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I denne artikel skal vi arbejde med 
forholdet mellem kønnene. Vi skal 
først se på, hvilke intentioner Gud 
mon havde, da han skabte menne-
sket som mand og kvinde. Derefter 
ser vi i afsnittet »Forholdet mel-
lem mand og kvinde« på ligeværd 
mellem kønnene, som er en vigtig 
forudsætning for at kunne se på 
kønsroller. Vi skal dernæst i afsnit-
tet »Forskellige syn på kønsroller« se 
på, hvad Bibelen siger om forholdet 
mellem mand og kvinde ved hjælp af 
to forskellige bibelsyn. Som det fjerde 
kigger vi i afsnittet »«Rigtige» mænd 
og kvinder« på, hvordan man kan 
finde sin identitet som mand eller 
kvinde, og hvordan man skal forholde 
sig til de mange forventninger, der er 
til mænd og kvinder i dag. Herunder 
forholder vi os også kort til begrebet 
kønsneutralitet. Endelig skal vi i af-
snittet »At supplere – ikke sabotere 
hinanden« se på, hvordan mænd og 
kvinder er forskellige i deres måde 
at opbygge selvværd på og i deres 

problemløsning, og hvordan vi kan 
hjælpe og forstå det modsatte køn på 
netop disse to områder. 

Som mand  
og kvinde – hvorfor?
Allerede i begyndelsen af Bibelen 
(1 Mos 1,27) understreges det, at 
Gud skabte menneskene, og at han 
skabte dem med to forskellige køn: 
som mand og kvinde. At et menne-
ske ikke blot er et menneske, men 
også er enten kvinde eller mand, er 
altså Guds idé. Og det går igen i det 
meste af skaberværket, hvor dyrene 
også er af enten hun- eller hankøn. 
Hvorfor Gud valgte at skabe men-
nesket med to forskellige køn, kan 
der være mange forklaringer på. 
 
a) For fællesskabets skyld     
En af grundene til, at Gud skabte 
os som mand og kvinde, får vi i 1 
Mos 2, 18, hvor Gud siger: »Det er 
ikke godt for mennesket at være 
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alene.« Som mennesker har vi brug 
for selskab, modspil og kærlighed 
for at trives. I Bibelen står der, at 
Gud skabte Eva ved hjælp af Adams 
ribben. På denne måde forklares 
den tiltrækning og kærlighed, som 
kan opstå mellem en mand og en 
kvinde: De kommer fra det samme 
materiale og den samme Skaber, og 
de er skabt til at tilhøre hinanden. 
En af grundene til, at Gud skabte os 
som mand og kvinde er altså, at vi 
trives bedre, når vi ikke er alene. 
Som mand og kvinde kan vi opleve, 
hvordan det er at elske og være el-
sket af en anden. 

 
b) Så vi kan lære kærligheden at 
kende 
En anden grund til, at Gud skabte 
os som mand og kvinde, kan være, 
at han forudså, at hans skabninger 
ville vende ham ryggen og sætte 
sig selv i centrum. I bund og grund 
er vi selviske mennesker, som skal 
»lokkes« til at sætte andre højere 
end os selv. Gud skabte kærlig-
heden og tiltrækningen mellem 
mand og kvinde, blandt andet for 
at vi kan lære, hvad det vil sige at 
sætte sig selv til side og sætte en 
andens behov over vore egne. Det 
var det, Jesus gjorde for os, da han 
levede (og døde) på jorden, men det 
kan føles abstrakt og surrealistisk 
at være elsket af Gud og Jesus. At 
elske og være elsket af et andet 
menneske er lidt mere forståeligt og 
genkendeligt for os. Så når vi elsker 
et andet menneske – især med den 
inderlighed som kan opstå mellem 
en mand og en kvinde – så får vi en 

smagsprøve på Guds kærlighed til 
os. Fordi Gud skabte os som mand 
og kvinde får vi en konkret ople-
velse af kærlighed, hvilket gør det 
nemmere for os at forstå Guds kær-
lighed til os.  
 
c) Så vi kan supplere hinanden
En tredje god grund til, at Gud 
skabte mennesket som mand og 
kvinde, er, at mænd og kvinder sup-
plerer hinanden på en helt fanta-
stisk måde. Manden har nogle evner 
og karakteregenskaber, som dækker 
kvindens behov rigtig godt, og på 
samme måde har kvinden nogle 
evner og karakteregenskaber, som 
dækker mandens behov rigtig godt. 
I stedet for at læsse alle menne-
skelige egenskaber over i et enkelt 
menneske, valgte Gud at dele evner 
og egenskaber op imellem manden 
og kvinden. 

1. Aktivitet - dobbeltcirkel
Deltagerne stiller sig op i to cirkler 
med front mod hinanden, så der dan-
nes en dobbeltcirkel. Deres samtale-
partner er den person, de står overfor. 
De får nu nedenstående spørgsmål, 
og når de har diskuteret det første 
spørgsmål, rykker den yderste cir-
kel en plads til højre, så alle får en 
ny makker. Som en ekstra tilføjelse 
kan man give hver person et minuts 
taletid for på den måde at sikre, at 
alle kommer lige meget på banen. I 
så fald kan underviseren sige, at den 
inderste cirkel begynder, og når han/
hun siger til, er det personerne i den 
yderste cirkels tur.
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Hvilke forskelle er der på mænd og 
kvinder (piger og drenge)?
Hvilke fordele er der ved, at vi er forskel-
lige?
Hvilke ulemper er der ved, at vi er for-
skellige?

Forholdet mellem  
mand og kvinde
Når der er to varianter af en ting, er 
det nemt at komme til at sammen-
ligne. Smager chokoladeis bedre end 
vaniljeis? Er rød pænere end blå? 
Er drenge bedre end piger? Eller er 
kvinder bedre end mænd?  
Når det gælder mænd og kvinder, er 
det vigtigt at understrege, at kvin-
der ikke er bedre end mænd. De 
er blot anderledes end mænd. Og 
mænd er ikke bedre end kvinder. 
De er blot anderledes end kvinder. I 
samfundet i dag er der megen dis-
kussion om forskellen på mænd og 
kvinder. Mange mener, at forskellen 
i bund og grund er meget lille, og 
at det er samfundets normer, som 
har gjort, at der i praksis er så stor 
forskel på kønnene. Det virker, som 
om man ikke kan være forskellig og 
dog have ligeværd. Der er især mange 
kvinder, som ikke ønsker at blive set 
som anderledes end mænd, fordi de 
tilsyneladende mener, at anderledes 
betyder mindre værd. Bibelen begyn-
der med at fortælle, at både manden 
og kvinden blev skabt i Guds billede. 
At vi – både mænd og kvinder – er 
skabt i Guds billede, og at vi er gen-
stand for hans kærlighed, giver hvert 
enkelt menneske uendelig stor værdi. 
Og denne værdi er helt uafhængig af 

vores køn. Gud har skabt os forskel-
lige, men ikke med forskellig værdi. 
Uanset om vi er mænd eller kvinder, 
ser han på os som sit skaberværk, som 
sine børn, som værdifulde mennesker. 

Kønsroller   
At vi er lige meget værd er imid-
lertid ikke ensbetydende med, at vi 
er ens. Mænd og kvinders mange 
forskelligheder gør os egnede til 
forskellige opgaver og giver os 
forskellige roller. Bibelen giver os 
imidlertid ikke et færdigt og enty-
digt svar på, hvordan mandens og 
kvindens roller ser ud. Det kan 
der være flere grunde til. For ek-
sempel er både mænd og kvinder 
komplekse mennesker med hver 
deres personlighed og egenskaber, 
så det er svært at skære alle over 
én kam. Når Gud ikke har opstillet 
en facitliste for, hvilken rolle mænd 
og kvinder hver især skal have, er 
det muligvis, fordi han ønsker, at 
jeg, sammen med ham, finder frem 
til den måde at være mand eller 
kvinde på, som passer bedst til min 
personlighed og mine evner. 

2. Aktivitet – Take a stand
Målet er, at deltagerne tager stilling til 
et udsagn. Dette understreges ved, at 
de også rent fysisk skal stille sig et sted 
på en linje mellem enig og uenig. Re-
bet, der følger med undervisningspak-
ken, skal lægges ud på gulvet i lokalet, 
og arket med »Enig« skal ligge i den 
ene ende og arket med »Uenig« i den 
modsatte ende. Deltagerne får nu læst 
et udsagn højt, og så skal de stille sig 
ved rebet, hvor de hører til.
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1) Mænd og kvinder er lige gode til alle ting.
2) Det er i orden at forskelsbehandle  
 de to køn.
3) Det er let at tænke, at anderledes  
 betyder, at man er mindre værd.

Forskellige syn  
på kønsroller
Som nævnt giver Bibelen os ikke et 
endeligt svar, når det gælder mænds 
og kvinders roller i forhold til hin-
anden, men der er alligevel hjælp at 
hente. Udfordringen er, at kønsrol-
lerne ser forskellige ud, alt afhængig 
af hvilket bibelsyn, man læser tek-
sterne med. I dette afsnit skal vi se på 
to forskellige kønsdefinerende bibel-
syn og deres konsekvenser: Det kom-
plementære (supplerende) bibelsyn og 
det egalitære (lighed) bibelsyn.  
 
Det komplementære syn på kønsroller 
Det komplementære bibelsyn taler 
for, at mænd og kvinder har forskel-
lige roller at udfylde i forhold til 
hinanden. Vi er lige meget værd, 
men Bibelen tildeler os forskellige 
roller. Dette bibelsyn læner sig op 
ad hele Bibelens patriarkalske tan-

kegang, hvor faderen er overhovedet 
og har det primære ansvar (ligesom 
Gud som vores far er vores over-
hoved). I hjemmet og i kirken ser 
rollefordelingen ud som i skemaet 
nederst på siden.

Ifølge det komplementære syn på 
kønnene er der ikke noget i vejen 
for, at kvinden også arbejder uden 
for hjemmet, og at manden og kvin-
den skal have lige vilkår på arbejds-
markedet.  Det komplementære bi-
belsyn tager blandt andet udgangs-
punkt i de følgende bibelvers: 
 
Første Mosebog 2,15-22: Manden 
som forsørger – kvinden som hjælper
Gud skaber Adam først, og sætter 
ham i Edens have, for at han skal 
»dyrke og vogte den« (v. 15). Med 
andre ord beder Gud Adam om at 
sørge for mad på bordet, og han 
giver Adam rollen som beskytteren. 
Herefter skaber han en »hjælper, 
der svarer til ham« (v. 18) – Eva – og 
fører hende til ham. Begrebet »hjæl-
per« – på hebraisk Ezer – skal ikke 
forstås som en underlegen slave 
eller tjener. De fleste andre steder, 
dette ord bruges i Det Gamle Testa-

Manden Kvinden

Hjem-
met

- Har det primære ansvar.
- Sørger for og beskytter 
sin familie.
- Er den tjenende leder.

- Samarbejder med, respekterer, og 
støtter sin mand.
- Drager omsorg for familien.
- Stiller sig frivilligt under sin mands 
tjenende lederskab.

Menig-
heden

- Hvis manden er kaldet til det, 
har han det det primære ansvar for 
både mænd og kvinder. 
- Han er autoriteten og har 
den tjenende lederrolle og 
hyrdefunktion.

- Samarbejder og respekterer lede-
ren og stiller sig frivilligt under den 
ledende autoritet. 
- Bruger sine gaver til at tjene i 
menigheden på mange forskellige 
måder. 
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mente, handler det om Guds hjælp 
til mennesker – altså en stærk og på 
ingen måde underlegen hjælp.  

Efeserbrevet 5,21-33: I ægteskabet 
Gud opfandt ægteskabet, fordi det 
giver os et letforståeligt billede på 
Jesu forhold til sin kirke: Jesus er 
kirkens overhoved; han elsker kir-
ken, er ansvarlig for den og tjener 
den uselvisk. Kirkens rolle er at 
tjene Jesus i kærlighed og frivilligt 
underordne sig ham, fordi kirken 
klarer sig bedst under hans ledelse. 
Det vil sige, at ægteskabet også skal 
afspejle disse roller: Manden er fa-
miliens overhoved og skal elske sin 
kone, tjene og lede hende og være 
den øverst ansvarlige, mens kvinden 
har til opgave at støtte sin mand, 
tjene familien og frivilligt under-
ordne sig sin mand. 

 
Første Timotheusbrev 2,11-14:  
I kirken 
Her taler Paulus om kvindens rolle 
i menigheden. For at forstå dette 
skriftsted er det vigtigt at kende 
konteksten. Paulus skriver om en 
menighed, som lever midt i det 
græske samfund. I dette samfund 
viste »ærbare« kvinder sig ikke til 
offentlige møder. De mange græske 
religioner havde derimod mange 
»hellige« prostituerende, som gik 
offentligt rundt og solgte sig selv. 
Hvis de kristne kvinder var begyndt 
at tale i menighederne, ville folk gå 
ud fra, at den kristne kirke var til-
holdssted for »løsagtige« kvinder. 

Når Paulus taler om, at kvinden 
ikke må optræde som lærer, betyder 

det ikke, at kvinder generelt har 
forbud mod at undervise i menig-
heden. Flere gange i Det Nye Testa-
mente peger Paulus m.fl. anerken-
dende på kvinder som undervisere 
(Tit 2,3: Ældre kvinder skal vejlede 
og opdrage yngre kvinder;  ApG 
18,26: Priskilla underviser sam-
men med sin mand, Akvila). Når 
Paulus ikke er imod, at kvinder 
underviser, må det være, fordi »læ-
rer« her betyder noget andet. Højst 
sandsynligt er det rollen som de 
undervisende »ældste«, Paulus refe-
rer til (se 1 Tim 5,17), og som kun 
skal varetages af mænd. Det kom-
plementære bibelsyn taler altså 
for, at kvinden godt må undervise 
og bruge sine evner i menigheden, 
men at det primære lederskab 
– hyrde eller ældstefunktionen – 
kun tilfalder manden. Ifølge det 
komplementære bibelsyn er alle 
andre tjenester i kirken dog givet 
både mænd og kvinder alt efter 
deres talenter og kald.  

Underordning  
– en god ting?
Ifølge det komplementære syn på 
Bibelen har Gud skabt os ind i en 
»orden«, hvor vi har ansvar for hin-
anden: »Men jeg vil have, at I skal 
vide, at Kristus er hver mands ho-
ved, manden er kvindens hoved, og 
Kristi hoved er Gud« (1 Kor 11). 

I denne orden er børn »under« 
deres forældre (Ef 6,1), kvinden er 
»under« sin mand, kirken er »under« 
Jesus (Ef 5,21-24), og Jesus er »un-
der« Gud.  Mange misforstår ordet 
»underordning«, og tror, det er det 
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samme som at være underdanig el-
ler at være mindre værd. Altså at 
forældre bare kan tyrannisere deres 
børn, eller at manden kan udstede 
ordrer til sin hustru. Det er helt 
misforstået. Det er ikke en militær 
rangorden, Gud giver os her – men 
snarere en slags omsorgsorden. Je-
sus giver os med sit liv og sin død 
et eksempel på, hvad det vil sige 
at være den overordnede i forhold 
til kirken: Han tjente den og havde 
ansvaret for den. Ja, han gik så 
langt, at han gav sit liv for den. (Ef 
5,25: »Mænd, elsk jeres hustruer, 
ligesom Kristus har elsket kirken 
og givet sig hen for den …«). Det 
har aldrig været Guds mening, at 
hans ordning skulle bruges som 
en undskyldning for at behandle 
andre mennesker som tjenere eller 
som laverestående – tværtimod: 
Står du over nogen i hans ordning, 
er det fordi, du har et stort ansvar 
og en tjeneste for dem, som er 
under dig. Det er klart, at mange 
kvinder har svært ved at sluge 
ordene i Bibelen om at under-
ordne sig, når nogle mænd i dag 
bruger deres placering i ordenen 
til at hævde sig. Men forestil dig 
en ægtemand eller en kirkeleder, 
som gør alt, hvad de kan for, at du 
har det trygt og godt og får lov 
til at blomstre og udvikle dig. Så 
er det pludselig ikke så svært at 
respektere, støtte og underlægge 
sig hans lederskab. Vi underlæg-
ger os jo for eksempel også regler 
i trafikken eller vore forældres og 
læreres ønsker – fordi vi godt ved, 
at det er det bedste for os. 

Det er også vigtigt at huske på, 
at Gud er god. Det ligger slet ikke 
i hans natur at skabe en ordning, 
hvor nogle kan hævde sig på andres 
bekostning. Når han laver en ord-
ning, hvor vi tjener hinanden og fri-
villigt indstiller os på at blive ledt 
af andre, så må det være, fordi det 
er sådan en ordning, vi bedst kan 
trives og vokse i.  
  
Det egalitære syn  
på kønsroller
Den egalitære holdning er, at køns-
rollemønstrene i Bibelen blot er et 
resultat af den jødiske tradition og 
ikke af Guds intention med manden 
og kvinden. Denne holdning tager 
udgangspunkt i Gal 3,28: »Her kom-
mer det ikke an på at være jøde el-
ler græker, på at være træl eller fri, 
på at være mand og kvinde, for I er 
alle én i Kristus Jesus …« Vi er alle 
én i Jesus, og alle står vi under hans 
tilgivelse. Derfor skal mænds og 
kvinders roller ifølge den egalitære 
holdning være lige i hjemmet og i 
menigheden.
Der er forskel på mænd og kvinders 
evner og egenskaber, så kønnene 
kan supplere hinanden, men det be-
tyder ikke, at kvinden for eksempel 
ikke kan have det øverste lederskab 
i menigheden. Det egalitære bi-
belsyn lægger også vægt på 1 Mos 
1,27, hvor Gud skabte både manden 
og kvinden i sit eget billede – altså 
som lige. Manden og kvinden bør 
underlægge sig hinanden (jf. Ef 5,21) 
– ikke blot hustruen under man-
den. Den egalitære holdning er, at 
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de bibelsteder,1 som handler om, at 
kvinder bør underordne sig (i hjem-
met og i kirken) er kontekstspeci-
fikke – dvs. kun drejer sig om en 
specifik tid og en specifik gruppe 
mennesker. Ligesom bibeltekster 
om slaveri og at kvinder skal bære 
slør eller ikke må flette håret, ikke 
længere passer ind i vores tid og 
kontekst, passer tekster om kvin-
dens underordning heller ikke ind 
i vores kontekst og kan således ikke 
overføres direkte. Ifølge det egalitære 
bibelsyn skal der lægges mere vægt 
på hele Bibelens essens om alle men-
neskers lige værdi og Jesu ord om, at 
den største skal være den mindste, 
end på enkelte kontekstspecifikke 
vers om kvindens underordning. 

Det egalitære og det komplemen-
tære bibelsyn er altså enige om, at 
manden og kvinden har lige stor 
værdi, og at de er skabt forskellige 
for at kunne supplere hinanden. 
Det er især i spørgsmålet om, hvor-
vidt kvinder skal underordne sig 
ægtemand og kirkeledere, at de to 
bibelsyn adskiller sig.   

3. Aktivitet - vurderingsøvelse
Underviseren læser et spørgsmål og 
fire mulige svar op, som deltagerne 
skal tage stilling til. Hvert hjørne i 
lokalet repræsenterer et tal-kort (tal: 
1-4) med en svarmulighed. En af mu-
lighederne skal altid være »Andre mu-
ligheder«. Underviseren stiller sig i de 
forskellige hjørner, når svaret læses op.  
Herefter stiller eleverne sig i det hjørne, 
som de synes, beskriver den bedste svar-
mulighed. Hjørnet »Andre muligheder« 

er for de elever, der ikke synes, at nogen 
af de tre andre svar er gode, men selv 
har forslag til noget andet. 
    Når alle har valgt et hjørne, skal 
eleverne i hvert hjørne tale sammen 
i mindre grupper på to-tre personer. 
Gruppen skal blive enig om, hvilke for-
dele og ulemper, der er ved at vælge 
dette svar. Herefter interviewer under-
viseren de forskellige grupper om de-
res overvejelser. Hvis der er et hjørne, 
hvor ingen stiller sig, kan underviseren 
spørge deltagerne, hvordan det kan 
være, samt hvad konsekvenserne ville 
være ved at stå i det hjørne?   

Hvad mener du om det komplemen-
tære syn, der siger, at kvinden skal 
underordne sig?
a. Det er gammeldags og virker køns- 
 diskriminerende.
b. Det giver god mening, da mænd og  
 kvinder er skabt med forskellige  
 evner.
c. Det har nogle pointer, men jeg kan  
 ikke lide at bruge ordet »underordne«.
d. Andre muligheder.

Hvad mener du om det egalitære syn, 
der siger, at manden og kvinden er lige 
på alle måder?
a. Det er mit eget syn, da der ikke skal  
 gøres forskel på mænd og kvinder  
 på nogen måde.
b. Andre muligheder.
c. Det lyder meget godt, men det   
 overser, at der er nogle opgaver,  
 som er mandens, og andre der er  
 kvindens.
d. Det er det samme som at sige, at  
 mænd og kvinder er helt ens, og  
 det er en fejl.

 1. Som vi læste i afsnittet om det komplementære bibelsyn
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»Rigtige« mænd  
og kvinder
Indtil nu har vi beskæftiget os med, 
hvad Bibelen siger om, hvordan vi 
som mænd og kvinder skal forholde 
os til hinanden – især i kirken og i 
ægteskabet. Men hvordan forholder 
jeg mig til mig selv, og det køn, jeg 
har? Disse spørgsmål om, hvem jeg 
er, og hvilken slags mand eller kvin-
de jeg er, kan også kaldes identitets-
spørgsmål. Det kan være svært at 
give enkle svar på sådanne spørgs-
mål – men det er også rigtig vigtigt 
at sætte nogle ord på, hvordan jeg 
ser mig selv. Også hvordan jeg ser 
mig selv som mand/kvinde. Jeg kan 
nemlig gå rundt med nogle forestil-
linger om, hvad en »rigtig« kvinde 
eller en »rigtig« mand er, og så 
bliver jeg forvirret eller frustreret, 
når jeg ser, at jeg er anderledes end 
disse forestillinger. Forestillingerne 
kommer i høj grad fra mennesker 
og medier omkring mig – tv, film, 
bøger, venner og familiemedlemmer 
af samme køn.

Tidligere handlede disse forestil-
linger om, at »rigtige« kvinder er 
bløde, følsomme, rolige, omsorgs-
fulde, kreative, og at de går op i tøj, 
romantik og veninder.  Mens »rig-
tige« mænd er stærke, beslutsomme, 
ansvarsfulde, vilde, udadvendte, og 
går op i sport, biler og elektronik. 
I dag ligger der i samfundet endnu 
flere forventninger til både piger og 
drenge. Er du pige, skal du være fe-
minin, men samtidig skal du kunne 
bide fra dig, være lidt rapkæftet og 
ikke stå tilbage for drengene. Det 

kan være, du oplever en forventning 
om, at du både skal være sød og ro-
lig, men samtidig gøre opmærksom 
på dig selv ved at være rå og sej. Du 
skal være både Belle (Skønheden og 
Udyret) og Mulan. Er du dreng, skal 
du være stærk og hardcore, men 
det forventes også, at du er følsom 
og kan skrive poetiske sange om 
kærlighed. Du skal være både Clint 
Eastwood og Zac Efron på én og 
samme tid. Kort sagt: Du skal være 
det hele på én gang. 

Det er jo helt umuligt at leve op 
til, og det kan være frustrerende, 
når vi prøver. Især hvis vi tror, at 
den eneste måde, vi finder drømme-
pigen eller -fyren på, er ved at være 
sporty, følsom, hardcore, feminin, 
maskulin, osv. på én gang.  

Hvad skal jeg lytte til?
Her er det vigtigt at huske på, at vi 
er skabt af Gud – ikke af samfundet, 
Hollywood eller af vores venner. 
Gud har ikke skabt »rigtige« og 
»forkerte« mænd og kvinder – han 
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har ganske enkelt skabt mænd og 
kvinder. Er du skabt som en mand, 
så er du en »rigtig« mand – uanset 
om du passer ind i et stereotypt 
kønsrollebillede eller ej. På samme 
måde er du som kvinde en rigtig 
»kvinde«, uanset om du foretrækker 
fodbold eller hækling – eller begge 
dele! Pas på med at sammenligne 
dig med andre – om det er venner, 
familiemedlemmer eller filmstjer-
ner. Det handler ikke om at ligne 
alle andre mænd eller kvinder, men 
om at finde frem til dine medfødte 
egenskaber og de talenter, du trives 
bedst med. Når det er sagt, er det 
imidlertid en god idé at finde per-
soner af samme køn, som du ser op 
til og kan bruge som rollemodeller. 
Hvis du for eksempel mener, at du 
har lederegenskaber, så er det fint 
at finde mænd eller kvinder med 
lederegenskaber for at finde ud af, 
hvordan du bedst kan bruge disse 
talenter. Eller hvis du kan mærke, 
at du har særligt anlæg for at drage 
omsorg for andre, kan du finde 
mennesker med samme egenska-
ber, og se hvordan de bruger dem 
i praksis. Der er også rigtig mange 
fortællinger om mænd og kvinder 
i Bibelen, som du kan tage frem og 
spejle dig i. 

Det er vigtigt at huske, at du ikke 
finder drømmepigen/fyren ved at 
være en bestemt type mand eller 
kvinde. Selvværd og selvtillid er 
tiltrækkende! Så det bedste, du kan 
gøre for at finde en kæreste/ægte-
fælle, er ikke at prøve at lave dig 
om til en bestemt type, men deri-
mod at lære dig selv godt at kende, 

så du hviler i, hvem du er. Dit par-
forhold bliver allerbedst ved, at du 
finder en partner, som kan supplere 
dig og har andre styrker og svag-
heder end dig selv. Derfor er det en 
fordel, at du kender dine egne svag-
heder og styrker – frem for at prøve 
at lave om på dig selv.

Kønsneutralitet
I dag er der meget debat om 
kønsneutralitet. Nogle pædagoger 
og politikere mener, at samfundet 
lægger for meget vægt på, hvad der 
er mandigt og kvindeligt, og derved 
fratager den enkelte mulighed for 
selv at vælge, hvad slags mand eller 
kvinde han/hun vil være. Det har 
for eksempel resulteret i børneha-
ver, hvor pædagogerne afstår fra at 
bruge ord som »han«, »hun«, »pigen«, 
»drengen« og andre køns-specifikke 
betegnelser, fordi de vil, at børnene skal 
se sig selv som mennesker frem for et 
køn. Set ud fra et kristent perspektiv 
giver det ikke mening, at Gud skabte 
os med to forskellige køn, hvis han 
ikke ønskede, at vi skulle bruge de 
forskelle, vi har fået givet til at hjælpe 
og supplere hinanden. Generelt har 
Gud skabt mænd fysisk stærkere end 
kvinder, og han har givet kvinder evnen 
til at føde børn og amme dem de første 
mange måneder. Kan det være, fordi 
manden så kan hjælpe kvinden med 
de tunge ting, og kvinden kan hjælpe 
manden med børnene?  Når samfundet 
beder os om at se bort fra forskellene 
mellem mænd og kvinder og være 
»kønsneutrale«, er der stor risiko for, at 
vi går glip af de mange samarbejdsmu-
ligheder og nuancer, som Gud ønsker 
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at give os. Derfor er det vigtigt, at vi 
tænker på, hvordan vi udnytter vores 
kønsforskelle positivt i stedet for at 
neutralisere dem.  

4. Aktivitet – opgave:  
Den perfekte dreng/pige
Denne aktivitet skal få deltagerne til at 
sætte ord på nogle af de forestillinger 
om den perfekte mand/kvinde, som de 
selv har, og som de møder hos andre. 
De skal opdeles i henholdsvis drenge- 
og pigegrupper. Drengegrupperne skal 
sætte ord på, hvordan den perfekte 
pige er, og pigegrupperne skal gøre det 
samme med hensyn til drengene.  Alle 
forslagene skrives op på en tavle eller 
lignende under overskriften »den per-
fekte dreng« og »den perfekte pige«. 
Afsluttende er det oplagt at tage en 
fælles drøftelse ud fra spørgsmålene:
•	 Hvordan	er	det	at	skulle	leve	op	 
 til sådanne idealer?
•	 Hvad	skal	man	gøre,	hvis	man	ikke		
 passer til beskrivelserne?

At supplere – ikke  
sabotere – hinanden
Det er ikke til at komme udenom, 
at mænd og kvinder er forskellige 
på nogle punkter. Både fysisk og 
psykisk fungerer mænd og kvinder 
forskelligt. Psykologer, forskere og 
flere andre diskuterer fortsat, om 
disse forskelle skyldes noget biolo-
gisk (f.eks. hormoner og forskelle i 
hjernen), eller om forskellene kom-
mer frem, fordi piger og drenge bli-
ver opdraget forskelligt. Men at der 
er forskelle, er de ikke uenige i.  

   I dette afsnit tager vi fat på to af 
de forskelle, som kan skabe forvir-
ring og frustration mellem mænd 
og kvinder, for eksempel i et par-
forhold, i et lederteam eller i en 
ungdomsgruppe. Der er forskel på, 
hvordan mænd og kvinder opbygger 
selvværd, og hvordan de løser pro-
blemer. Samtidig vil der også være 
idéer til, hvordan I kan arbejde med 
disse forskelle. Vi lærte i et tidli-
gere afsnit, at der ikke er faste ska-
beloner, som passer på alle mænd 
eller alle kvinder. Derfor er det vig-
tigt at bemærke, at vi i dette afsnit 
generaliserer meget og bliver nødt 
til at sætte mænd og kvinder i nogle 
forenklede kasser. I virkeligheden 
er der jo også store forskelle mænd 
og mænd imellem eller kvinder og 
kvinder imellem. Din personlighed 
påvirker også din måde at tænke 
og handle på. Derfor vil dette afsnit 
ikke passe på alle mænd og kvinder. 
Men så længe man husker på, at de 
nævnte forskelle er generaliserede, 
vil der være hjælp at hente i mange 
situationer.    
  
a) Selvværd 
Mænd og kvinder får opbygget de-
res selvværd på forskellige måder. 
Mandens selvværd defineres i høj 
grad af hans evne til at opnå resul-
tater og af hans præstationer. Man-
den har det godt med sig selv, når 
han oplever at nå de mål, han har 
sat sig. Han føler sig desuden kom-
petent, når han på egen hånd opnår 
noget. Derfor er mange mænd også 
mere konkurrencemindede end 
kvinder. Fordi manden lægger me-
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get vægt på sine præstationer, moti-
veres og opbygges han af, at andre 
har brug for ham.  
    Kvinders selvværd defineres af 
deres følelser og deres relationer til 
andre. Kvinden har det godt med 
sig selv, når hun deler, støtter, hjæl-
per og er i relation med andre. Det 
er derfor, at kvinder ofte snakker 
mere end mænd og lægger vægt på 
kommunikation – fordi det er en 
måde at være i relation med andre 
på. Kvinden motiveres og opbygges, 
når hun oplever at være noget sær-
ligt – at andre ser deres relation til 
hende som værdifuld og særlig. 

Hvor mænd ofte er resultatorien-
terede, er kvinder altså i højere grad 
relationsorienterede. Når piger og 
drenge spiller et spil sammen, vil 
der derfor ofte være drenge, som går 
rigtig meget op i at vinde, mens der 
vil være piger, som bare synes det er 
hyggeligt at være med og ikke går 
lige så meget op i resultatet.   

 
b) Problemløsning 
Når mænd og kvinder står over for 
et problem, så tackler de det ofte 
meget forskelligt. Generelt set er 
der mange kvinder, som løser deres 
problemer ved at snakke om dem i 
et forsøg på at gennemarbejde dem. 
Mange mænd derimod har tendens 
til at lukke sig lidt inde i sig selv 
for selv at finde en løsning. Når 
manden lukker sig lidt inde i sig 
selv, kan andre (især kvinder) hur-
tigt komme til at tro, at han er vred 
eller afvisende. Men højst sandsyn-
lig har han bare brug for lidt tid 
og plads til at gennemtænke pro-

blemet, før han er klar til at snakke 
om det. 

Mænd og kvinder har også for-
skellige oplevelser af det at spørge 
om hjælp. Mænd spørger som regel 
først om hjælp, når de møder noget, 
de slet ikke kan løse selv, og kun 
hvis de mener, at den anden mulig-
vis har en bedre løsning. Kvinder 
bruger det at spørge om hjælp som 
en måde at skabe fortrolighed og 
relationer på, og de tilbyder hjælp 
som en måde at vise omsorg på. 
Det kan give frustrationer mænd 
og kvinder imellem. For når kvin-
den tilbyder sin hjælp eller foreslår 
manden at bede om hjælp (fordi 
hun gerne vil vise omsorg) oplever 
manden det muligvis ikke som om-
sorg, men derimod mere som om 
kvinden siger: »Det kan du da ikke 
finde ud af alene.« Det er blandt an-
det derfor mænd kan blive så irrite-
rede, hvis kvinder beder dem om at 
spørge om vej, når de er ude at køre 
sammen! 

Omvendt er det, når kvinden 
fortæller manden om et problem. 
Manden går ud fra, at kvinden er 
ligesom ham – at hun kun fortæl-
ler om et problem, hvis hun mener, 
han har en bedre løsning end hende 
selv. Så han giver sig til at finde på 
løsningsforslag i stedet for bare 
at lade hende snakke problemet 
igennem, sådan som hun har brug 
for. Det kan føles som stik imod 
mandens natur blot at lytte til et 
problem uden at komme med løs-
ninger, men medmindre kvinden 
direkte beder om råd, har hun højst 
sandsynlig blot brug for, at manden 
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spørger ind til problemet uden at 
komme med løsningsforslag.  
    Selvom både manden og kvinden 
vil hinanden det godt, kan der altså 
opstå frustrationer, hvis de går ud 
fra, at den anden fungerer ligesom 
dem selv. Generelt set har manden 
og kvinden forskellige måder at løse 
problemer på, og derfor er det altid 
vigtigt at snakke med hinanden om, 
hvordan man hver især tackler pro-
blemløsning.  

5. Aktivitet - rollespil
Her skal deltagerne deles op i grupper 
á fire personer gerne bestående af to 
drenge og to piger. Deltagerne skal 
nu finde på en-to små sekvenser, der 
eksemplificerer det med, at kønnene er 
forskellige. Det kan være et gruppear-
bejde med drenge og piger, et kæreste-
par, nogle venner der spiller et spil osv. 
En af sekvenserne skal vise en situa-
tion, hvor kønnenes forskellighed gør, 
at de kommer op at skændes. 
Den anden sekvens skal vise en situa-
tion, hvor kønnene respekterer hinan-
dens forskellighed og derfor hjælper 
hinanden.
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