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Piger er prinsesser, og drenge 
er pirater. Sådan lyder den 
stereotype beskrivelse af børn, 
men hvor kommer den fra? 
Er det kultur eller biologi? 
Kampen om kønnet spidser 
til i pædagogikken, hvor en ny 
biologisk fortælling om kønnet 
vinder terræn og leverer en ny 
forståelse af mennesket.

Af Camilla Mehlsen

alTIng ændRede SIg med et trylleslag. 
Min toårige datter havde egentlig vænnet sig 
til, at meget af hendes tøj og legetøj var aflagte 
ting fra hendes storebror. Vi vidste godt, at der 
var noget, der boblede – interessen for dukker 
og lyserøde gevandter – så hvorfor ikke prøve 
at se Disneys klassiske Askepot-film med 
hende? Og da den gode fe tryllede græskarret 
til en karet, og Askepot blev til ballets smukke 
dronning, ændrede alting sig. Væk med den 
sorte flyverdragt. Ind med daglige kampe om 
kjoler og en manisk fascination af Askepot.

Hvor kom det fra? Ligger det vitterligt så 
indgroet i min datters DNA, at kjoler og prins- 
esser er vidunderlige, eller er det snarere et 
spørgsmål om kultur? I dag står spørgsmålet 
om barnets køn mere centralt i pædagogik-
ken end nogensinde, for køn er blevet den 
nye ideologiske kampplads for vidt forskellige 
forskningsretninger og for debattører i den 
brede offentlighed. 

  A

›
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Går man til den amerikanske bestseller-
forfatter Peggy Orenstein, som senest har 
skrevet bogen ‘Cinderella Ate My Daughter’, er 
der ingen tvivl om, at den lyserøde tendens er 
en del af kulturen – en ‘girlie-girl culture’, som 
hun kalder den. Og vi skal være på vagt over 
for denne kultur, som legetøjsindustrien søger 
at fremme, mener Peggy Orenstein, for den 
fratager samfundets døtre et frit valg.

Bag Peggy Orenstein står flere årtiers køns-
forskning, der er præget af fortællingen om, 
at kønnet er en social konstruktion. Denne 
fortælling har været fremherskende siden 
1970’erne, men den møder voksende modspil. 
Fra midten af 1990’erne har neurovidenska-
ben bevæget sig ind på kønsforskningen, der 
ellers tidligere var forbeholdt sociologer og 
kulturforskere, der plæderer for det sociale 
køn. Med neurovidenskaben kommer der 
vind i en biologisk forståelse af mennesket, og 
i dag udspiller der sig en ideologisk kamp om 
kønnet mellem konstruktivister og biologister.

Biologien i højsædet
Den nye biologiske fortælling om mennesket 
forklarer forskelle på drenge og piger ved at 
se på menneskets evolutionære udvikling. I 
dette lys er kønsforskelle primært biologisk 
betingede og ikke et spørgsmål om kultur. 

Sprog- og kognitionsforsker Thomas Wiben 
Jensen fra Syddansk Universitet har fulgt den 
biologiske fortællings fremmarch tæt og be-
skriver den indgående i bogen Konstruktion og 
kognition – to tendenser i humaniora og i den 
offentlige debat fra 2011.

»Den nye biologiske fortælling handler 
om, at mænd og kvinder er fundamentalt 
forskellige, og den fortælling har været en 
overvældende succeshistorie. Kønsforskelle er 
blevet et hot emne inden for neurovidenskab 
og evolutionspsykologi, og der bliver postet 
en masse penge i det forskningsfelt. Hvis man 
som forsker gerne vil have fondsmidler, så har 

man en større chance, hvis man skriver ‘neuro’ 
foran. Neurovidenskab er samtidig også blevet 
mainstream i løbet af ti år,« siger Thomas 
Wiben Jensen.

Den nye biologiske fortælling har affødt en 
lang række populærvidenskabelige bøger og 
selvhjælpsbøger, som for eksempel Hvorfor 
mænd intet husker og kvinder intet glemmer 
(2010) og Hvorfor mænd ingenting fatter og 
kvinder altid mangler sko (2008). På dansk 
grund peger Thomas Wiben Jensen på sexo-
logerne og parterapeuterne Joan Ørting og 
Carl-Mar Møller som repræsentanter for det 
evolutionære syn på kønnet.

»Det er en fortælling, familien Danmark kan 
nikke genkendende til,« siger han og fortæller, 
at Ekstra Bladet har været en fantastisk kilde 
til dokumentation for, at neurovidenskabelig 

forskning har fået en så bred appel, som hu-
manistisk forskning kun kan drømme om.

»Ekstra Bladet skriver en del om sex og køn, 
og man kan se, at journalisterne læser Journal 
of Neuroscience og Evolutionary Psychology, for 
journalisterne refererer til ny neuroforskning. 
De ville jo aldrig sidde og læse et spidsfindigt 
sociologisk teoretisk tidsskrift, men de læser 
om neurovidenskab, fordi der er en enorm 
interesse for det. Det har en bred appel, lige så 
snart man siger, at nu har videnskaben fundet 
ud af, at man ved hjælp af hjerneskanninger 
kan forklare menneskers adfærd, for eksempel 
hvorfor der er flere kvinder end mænd, der 
vælger at blive pædagoger end ingeniører, og 
hvorfor kvinder stemmer rødt og ikke blåt. 
Det er også et udtryk for en længsel efter 
sikker viden, som er meget udbredt i tiden. I 
så mange år har tendensen været at problema-
tisere autoriteter, også videnskaben, og nu går 
bevægelsen den anden vej,« siger han.

Lektor og neurobiolog Theresa Schilhab fra 
forskningscentret GNOSIS, Aarhus Univer-
sitet, har arbejdet med neurovidenskabelige 
tilgange til læring i flere år og befinder sig i 
krydsfeltet mellem humaniora og naturviden-
skab. Hun mærker tydeligt, at der er kommet 
en større interesse for det naturvidenskabelige 
inden for det pædagogiske felt. 

»I det omfang skolelærere og undervisere er 
blevet bedt om at dokumentere de forskellige 
metoder, de bruger, har det været nødvendigt 
at vende sig mod noget, der tilsyneladende så 
mere fast eller konkret ud. Og den type viden 
kommer typisk fra de naturvidenskabelige 
discipliner. I dag efterlyser den pædagogiske 
verden i stigende grad løsninger fra hjerne-
forskningen,« siger hun.

Hun fortæller, at der i flere årtier ellers har 
været en modsat tendens, hvor det biologiske 
syn var fraværende i pædagogikken. 

»Der har været en lurende frygt for at se 
mennesket behavioristisk, og det har bevirket, 

»Den nye biologiske 
fortælling handler om, 
at mænd og kvinder er 

fundamentalt forskellige, 
og den fortælling har 

været en overvældende 
succeshistorie. 

Kønsforskelle er blevet 
et hot emne inden for 

neurovidenskab og 
evolutionspsykologi.«

thomas Wiben jensen

Hamley’S 
opgør 
med pink 

Den britiske legetøjsforret-
ning Hamley’s besluttede i 
slutningen af 2011 at ned-
lægge sine blå og pink eta-
ger med legetøj til drenge 
og piger. Efter 251 år med 
kønsopdelte etager til piger 
og drenge samler Hamley’s 
legetøjet i kategorier, ikke 
i køn. Hamley’s har længe 

modtaget massiv kritik for 
'kønsapartheid', men nu er 
den æra forbi.

lego 
satser på 
piger 

Verdens tredjestørste lege-
tøjsfabrikant, LEGO, satser 
nu massivt på pigerne. Det 
sker efter flere års fokus 
på klodser til drenge, som 
har været den største 
forbrugergruppe for LEGO. 
Satsningen hedder LEGO 
Friends og er netop kommet 
på markedet med de første 

KøN er 
den nye 
KamppladS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Skal drenge og piger be-
handles ens, eller skal foræl-
dre, pædagoger og lærere 
tage afsæt i kønsforskelle 
i opdragelse og undervis-
ning? Har legetøjsindustrien 

et ansvar for at fremme 
stereotype kønskategorier? 
Kampen om kønnet raser, 
og i den seneste tid har der 
været flere eksempler på 
kønsdebatter:
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at man har set totalt bort fra, at vi er biologi-
ske væsener,« siger Theresa Schilhab.

Pædagogikkens nye kampplads
Det er i grunden ikke nyt at forstå mennesket 
som et biologisk væsen, men det nye ved den 
biologiske fortælling om kønnene er, at den 
dels har fået en videnskabelig legitimitet, dels 
at kønsforskellene spores i hjernen. Køns-
forskning var indtil for 10 år siden næsten 
udelukkende ‘Gender Research’, som er den 
engelske betegnelse. Fokus var på det sociale 
køn, mens der var meget lidt forskning i køns-
forskelle. Vendepunktet kom, da den britiske 
udviklingspsykolog Simon Baron-Cohen ud-
gav bogen Den afgørende forskel: kvinde, mand 
– hjerne og køn med den opsigtsvækkende 

konklusion, at kønsforskelle kan defineres 
ud fra hjernens køn. Cohens bog bød på en 
ny faglighed om kønnet, og en lavine af ‘Sex 
Research’ blev sat i gang.

Den biologiske fortælling lander ikke blot 
i Ekstra Bladets spalter, men sætter også ty-
delige spor i den pædagogiske verden. Når et 
stigende antal skoler arbejder med kønsopdelt 
undervisning, er det med afsæt i, at der er 
biologiske forskelle på drenge og piger. Mange 
debattører og forskere er også begyndt at 
sætte deres lid til den biologiske forklarings-
model, for eksempel når de tager afstand fra 
den såkaldt ‘feminiserede’ skole, der taber flere 
drenge på gulvet.

Når det gælder pædagogiske metoder, er 
konsulent og neuropsykolog Ann E. Knud-

sen et eksempel på den voksende interesse 
for at bruge hjerneforskning til at forklare 
forskelle på drenge og piger i pædagogiske 
sammenhænge. Hun har skrevet flere bøger 
om kønsforskelle med afsæt i hjerneforskning 
og fungerer som konsulent på skoler, hvor 
hun eksempelvis hjælper med at afklare, om 
udsatte børn har neurologiske problemer eller 
opvækstrelaterede adfærdsproblemer.

På Ann E. Knudsens hjemmeside giver hun 
et råd til, hvordan man skal behandle drenge 
for at give dem samme muligheder for indlæ-
ring som pigerne:

»Drenges indlæring går via det musiske og 
det billedmæssige. Det er absurd, at det altid 
er pigerne, der synger ‘Lille Peter Edderkop’, 
når det i virkeligheden er drengene, der har 
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lyserøde og pastelfarvede 
klodser. LEGO Friends har 
affødt en massiv kritik af, at 
LEGO laver kønsstereotypt 
legetøj. Ligestillingsminister 
manu Sareen (R) har på sin 

Facebook-profil erklæ-
ret sig enig i denne 

kritik. LEGO 
melder selv ud, 
at deres klodser 

bliver mere 
ligestillede, hvis de 

formår at henvende 
sig lige meget til begge køn 
og ikke – som det er i dag – 
mest til drengene.

piNK 
StiNKS 

Den feministiske britiske 
kampagne Pink Stinks sigter 
efter at ramme kønsstereoty-
pe produkter og reklamer og 
har siden 2008 leveret kritik 
af blandt andre legetøjsfor-
retningen Hamley’s.

deN dag 
RiKKe vaR 
RaSmuS, 
deN dag 
fRedeRiK 
vaR fRida

Den tidligere minister for 
ligestilling, Karen Jespersen, 
fik i 2008 udarbejdet en to-
delt pixibog, der skulle ruske 
op i de stereotype kønskate-

gorier. Børnebogen hedder 
Den dag da Rikke var Ras-
mus - Den dag da Frederik 
var Frida og er blevet sendt 
gratis rundt til børnehaver 
landet over. Børnebogen har 
fokus på børns og voksnes 
forventninger til piger og 
drenge og kan bruges af 
pædagoger til at sætte en 
dialog i gang med børnene. 
Forud for udgivelsen har 
Danmarks Pædagogiske Uni-
versitetsskole (nu Institut for 
Uddannelse og Pædagogik) 
gennemført observationsstu-
dier i tre børnehaver.

›
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»Indtil for et par hundrede 
år siden så var det jo de 
mænd, der havde en ag-
gressiv adfærd, en risikovill-
lighed og var udfarende, 
der havde størst chance 
for at sætte børn i verden 
og bringe generne videre. 
De mænd, der engang var 
vindere, er blevet de mo-
derne tabere. Omvendt for 
kvinderne. De, der tidligere 
havde størst chance for at 
få generne videre, var dem 
med de sociale kompe-
tencer, der kunne holde 
familien sammen. De mere 
aggressive og ambitiøse 
kvinder havde jo ikke en 
chance dengang.« 
Professor Niels Egelund, 
Weekendavisen 
23. december 2011

»Genetisk er vi menne-
sker stadigvæk præget af 
den arbejdsopdeling, som 
var udbredt blandt vores 
ældgamle forfædre. mens 
mænd var ude og jage, tog 
kvinderne sig af at samle 
planter og svampe. En 
tidskrævende beskæftigelse, 
der kræver koncentration og 
akkuratesse, og som sagtens 
kan sammenlignes med 
det at fylde indkøbskurven 
med de rigtige varer, mener 
Daniel Kruger fra University 
of michigan. »Vores under-
søgelse viser, at mændenes 
shoppingmønstre minder 
om, hvordan de jagede, 
mens kvindernes shop-
pingmønstre minder om, 
hvordan de samlede,« siger 
Daniel Kruger.« 
Jyllands-Posten 
8. december 2009

»Selv om det i 70’erne blev 
påstået andet, er mandlig 
og kvindelig seksualitet 
ret forskellig (…) mænd kan 
nemmere dyrke sex for 
sexens skyld.« 
Ekstra Bladet 15. juni 2009

»Den kvindelige hjerne er 
overvejende programmeret 
til empati. Den mandlige 
hjerne er overvejende pro-
grammeret til forståelse og 
system-konstruktion.« 
Simon Baron-Cohen i Den 
afgørende forskel. Kvinde, 
mand – hjerne og køn, 2003

Kilde: Thomas Wiben Jensen: 
Kognition og konstruktion. 
Samfundslitteratur 2011.
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brug for træningen. Måske skulle institu-
tionerne synge nogle frækkere sange, som 
appellerer til drengene. Ligesom de burde 
sætte skilte og billeder op i børnehaverne, for 
drenge kobler i høj grad ord og billeder. Krav-
lelege er også gode, fordi de styrker koblingen 
mellem de to hjernehalvdele.«

den lille forskel i hjernen
I den brede offentlighed kan det da også lyde 
mere overbevisende og håndgribeligt, at man 
kan spore kønsforskelle gennem hjernescan-
ninger end ved socialkonstruktivisternes for-
klaringer om, at køn er noget, man gør. Men 
hvad er mest korrekt – er det hjernen, der 
afgør de to køns adfærd, eller er det kulturen?

Hvis man spørger neurobiolog Theresa 
Schilhab fra forskningscentret GNOSIS, Aar-
hus Universitet, om, hvad hjerneforskningen 
siger om kønnets ‘oprindelse’, er hendes klare 
melding, at vi aldrig får et endegyldigt svar på, 
om køn er kultur eller biologi. Ifølge Theresa 
Schilhab arbejder hjernen og kulturen sammen 
i et komplekst samspil, så det i dag er umuligt 
at sige, om forskellene i drenges og pigers hjer-
ner er kulturelt eller biologisk bestemt.

»Det hedder sig, at drenges og pigers hjerner 
har forskellig størrelse. Det er taget som 
udtryk for, at drenges og pigers hjerner har 
forskellige størrelser hjernebjælker. Men der 
er ikke nogen, der stiller spørgsmålet, om det 
kan skyldes, at vi behandler børnene forskel-
ligt, fordi den ene har en tap, og det har den 
anden ikke,« siger hun.

Theresa Schilhab fortæller, at hjernen er 
formbar – eller ‘plastisk’ – særligt i barnets 

tidlige år, og det betyder, at kulturen sætter 
sine spor i hjernen.

»Hjernen er et kulturelt produkt. Hjernen 
afspejler, hvad den er blevet udsat for. Den 
biologiske forskel på drenges og pigers hjerner 
kan i virkeligheden være en kulturel forskel. 
Vi bliver altid påvirket af de miljøer, vi er i.«

Theresa Schilhab er modstander af, at 
hjerneforskningen i stigende grad bruges 
som hjemmel for eksempelvis kønsopdelt 
undervisning, eller at børnehaver skal be-
handle drenge og piger forskelligt, fordi de har 
forskellige hjerner.

»Jeg tror, vi begår en fejl, når vi lægger så 
meget vægt på kønnet i et læringsperspek-
tiv. For der er så stor individuel variation i, 

hvordan vi lærer. Den individuelle variation 
inden for kønnet er større end mellem de to 
køn. Variationen i hjernens modning fra den 
ene drengehjerne til den anden drengehjerne 
er større end fra gruppen af drengehjerner til 
gruppen af pigehjerner. Det betyder, at det 
ikke giver mening at snakke om, at drenge-
hjerner lærer forskelligt fra pigehjerner. For 
hjerner er generelt forskellige,« siger hun. 

en doven konklusion
Theresa Schilhab går så langt som at kalde det 
et kulturelt fænomen, at hjerneforskningen er 
så optaget af kønsforskelle i hjernen.

»Hjerneforskningen skærer det på drenge- 
og pige-aksen, for i vores kultur skelner vi 
naturligt nok mellem drenge og piger, men 
det er ikke nok til at hævde, at der er en biolo-
gisk forskel mellem drenges og pigers hjerner. 
På en måde er det en doven konklusion. For 
det er så oplagt at sammenligne det ene køns 
hjerner med det andet køns. Men vi kunne jo 
sagtens finde på andre fysiske forskelle som 
for eksempel forskellen på blåøjede og brunø-
jede,« siger Theresa Schilhab og tilføjer:

»Forstå mig ret. Der er forskel på drenge 
og piger. Der er forskel på, om man kan føde 
eller ikke kan føde. Problemet er, at vi også 
tillægger det en intellektuel forskel. Det er 
der, jeg stiller mig mere tvivlende. Kan man 
forestille sig, at når der er så stor individuel 
forskel fra det ene menneske til det andet, at 
kønnet faktisk er en barriere, vi ret uproble-
matisk overskrider? Den barriere kan vi også 
overskride mellem drenge og piger, hvis vi vil 
det,« siger hun.

” ” ”

”

»Hjernen er et kulturelt 
produkt. Hjernen 

afspejler, hvad den er 
blevet udsat for. Den 
biologiske forskel på 

drenges og pigers hjerner 
kan i virkeligheden være 

en kulturel forskel.«
theresa Schilhab

en ny 
biologiSK 
foRtælliNg 
vinder frem

Kønsforskning har siden 
1970’erne været forbeholdt 
kulturfolk og sociologer, men 
fra midten af 1990’erne 
har neurovidenskaben 
og evolutionspsykologien 
bevæget sig ind på kønnets 
domæne. Særligt i det nye 
årtusinde har en biologisk 
fortælling om kønnet vundet 
frem både i forskningen 
og i den brede offentlig-

hed. aviser, magasiner, 
radio- og tv-programmer 
bugner af spørgsmål om 
køn og seksualitet − om for 
eksempel karrierekvinder og 
tabermænd. Bag mange af 
udsagnene er der en tro på, 
at mennesket er et biologisk 
væsen med en adfærd, der 
kan spores tilbage til stam-
mesamfundet. 
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Som et tankeeksperiment foreslår hun, 
at samfundet kan begynde at lave en stram 
opdeling mellem børn, der er skilsmisseramte, 
og børn, der ikke er. 

»Så kan vi behandle og tale til de skilsmis-
seramte børn på en bestemt måde, som gør, at 
deres hjerner opfører sig på en bestemt måde. 
Og så vil vi pludselig se en fysiologisk forskel,« 
siger Theresa Schilhab.

Ifølge sprog- og kognitionsforsker Thomas 
Wiben Jensen er det et spørgsmål om men-
neskesyn og ideologi, der ligger bag konstruk-
tivisternes og biologisternes bud på kønnet. 
Han nævner den konstruktivistiske queer-
teori som et eksempel på en videnskabelig ret-
ning, som vedkender sig sit ideologiske islæt.

»Queer rummer bl.a. filosofisk og kultur-
kritisk teori, men er som bevægelse ærlig om, 
at den også er en ideologisk og aktivistisk 
bevægelse. Enhedslisten har for eksempel et 
queer-udvalg. Queer-teorien bygger videre 
på den konstruktivistiske præmis om, at 
den sociale virkelighed er til forhandling, og 
at den er foranderlig. Hvis vi lærte tingene 
anderledes, kunne tingene også blive på en 
anden måde ideelt set. Evolutionspsykologien 
er det modsatte og bygger på, at der er nogle 
ting, der ikke er til forhandling. For mig at se 
har evolutionspsykologien også et ideologisk 
islæt, selv om de nødig vil vedgå sig det. De 
vil gerne være Videnskab med stort V,« siger 
Thomas Wiben Jensen og uddyber, hvad han 
mener med ideologi:

»Det er ikke, fordi man kan sætte de to 
videnskabelige retninger på en højre-venstre-
akse. Men man kan godt sige, at evolutions-
psykologi kan ses som et slags normbevarende 
projekt, hvor queer-teori definerer sig som 
normativitetskritik.«

Klasseværelset langt fra skanninger
Theresa Schilhab mener, at hjerneforskningen 
har fået en indflydelse på den aktuelle debat 
om læring på en måde, som ikke er valid. 

»Der er slet ikke nogen sanktionering af, at 
hjerneforskere har fået en så stor indflydelse 
på påstande om, hvordan vi lærer. Men jeg er 
omvendt ikke i tvivl om, at det naturvidenska-
belige, herunder det biologiske, kan bidrage 
til læringsteori og fx tjene til inspiration 
på områder, hvor der er behov for nytænk-
ning.« siger hun og henviser til, at det også er 
positivt, at pædagogikken er begyndt at forstå 
mennesket som et biologisk væsen. 

Som lærer kan man for eksempel forbedre sin 
undervisning med den biologiske viden, at man 
primært forstår noget, man selv har oplevet på 
en kropslig facon; at man styrker sin hukom-
melse ved at have flere forskellige sensoriske 
bevægelser i spil; at man lagrer viden bedre, i 

det øjeblik man forstår noget følelsesmæssigt; at 
mennesket ikke bare er rationelt tænkende; og 
at mennesket bliver træt af at lære.

Theresa Schilhab mener, at den nye viden 
om mennesket, som hjerneforskningen bidra-
ger med, skal indgå i hele paletten af teorier 
om, hvad det lærende menneske er. Men det 
betyder ikke, at hjerneforskningen skal afgøre, 
hvordan en lærer underviser eller hverdagen 
i børnehaven tilrettelægges, for der er alt for 
lang vej fra hjerneskanninger til hverdagen.

»Hjerneforskningen er bestemt med til at 
lægge nogle meget væsentlige brikker i for-
ståelsen af mennesket, men den løser ikke ret 
meget i praksis,« siger Theresa Shilhab.

»Man kan godt hævde, at neurobio-
logisk læring er mindre relevant for 
en konkret løsning af, hvordan man 
lærer i et klasseværelse. Hvad hjælper 
det i klasseværelset, at jeg kan sige, 
at proteinsyntese – at det at skabe 
konsoliderende hukommelse – kræver, at 
vi holder pause i for eksempel ti minutter, 
så det, vi lige har lært, kan konsolidere sig 
bedst muligt? Det har meget lidt at gøre med 
visionerne for, hvad vi som samfund mener, vi 
skal lære: Hvilke værdier vægter vi og ønsker 
styrket? Det vil jeg aldrig med min neurobio-
logiske viden kunne sige noget som helst om. 
Neurobiologien siger kun noget om mekanis-
merne bag,« siger hun.

Så selv om hjerneforskningen er kommet 
langt med ny viden, er der stadig et stykke vej 

til klasseværelset – hvis det da overhovedet 
bliver endestationen.

»Jeg tror ikke, det er en vej, vi kan over-
komme,« siger Theresa Schilhab. »Det er så 
uhyggeligt komplekst, det der gør et menneske 
eller en organisme. Læring er så komplekst, 
og det, der gør mennesket velfungerende, er 
så komplekst et spørgsmål, så jeg tror ikke på, 
at vi kan løse det ved at sige, at der er aktivitet 
i det område af hjernen, og så har vi forkla-
ringen på, hvorfor folk lærer, som de gør. Det 
giver slet ikke mening. Men det er ikke det 
samme som at sige, at den neurobiologiske 
viden ikke kan være brugbar og konstruktiv. 
Den kan udfylde nogle huller i vores viden om 
mennesket,« siger Theresa Schilhab. 

Hvad det er, der får Askepot til at æde min 
datter, er tilsyneladende et spørgsmål om 
menneskesyn: Ser jeg mennesket som et 
biologisk væsen eller et kulturelt produkt? 
Hvis jeg er i tvivl, kan jeg gå ind på video-sitet 
You Tube og se det populære videoklip Riley 
on Marketing, hvor den lille pige Riley står i 
en legetøjsforretning og protesterer imod, at 
alt pigelegetøjet er lyserødt. »Why do all the 
girls want to buy pink stuff when boys get 
to buy all-coloured stuff?« spørger Riley. Og 
mon ikke der er et gran af sandhed i den lille 
piges svar: »The companies who make these 
try to trick the girls into buying the pink stuff 
instead of stuff that boys want to buy.« 
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»Hjerneforskningen er 
bestemt med til at lægge 
nogle meget væsentlige 
brikker i forståelsen af 

mennesket, men den løser 
ikke ret meget i praksis. 
Man kan godt hævde, at 
neurobiologisk læring 
er mindre relevant for 
en konkret løsning af, 
hvordan man lærer i et 

klasseværelse.«
theresa Schilhab
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