


Bio-psyko-social forståelses-
tilgang

Dvs indvirkning af biologiske, 
psykologiske og sociale faktorer og 

samspil og gensidig påvirkning af de 3 
faktorer



Biologisk køn: kønskromosomer, kønshormoner, indre og ydre 
kønsorganer, produktion af enten sæd eller ægceller

Kønsidentitet: handler om den indre, mere eller mindre bevidste 
grundoplevelse af eget køn, dvs hvilken måde oplever jeg 
mig selv på kønsmæssigt. Det er bla på et følelsesmæssigt-, 
kognitivt-, kropsligt- og adfærdsmæssigt niveau. 

Kønsrolle: Det er mere den sociale udgave af mit køn. Indeholder den 
måde jeg udlever mit køn på, de sæt af forventninger der 
rettes til mig, alene pga køn, osv. Handler også om 
rolletildeling/rolleadskillelse, fx mænd indkaldes til militær, 
herre og dameomklædningsrum, osv.

Seksuel orientering: min seksuelle rettethed – indvirker på fx 
forelskelse/pardannelse, seksuel lyst og tændingsmønstre



 Befrugtningsøjeblikket => XX eller XY

› Dvs på genniveau er der en binær 

kønsforskel (pånær visse genetiske 

misdannelser, fx)

 Klinerfelt XXY, dreng, gns. 6 cm højere, steril 

(1:1000)

 Trisomi XXX, pige (1:1000)

 XYY, dreng, markant højere og evt

adfærdsmæssige problemer (1:1000)

 X0 Turnersyndrom, pige (1:2000)



Fostertilstanden: 

› Første 7 uger: fostret er en ”pige”

› Y kromosom får testikler til at producere 

testosteron

› 26. uge: målbar forskel på hjernebjælken, 

Corpus Collosum.

› Hypothalamus er 2,5 gange større hos 

drenge end piger

› Målbar større venstre hjernehalvdel hos 

drenge og større højre hjernehalvdel hos 

piger



 Piger med lidelsen CAH (Congenital

Andrenal Hyperplasia)

› De foretrækker at lege med drenge

› Leger enslignende med drenge

 Drenge med AIS (Androgen Insensivity

Syndrome)

› Udvikler adfærd og væremåder der matcher 

typiske piger



Efter fødslen: 

 Hjernen udvikles langsommere hos drenge end 

hos piger – udlignes i slutningen af puberteten

 Mænds hjerner er fysisk større end kvinders

 Drenges hjerner har mere hvid substans –

nervebaner der hurtigt sender signaler rundt i 

kroppen (6.5 x så meget)

 Pigers hjerner har mere grå substans –

nerveceller hvor der foregår koncentreret 

tænkning (10 x så meget)



 Observation af børnehavebørn på legepladsen:
› piger leger mere på samme sted og gerne i nærheden af 

en voksen

› drenge søger ud over stepperne og er ikke samme sted i 
længere tid (Ann Elisabeth Knudsen)

 Smådrenge viste konkurrerende adfærd 50 gange 
oftere end piger (Simon Baron-Cohen)

 Piger viste turtagning 20 gange hyppigere end 
drenge 

 6 mdr gamle drengebørn mister hurtigt interessen for 
ansigt til ansigt kontakt og begynder at kigge væk. 



 Man kan gætte et barns køn ved at se 

ansigtet uden at se håret med over 95 % 

sikkerhed

 Man kan med 80-90 % sikkerhed 

kønsbestemme en person ud fra 

hjernescanningsbilleder



 Ingalhalikar m.fl. 2014

 949 personer fra 8-22 år

 Kvinder arbejder på 

tværs af de 2 

hjernehalvdele

 Mænd arbejder på langs 

i hjernehalvdelen

 Forskellen er mindst ved 

små børn og størst ved 

de 22 årige



Lignende undersøgelse af Ragina Verma og Ruben Gur i 2013. De 
konkluderer:

Kvinder

• Kvinder bedre til at multitaske pga bedre samspil ml hjernehalvdele

• Reflektere over en samtale samtidig med at de føler med personen de 
taler med

• Løse sociale opgaver

• Forstå andre

• Reagere på andres følelsesmæssige behov, have omsorg, osv.

Mænd:

• Bedre til at koncentrere sig om en enkelt opgave

• Fokuserer på det principielle i en sag

• Klare rumlige opgaver

• Forstå tekniske forhold

• Årvågne overfor farer og kan reagere hurtigt og fysisk på synsindtryk

Gur: ikke den ene bedre end den anden men 2 hjernetyper 
som komplementerer og supplerer hinanden



Seksualorientering



APA's definition af  seksuel orientering:

 "Seksuel orientering refererer til et varigt mønster af 

følelsesmæssig, romantisk og/eller seksuel tiltrækning til mænd, 

kvinder eller begge køn. Seksuel orientering refererer også til en 

persons følelse af identitet baseret på en sådan tiltrækning, 

relateret adfærd og medlemskab af et fællesskab, hvor de 

andre deler en sådan tiltrækning. Undersøgelser over adskillige 

årtier har vist at seksuel orientering rangeres langs et kontinuum 

fra eksklusiv tiltrækning til modsat køn til eksklusiv tiltrækning til 

eget køn".
 APA = American Psychological Association.(TNA s 23)



Kinsey-scala

 0 = eksklusiv heteroseksuel

 1 = overvejende heteroseksuel, kun tilfældigt homoseksuel

 2 = overvejende heteroseksuel, men mere end tilfældigt   

homoseksuel

 3 = ligelig heteroseksuel og homoseksuel

 4 = overvejende homoseksuel men mere end tilfældigt 

heteroseksuel

 5 = overvejende homoseksuel, kun tilfældigt heteroseksuel

 6 = eksklusiv homoseksuel

 TNA s 22



Seksualorientering

– biologiske dimensioner



 Genetisk

› Tvillingestudier:

 Stort studie af Bailey et al 2000:

 14000 australske tvillinger

 MZ => 20 % mænd og 24 % kvinder 

 DZ => 0 % mænd og 10 % kvinder

 Generelt bekræfter tvillingestudier at der er væsentlig større 

sandsynlighed for at en MZ tvilling har samme 

seksualorientering som en DZ tvilling



Hormonelt
 Kønshormoner:

› Kønshormoner indvirker på hjernens udvikling under graviditet og påvirker adfærd 
efter fødsel

› Kønshormoner påvirker adfærd 

› Det er ikke kun niveauet af kønshormoner som indvirker, da balancen mellem hhv
mandlige og kvindelige kønshormoner spiller ind. Desuden er der indvirkning af 
receptorer, enzymer og timingen (dvs hvornår udskilles hormonet)

› Kønshormoners påvirkning af fx hjernen er også under indflydelse af androgene
receptorer (påvirket af AR-genet) som er centrale for testosteronets påvirkning. Der 
findes over 600 dokumenterede mutationer/variationer som indvirker på mænds 
forskellighed (Knudsen 2021, 59-60)

› Undersøgelser viser at fx testosteronniveauet i fostertilstanden påvirker 
sprogudviklingen

 Stresshormoner:
› Undersøgelser tyder på at mors stressreaktioner i graviditeten påvirker hjernes 

udvikling, herunder også kønsudviklingen af hjernen



 Temperament

› medfødte temperamentsforskelle har 

indvirkning på miljømæssige oplevelser, fx 

tilknytning til far eller mor, påvirkningen af denne 

tilknytning, håndteringen af fx svigt, osv. Dette 

påvirker den følelsesmæssige udvikling, den 

identitetsmæssige udvikling og 

kønsidentitetsudviklingen



Hvad er identitet?

Identitet er min indre følelsesmæssige og 

tankemæssige oplevelse af at være den jeg er, og 

oplevelsen af at være den jeg er til forskel fra andre. 

Identitet handler om den måde, jeg oplever, forstår 

og bevarer mig selv på uafhængig af tid og sted. Som 

menneske fødes vi hverken med klarhed om, hvem vi 

er eller med oplevelsen af at være værdifulde.



 Skal vi først give kønsspecifikke 

bekræftelser, når en person selv har 

fundet ud af, hvem det er som køn?



Hvad er kønsidentitet?

Kønsidentitet handler om min kønslige selvforståelse 

og indre selvoplevelse. Kønsidentitet handler om, 

hvordan jeg oplever mig som køn. Kønsidentitet 

handler om de egenskaber, ressourcer, interesser og 

præferencer jeg har som køn. Dvs hvordan forstår jeg 

mig selv som køn, og hvordan forstår jeg mig i samspil 

med andre.



 Jeg har brug for rollemodeller at spejle mig i

 Jeg har brug for at blive bekræftet i kønsdimensioner i mig

 Udviklingen af en identitet handler om at blive mere og mere 

sikker i den jeg er. 

 Udviklingen af en kønsidentitet handler om at blive mere og 
mere sikker i det køn jeg er

 Selvfornemmelser af noget jeg kan genkende i mig selv i 

rollemodellen

 Fortolkninger af min krop, mine interesser, behov, adfærd, 
osv.



Moderen:

 mgl. evne til affektiv afstemning, fx pga depression, psykisk sygdom 
eller empatiforstyrrelse

 overkontrollerende, overinvolverende (Close Binding Intimate)

 dominerende

 nedgør/devaluerer faderen

 har svært ved at acceptere barnets autonomi, herunder barnets 
løsrivelse

 har svært ved at acceptere hvis barnet udviser aggression



Faderen:

 fysisk tilstedeværende med psykisk fraværende far (= frustrerende for 
barnet)

 følelsesmæssigt afstumpet far

 rigid far der ikke kan variere sine interesser eller aktiviteter

 ansvarsløs far og/eller den stærkt dependente far

 far med kønsidentitetsproblemer

 faderen der øver overgreb, enten fysisk, psykisk eller seksuelt

 voldelig far, enten overfor barnet eller overfor mor

 alkoholisk far som barnet er utryg ved, fx ifht følelsesmæssige udbrud

 ingen velkontrollerede undersøgelser har endnu kunnet påvise at 
homoseksuelle generelt har en god relation til far eller har oplevet far 
som en god far



Traumeperspektiv

 Joseph Nicolosi:

› Årsagen til homoseksualitet handler om at barnet er blevet 

traumatiseret omkring sit køn/sin kønsoplevelse

› Traume skal her forstås som et spektrum fra fravær af 

bekræftelse over ringeagt til egentlige krænkelser

› Traumebehandling har vist sig at kunne indvirke på 

seksualorienteringen

 Oplevelsen af anderledeshed og skamoplevelser 

ses ofte i fortællinger fra homoseksuelles historie



Variationen er større end forskellen

Meget maskulin Mindre maskulin

I----------------------O----------------------I

I----------------------O----------------------I

Mindre feminin Meget feminin



 Venner og sociale relationer bliver meget tidligt 

noget som øver stor indflydelse på selvforståelsen, 

herunder også kønsidentiteten

 Normer, holdninger og roller i samfundet indvirker

 I det sociale bliver anderledeshed og manglende 

inklusion ofte en stærk indvirkende faktor for 

selvoplevelsen. Ifht kønsidentiteten spiller det ind 

hvilke oplevelser jeg har med eget køn.



Undersøgelse af R. Friedman i 1980:

 Undersøgelsesgruppen:

› 17 homoseksuelle og 17 heteroseksuelle

› alle patologier frasorteret

› frasortering af drenge som har haft feminine interesser i 

opvæksten

› alle har en tryg identitet, mening med livet og har gode venner

› gennemsnitsalder: homoseksuelle 31 år, heteroseksuelle 26 år



Undersøgelse af R. Friedman i 1980:

homoseksulle heteroseksuelle

Rædsel og undgåelse 76 % 12 %

af kampsituationer

Tøsedrengethed 71 % 12 %

Har i opvæksten haft 0 % 76 %

oplevelser med slåskampe 

og tumle-lege



Undersøgelse af R. Friedman i 1980:

De homoseksuelle kunne berette følgende:

 kronisk angst (tangerende panik) for kampe med andre drenge

 responderede aldrig på kampudfordringer fra en drengekammerat

 megen forventningsangst som medførte fobiske reaktioner ifht sociale aktiviteter, hvilket 

medførte tilbagetrækning og isolation

 tab af selvværd og udpræget ensomhed som følge af ekstrem aversion mod 

barndomskampe med kammeratskabsgruppen

 over 70 % længtes kronisk efter samvær med de andre drenge

 over 70 % var blevet kaldt tøsedrenge af deres kammerater

 over 70 % har negative følelser vedrørende deres krop

 over 70 % havde en stærk frygt for fysiske skader



1. Give plads til sorgen

2. Ikke være alene

3. Det er en vandring



”Alt kan tages fra et menneske undtagen 
én ting: Det sidste af menneskelig frihed -
friheden til at vælge ens holdning til en 
given situation” 



1. Nick Vujicic

2. Daniel Rye



Viktor Frankl:

”Mellem stimuli og respons er der et rum. 

I det rum er vores kraft til at vælge vores 

respons. 

I vores respons ligger vores vækst og vores 

frihed”.


