID MÆLKESAUCE

1 SPSK FRISKPRESSET CITRONSAFT

1 TSK FINTREVET CITRONSKAL

¾ TSK GROFT SALT

FRISKKVÆRNET PEBER

500 G RENSEDE GRØNNE ASPARGES

1 TSK GROFT SALT

1 LITER KOGENDE VAND

GROFT SALT FX MALDON

FRISKKVÆRNET PEBER

Tilbehør:
500 g stegt fi sk fx multe- eller torskefi let
1 kg kogte kartofl er
Bring sauce, citronsaft og -skal, salt og peber i kog i en gryde. Lad saucen koge ved jævn varme og under om-
røring i ca. 1 min. Smag til.

Læg de grønne asparges i et fl adt fad sammen med salt. Hæld det kogende vand over og lad aspargesene 
trække i ca. 1 min. 

Ved serveringen: Hæld vandet fra aspargesene og læg dem i et varmt fad. Hæld lidt af citronsaucen over og 
drys med salt og peber. Server straks.

Tip: Asparges med citronsauce kan også serveres med fi sken som  forret til 8 personer - giv istedet fl utes 
til.

UDVIKLET AF: KAROLINES KØKKEN

OPSKRIFT
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BERLIN

BILPAKKE
Quality Hotel & Suits

Benin Vity-East
4-stjernet hotel
Occulpa alit quidia-

tiam reni corem.

775,-

Sed maximust quae. Rias 
esci utem iniminumet et

895,-

Berlin er kontrasternes by. 
Storhedstid, fald, deling og 
genforening. Smuk, fascine-
rende, charmerende, cho-
kerende og hektisk. Berlin 
er Europas nye metropol, og 
selv i disse år bygger man 
stadig på livet løs i denne 
spændende millionby. Der er 
nok af muligheder for op-
levelser, uanset hvad man 
har lyst til: Museer, opera, 
caféliv, diskoteker, indkøb, 
slentreture og koncerter. 
Berlin har det hele! 

Et besøg i Berlin er ikke blot et 
besøg i en millionby. Det er et be-
søg i byen, der har været centrum 
for nogle af verdens- historiens 
sorteste kapitler – 2. verdenskrig 
og den efterfølgende kolde krig. 
Potsdamer Platz, Brandenburger 
Tor, Gedächtniskirken, Rigsdags-
bygningen, Check-point Charlie 
og Unter den Linden er blot nogle 
af de seværdigheder, der bevid-
ner Berlins fortid.

Siden Berlinmurens fald i 1989 er 
byen blevet et stærkt symbol på 
Tysklands genforening og sta-
dig mere populær som turistmål. 
Besøg det travle Kurfürstendamm 
med de mange caféer, værtshuse 
og butikker eller brug en dag på et 
af Berlins museer i verdensklas-
se. Her fi nder I også Tysklands 
største varehus KaDeWe med 
specialiteter fra hele verden.

WelcomeCard
Få specialpris på Berlins 
seværdigheder. Vælg mel-
lem 48 og 72 timers Wel-
come Card. Køb det hos 
Best Travel 

BERLIN
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INSPIRATIONSSIDEN
FOTO APEREBUS, ET PERION IPICAEC OBUS? ROMNOND ACRENATIAM 

PULVIT, DERFECTEM VERIPS, TI. VALINVE RMIHICAEST FACTUM INE 
IN SISSI SENDAM OR QUE ESUS. VIVIRMI HINCLA DIERUM CONSIMUNTE CONERAE 
MORTE AC TUM TERDIUM NEM, UTELIA MENTERE, NONS NE CA IN SED MIL UT VI-
TUR UTE ESCRI FACCIIS INTERIBUNUM AUCIAMENDI, QUE MAIO, QUIUS. EPORICAM 
INATIL HALA 

MAXIMOR QUE TE CLA PATQUAS TIURNIQUE TEATUS, NEQUAM CONSULA IAM NO-
CUL HIL VITURI PECTU CON HILICI PUBLIIS ESCIAM POTILIUM SE DEMULINUM, SI 
SE ATUS? AD CATUS SA DITIAE CUT VASDAM. DAM DUM HICAE IS NIT; NONTEM

HOSSESUM, UT L. OMNIMUSQUAM ORUM PUBLIAM EGEREM PARIS.
FURNIMP LIAMPLIUS ES IN SE EFFRE CON VID SES CULOST OCCIIS C. NA, NORE 
PARIDEN TERESTEM APERTE MACIPS, CATUM IMORE, QUE TILIUS ESTO IAM AU



P R O G R A M

Mandags hold Tid Pris

1 Stjernepigerne 16.30 – 17.55 375,-

2 Drenge 10 – 12 år 16.30 – 17.55 375,-

3 Små Rå 17.00 – 18.10 375,-

4 Step-aerobic 18.30 – 19.55 475,-

5 Gymnastik og leg 5 – 8 år 18.00 – 19.25 300,-

6 Gymnastik og leg 9 – 15 år 19.30 – 20.55 300,-

Tirsdags hold

7 Junior Gym 16.30 – 18.25 375,-

8 Gym-Team 19.45 – 21.55 475,-

Torsdags hold 

9 Kvindemotion 16.00 – 16.55 475,-

10 Pilates 19.00 – 20.25 475,-

11 Cool Chicks 16.15 – 17.25 375,-

12 Supermuler 16.30 – 17.25 375,-

13 Supermen 17.30 – 18.55 375,-

GYMNASTIKPROGRAM
                                        2013MØLBY GYMNASTIKHØJSKOLE

KUNSTNER TITEL PRIS
John Lennon Working Class Hero 169,00 kr.

Det brune punktum Buller Fnis 128,00 kr.

Diverse Bevar Christiania 99,95 kr.

Texas Greatest 169,00 kr.

Lars Lilholt Band Ofelia 69,00 kr.

PRISLISTE
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ADGANGSKORT
VOKSEN 17580

KOM TIL VEJLE 
& VIND

A ZOO

10 11
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