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Køn i pædagogisk praksis Kristina Avenstrup Hent PDF Denne bog beskriver, hvordan et normkritisk fokus
på køn kan fremme pædagogisk kvalitet. Køn er ikke bare et spørgsmål om rent biologisk at være dreng eller
pige. Køn er også en kulturel og social konstruktion, som kommer til udtryk i de forskellige forventninger, vi
kan have til drenges og pigers adfærd og interesser. I en pædagogisk sammenhæng har vi et ansvar for at

tilbyde alle børn flere muligheder for at udfolde og udforske deres identitet. Derfor er det særligt vigtigt, at de
professionelle har øje for, hvordan køn og kønsforståelser kan være med til at begrænse eller udvide børnenes

deltagelses- og læringsmuligheder.

Køn i pædagogisk praksis inspiration og handlemuligheder tilbyder en grundlæggende viden om køn og
kønsforståelser, samtidig med at der præsenteres en række konkrete værktøjer til pædagogisk refleksion og

planlægning samt idéer til aktiviteter med børn i dagtilbud.
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