
KØN SOM EN 
FORANDERLIG STØRRELSE

Denne opgave består i, at du skal læse de korte introduktioner og dernæst skal du 

udvælge 2 artikler ud af 7 artikler. Når du læser og fordyber dig i de 2 artikler skal 

du udpege minimum 10 fagord i hver artikel. Derudover skal du kunne sætte ord på det, 

som er artiklens pointer. Artiklernes pointer skal I kunne fremlægge for hinanden i 

klassen, som en del af idrætsundervisningen, når I arbejder med KØN.

INTRO

KØN OG SKOLEN MED FOKUS PÅ DE 
FYSIOLOGISKE PARAMETRE
Piger og drenges fysiologiske forskelle og ligheder 
varierer meget i perioder. Når man går i indskolingen 
betyder fysiologien mindst. I perioden fra man er 9 – 14 
år (ofte de år man går på mellemtrinnet) vil man se 
børns vækstspurt starte. Nogle børn går tidligt i gang 
med at vokse, mens andre er lidt længere tid om at få 
sat gang i vækstspurten. Derfor vil børns fysiologiske 
forskelle være tydelige i denne periode. Ofte begynder 
pigernes vækstspurt 2 år tidligere end hos drengene. I 
udskolingen sker der en markant forskel på drenges 
højde og styrke i forhold til pigerne.

ARTIKEL 1 / ARTIKEL 2

KØNSBARRIERER I IDRÆT – KAN BRYDES?!
Det kan ofte være svært at starte til en idræt, hvor 
der er flest fra det andet køn. Inden for idrætten er 
en del aktiviteter domineret af et af kønnene (ex er 
98%  af dem der dyrker yoga kvinder). Det kan derfor 
være svært at være mand og ville gå til yoga, fordi 
det opfattes forkert. Det samme med modsatte fortegn 
beskrives, hvor en kvinde hele sit liv har valgt at være 
en del af street soccer, som er en mandsdomineret 
idræt. I begge tilfælde er der enighed om, at man skal 
have en viljestyrke for at træde ind i ”den forkerte idræt”. 
I artiklen kommer der yderligere to bud på hvordan 
”Mix-hold i volley” og ”Fælles træning i tennis” på den 
positive måde udnytter kønnenes forskellige styrker. 
Disse tiltag giver idrætten nye muligheder for dynamik 
samt skaber mere plads til alle.     

ARTIKEL 3 / ARTIKEL 4

KØN – EN UDFORDRING I SPORT
I disse artikler beskrives en særlig udfordring til OL og 
andre store sportsevents, hvor der har været tvivl om, 
hvilket køn idrætsudøvere har. Der gives tre konkrete 
eksempler fra henholdsvis 1936, 1975 og 2009, som 
hver for sig og tilsammen fortæller en historie om, at 
køn er en foranderlig størrelse.   

ARTIKEL 5

MIXED OL-DISCIPLINER I 2020 
Den Internationale Olympiske Comite (IOC) løfter 
nu sløret for, at der til OL i 2020 vil komme flere 
sportsdiscipliner, hvor mænd og kvinder kæmper i 
samme konkurrence. 

ARTIKEL 6 / ARTIKEL 7

FEMINISME I OL I UDVIKLING ELLER AFVIKLING
Til OL i London i 2012 var det første gang i OL’s 
historie, at alle deltagende lande havde sendt kvindelige 
deltagere med. Dette beskrives i en af artiklerne som 
værende en sejr i forhold til ligestillingsdebatten.  
I den anden artikel har man fokus på, at det danske 
flag til åbningsceremonien kun to gange har været båret 
af en kvindelig fanebærer. Læs artiklen og bliv klogere 
på, hvilke begrundelser der kan være.   
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