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Ligestilling mellem kønnene



Teorier om køn



Simone de Beauvoir

- Fransk, feministisk filosof, der har skrevet værket “Det andet køn”

- Skrevet om køn som et kulturelt fænomen → skal ikke blot forstås som biologisk determineret
- Biologiske køn = sex

- Sociale køn = gender → hvordan man agerer kønnet i det sociale rum

- Gjorde op med traditionelle forventninger om køn og kønsroller
- Kvinden skal ikke være lavere rangeret samfundsmæssigt på baggrund af kønnet

- Kritik af teorien: Svært ved at håndtere samfundsændringer, kan ikke forklare, hvorfor nogle kvinder 

klarer sig dårligt i erhvervslivet, opstiller manden og kvinden som modstridende grupper → 

glemmer andre grupper.



Judith Butler

- Amerikansk poststrukturalistisk tænker. Queer-teoretiker og sociolog

- Skrevet værket Gender Trouble (1990)

- Både det sociale og biologiske køn er konstrueret, hvor man socialiseres ind i kønnet → Man fødes 

ikke som et bestemt køn, men kønsidentiteten skabes ved efterligning af kulturelle kønsforestillinger
- De kulturelle kønsopfattelser skaber vores syn på maskulinitet og femininitet

- Kønnet er performativt → man agerer sit køn

- Kønnet skabes gennem en sproglig performance → diskursiv kønningsproces

- Kritik af teorien: Underbetoner de kropslige forskelle mellem mand og kvinde, tilskriver 

sproget/diskurser stor magt, beskriver bedst den individuelle identitetsdannelse frem for helheden



Henning Bech

- Professor  i sociologi 

- Opgør med teorier, der mener, at vi “kønnes”

- I det senmoderne samfund har kvinden samme muligheder 

som mænd → ingen tvangssocialisering og ingen magtforhold mellem kønnene

- Kritik af teorien: Teorien forklarer ikke, hvorfor vi oplever ulighed i samfundet grundet 

køn og hvorfor minoritetsgrupper oplever diskrimination 



Teori om patriarkatet 

- Hvorfor er der forskel på mænd og kvinders magt og indflydelse i samfundet?

- Betydning: Patriarkatet er de kulturelle forventninger, vi har om, at mænd er overhovederne i 

samfundet 

- Forudsætninger for patriarkatet → heteroseksuelle ægteskab; arbejdere fødes, så de kan indgå i 

produktionen, kvinden er gratis arbejdskraft i hjemmet
- Kvinden fastlåses i en position, der er underordnet manden

Kritik af patriarkatet: % forklaring af, hvorfor der stadig er kønsroller. 

Overser homoseksuelle, transseksuelle osv.
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Ordbogens definition

- Maskulin → Træk, der opfattes specielt mandlige, såsom muskuløs, kraftfuld krop, handlekraftige, 

initiativ, mod og styrke

- Feminin → Træk der opfattes specielt kvindelige, såsom pynt, forfængelighed, omsorg, 

følelsesfuld og seksualitet



Diskursanalyse 

1. Nodalpunkt (nøglebegreb og omdrejningspunkt for diskursen)

2. Ækvivalenskæde (kæde af ord, som italesætter nodalpunktet på en bestemt måde)

3. Flydende betegner (indholdstomme ord, som får deres betydning gennem diskursen)

4. Semantisk felt (ord, der henviser til den samme begrebssfære ”bold, bane, tackling, græs”)

5. Konnotationer (medbetydninger – de associationer vi får ved at høre et ord)

6. Antagonistiske diskurser (modsatrettede diskurser, der kæmper om magten)

7. Antagonismepar (modsætningspar inden for et diskursivt felt) 

8. Antagonist (repræsenterer modsatte holdning end nodalpunktet)

9. Differenskæde (kæde af ord, som italesætter antagonisten på en bestemt måde)


