
DEBAT med Lif Rosenkvist, indehaver af Børnenes Magasin i 
Badstuegade og Louise Landholt, bestyrelsesmedlem i Dansk 
Kvindesamfund. Ordstyrer: Julie Rokkjær Birch, Kvindemuseet.

Vil du helst lege med dukker eller biler? Hvilket dyr kan du bedst 
lide: kaniner eller hunde? Og: er rød en pigefarve? Hvad mener 
børn – og hvad mener deres forældre? Til denne onsdagssalon 
møder hverdagserfaringer teori, når vi diskuterer køn i legetøj.

Caféen har åbent til kl 20 og serverer aftensmad fra kl 17-19 
128,- inkl. øl/vin/vand

Lif Rosenkvist oplever, at rigtig mange forældre har klare 
holdninger til, hvilken slags legetøj der er til drenge, og hvilken 
slags, der er til piger. Og ikke bare kategoriseres legetøj 
automatisk, mange efterspørger direkte noget særligt ’piget’ 
eller ’drenget’, når de kommer ind i hendes butik. 

Louise Landholt har skrevet speciale om, hvilken rolle kønnet 
spiller i danske daginstitutioner. I sit oplæg kommer hun blandt 
andet ind på, hvorfor køn har en betydning, når der vælges 
legetøj, når der planlægges aktiviteter, og når der interageres 
med børnene i hverdagen - og ikke mindst, hvilken betydning 
det har for børnene, både i institutionen og på længere sigt.

Hvorfor skaber vi mon så stærke kønsstereotyper - og ofte 
allerede inden børn overhovedet er deres køn bevidst? Det 
glæder vi os til at diskutere med publikum denne aften.

  
    
For yderligere pressemateriale, kontakt publikumsudvikler 
Julie Rokkjær Birch | 25 45 45 23 | jrb@kvindemuseet.dk 
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Onsdag den 27. maj 2015 kl. 19-20.30
Alm. entré 
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HAR LEGETØJ 
KØN?
- Onsdagssalon på kvindemuseet
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Om Kvindemuseet
Ud af Rødstrømpernes græsrodsbevægelse voksede i 1982
idéen om at skabe et museum for kvinders historie.
I løbet af kort tid var etablerede politikere på tværs af partiskel
med på idéen, og i 1984 kunne Kvindemuseet rykke ind i byens
fine gamle rådhus på Domkirkepladsen 5, 8000 Aarhus C.
Danmark havde fået et nyt museum.

Kvindemuseet i Danmark er et af verdens få kvindemuseer
og sætter fokus på kvinders liv og virke, og diskuterer
kønsproblematikker, ligestilling, krop og seksualitet.

Kvindemuseet indsamler, udforsker og formidler genstande,
der gennem et andet blik fortæller kvinders kulturhistorie.
Kvindemuseet viser skiftende tematiske kunst- og
kulturhistoriske udstillinger.

Kvindemuseet er et mødested for alle.

Vision 
Kvindemuseet vil være førende dialogskaber om kønnets 
betydning i samfundet

Mission
På Kvindemuseet skaber vi nysgerrighed, dialog, refleksion og 
viden om kønnets betydning - historisk, aktuelt og i fremtiden.
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