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Resume	  

Projektet	  er	  en	  undersøgelse	  af	  fænomenet	  kønsskuffelse,	  der	  betyder	  skuffelse	  over	  kønnet	  på	  sit	  barn,	  hvis	  

dette	  ikke	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  præferencen.	  Fænomenet	  undersøges	  ud	  fra	  to	  internetbaserede	  kil-‐	  

der,	  hvilke	  udleder	  tematikkerne;	  heteronormativitet,	  relationer,	  skam	  og	  sorg.	  Tematikkerne	  fortolkes	  ud	  

fra	  relevant	  teori,	  hvorefter	  det	  diskuteres,	  hvorvidt	  viden	  om	  kønsskuffelse	  er	  anvendeligt	  for	  jordemødre.	  

	  
Projektet	  konkluderer,	  at	  heteronormative	  kønsforståelser	  og	  relationelle	  erfaringer	  har	  betydning	  for	  øn-‐	  

sket	  om	  et	  bestemt	  køn,	  samt	  at	  kønsskuffelse	  kan	  medføre	  skam	  og	  sorg.	  Jordemoderen	  bør	  i	  sit	  opsporende	  

arbejde	  være	  opmærksom	  på	  dette,	  idet	  kvinderne	  kan	  være	  i	  risiko	  for	  tilknytningsproblemer	  samt	  post-‐	  

partum	  depression.	  
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Problemstilling	  

”Jeg	  er	  fuldkommen	  ligeglad	  –	  bare	  barnet	  er	  sundt	  og	  velskabt”	  (Nørgaard,	  2001,	  s.	  13).	  Denne	  sætning,	  

mener	  forfatter	  og	  samfundsdebattør	  Lone	  Nørgaard	  i	  sin	  bog	  ”Børn,	  Løgn	  og	  Kvinder”,	  er	  en	  kliché,	  da	  køn-‐	  

net	  ifølge	  hende	  har	  en	  betydning	  for	  mange	  kvinder.	  Vi	  kan	  som	  jordemoderstuderende	  genkende	  dette,	  da	  

vi	  har	  hørt	  sætningen	  flere	  gange,	  når	  de	  gravide	  adspørges	  til	  kønnet	  på	  deres	  kommende	  barn.	  Vi	  har	  ek-‐	  

sempelvis	  oplevet	  en	  gravid	  i	  jordemoderkonsultationen,	  der	  ønskede	  sig	  en	  pige,	  men	  hun	  kendte	  imidlertid	  

ikke	  kønnet	  på	  barnet	  og	  ønskede	  heller	  ikke	  at	  vide	  det.	  Den	  gravides	  tanker	  var,	  at	  hvis	  hun	  ikke	  kendte	  

kønnet	  på	  barnet,	  så	  ville	  selve	  glæden	  ved	  det	  nyfødte	  barn	  overskygge	  ønsket	  om	  et	  bestemt	  køn.	  Nørgaard	  

har	  et	  indtryk	  af,	  at	  mange	  gravide	  foretrækker	  at	  få	  en	  pige	  frem	  for	  en	  dreng,	  da	  de	  har	  svært	  ved	  at	  tackle	  

det	  mandlige	  i	  en	  søn	  (Ibid.,	  s.	  8-‐9).	  Derudover	  mener	  hun,	  at	  kvinders	  erfaringer	  og	  relationer	  til	  egne	  for-‐	  

ældre	  spiller	  en	  stor	  rolle	  i	  forudsætningerne	  for	  børneopdragelse,	  samt	  hvilket	  køn	  man	  ønsker	  (Ibid.,	  s.	  18).	  

I	  forbindelse	  med	  fødslen	  af	  hendes	  andet	  barn,	  oplevede	  hun	  selv	  hvilken	  betydning	  barnets	  køn	  kan	  have.	  

Følelsen	  af	  at	  være	  skuffet	  over	  kønnet	  på	  hendes	  nyfødte	  barn	  var	  ikke	  til	  at	  skjule,	  til	  stor	  forargelse	  for	  

jordemoderen	  (Ibid.,	  s.	  16-‐17).	  Bogen	  er	  den	  eneste	  vi	  støder	  på	  i	  dansk	  litteratur,	  som	  kort	  berører	  emnet	  

kønsskuffelse.	  Den	  vækker	  imidlertid	  vores	  interesse	  og	  giver	  os	  lysten	  til	  at	  undersøge	  fænomenet	  yderli-‐	  

gere.	  

	  
Gennem	  de	  sidste	  20	  år	  er	  der	  sket	  meget	   inden	  for	  obstetrikken,	  og	  det	  er	  eksempelvis	  blevet	  muligt	  at	  

fastslå	  kønnet	  i	  graviditeten.	  I	  Danmark	  kan	  gravide	  selv	  bestemme,	  om	  de	  ønsker	  at	  vide	  barnets	  køn	  eller	  

ej,	  og	  har	  i	  øvrigt	  mulighed	  for	  at	  betale	  sig	  til	  diverse	  ekstra	  scanninger	  i	  løbet	  af	  graviditeten.	  Ifølge	  Sund-‐	  

hedsstyrelsen	  tilbydes	  alle	  gravide	  i	  Danmark	  to	  rutinemæssige	  ultralydsscanninger	  (ULS),	  henholdsvis	  1.	  og	  

2.	  trimesterscanningen	  (2017,	  s.	  9-‐11).	  Barnets	  køn	  er	  ligeledes	  muligt	  at	  fastslå	  i	  forbindelse	  med	  2.	  trim-‐	  

esterscanningen,	  da	  differentieringen	  af	  føtale	  genitalia	  allerede	  kan	  visualiseres	  med	  større	  sikkerhed	  fra	  

gestationsalder	  14+0	  (Andreassen	  et	  al.,	  2015,	  s.	  5).	  Derfor	  bliver	  gestationsalder	  14+0	  således	  ofte	  grænsen	  

i	   forhold	   til	   kønsscanning	   på	   privatklinikker	   (Moderliv,	   u.å.,	   ¶Kønsscanning).	   Vigtigheden	   af	   kønsbestem-‐	  

melse	   rent	   obstetrisk	   anskues	   dog	   ikke	   entydigt.	   Dansk	   Føtalmedicinsk	   Selskab	   (DFMS)	   anbefaler	  

kønsbestemmelse	  som	  en	   integreret	  del	  af	  2.	   trimesterscanningen	   for	  at	  undersøge	   fostrets	  genitalia	   for	  

misdannelser	  (Andreassen,	  2015,	  s.	  2).	  Imidlertid	  tilbyder	  eksempelvis	  Rigshospitalet	  kun	  kønsbestemmelse,	  

hvis	  tiden	  tillader	  det	  (Rigshospitalet,	  u.å.).	  I	  Sundhedsstyrelsens	  retningslinjer	  for	  fosterdiagnostik	  nævnes,	  

at	  undersøgelse	  af	  fostrets	  køn	  frarådes	  i	  forbindelse	  med	  1.	  trimesterscanningen,	  men	  der	  nævnes	  ikke	  no-‐	  

get	  om	  kønsbestemmelse	  i	  forbindelse	  med	  2.	  trimesterscanningen	  (Sundhedsstyrelsen,	  2017,	  s.	  9).	  Omtrent	  

97%	  af	  alle	  gravide	  takker	  ja	  til	  fosterdiagnostik	  (Ibid.,	  s.	  5),	  hvoraf	  75%	  ønsker	  kønnet	  oplyst	  (Andreassen	  et	  

al,	  2015,	  s.	  3).	  Noget	  tyder	  imidlertid	  på,	  at	  de	  to	  rutinemæssige	  ULS	  sjældent	  står	  alene.	  Ifølge	  Ann	  Tabor,	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

professor	  i	  føtalmedicin	  ved	  Københavns	  Universitet,	  er	  antallet	  af	  ekstra	  ULS	  eksploderet	  gennem	  de	  sene-‐	  

ste	  5	  år.	  Tabor	  mener,	  at	  mange	  gravide	  bliver	  scannet	  minimum	  én	  gang	  ud	  over	  de	  rutinemæssige	  ULS	  

(Søgaard,	  2015).	  Vi	  kan	  som	  jordemoderstuderende	  genkende	  dette,	  eftersom	  vi	  oplever,	  at	  mange	  vordende	  

forældre	  vælger	  tidlig	  kønsscanning	  til.	  Ved	  den	  første	  jordemoderkonsultation	  er	  der	  netop	  flere,	  som	  for-‐	  

tæller,	  at	  de	  ikke	  kan	  vente	  med	  at	  vide,	  om	  det	  er	  en	  dreng	  eller	  pige,	  de	  skal	  have,	  og	  til	  tider	  er	  der	  en	  

præference	  for	  barnets	  køn.	  At	  kunne	  skabe	  en	  indre	  forestilling	  om	  barnet	  som	  værende	  en	  dreng	  eller	  pige,	  

og	  give	  barnet	  et	  navn	  i	  relation	  hertil,	  kan	  ifølge	  børnepsykolog	  og	  psykoterapeut	  Margareta	  Brodén	  have	  

en	  betydning	  for,	  at	  forældrene	  skaber	  en	  samhørighed	  med	  barnet.	  Dette	  medvirker	  til,	  at	  der	  skabes	  en	  

relation	  allerede	  under	  graviditeten	  (2010,	  s.	  83).	  Hvis	  vi	  anerkender	  dette	  og	  forestiller	  os,	  at	  én	  eller	  begge	  

forældre	  har	  en	  præference	  i	  forhold	  til	  køn,	  kan	  tidlig	  kønsbestemmelse	  således	  have	  en	  betydning	  for	  til-‐	  

knytningen	  til	  barnet	  resten	  af	  graviditeten	  samt	  postpartum	  (pp.).	  

	  
En	  bestemt	  præference	  for	  køn	  kan	  medføre,	  at	  forældre	  afprøver	  alternative	  metoder	  i	  håbet	  om	  at	  ned-‐	  

komme	  med	  det	  præfererede	  køn.	  Metoderne	  er	  mange	  –	  nogle	  er	  harmløse,	  andre	  er	  ulovlige	  i	  Danmark.	  

En	  hurtig	  søgning	  på	  nettet	  giver	  adgang	  til	  diverse	  råd	  og	  metoder,	  bland	  andet	  hvornår	  samlejet	  bør	  finde	  

sted	  i	  forhold	  til	  ovulationen	  (Dobson,	  2006).	  Der	  findes	  desuden	  muligheden	  for	  kønsselektion,	  hvilket	  er	  

ulovligt	   i	  Danmark,	  medmindre	  det	  har	   til	   formål	   at	   forhindre	  en	  kønsbundet	  arvelig	   sygdom	  hos	  barnet	  

(Sundheds-‐	  og	  Ældreministeriet,	  2019,	  §8).	  Her	  kan	  barnets	  køn,	  med	  en	  vis	  sandsynlighed,	  bestemmes	  ved	  

selektion	  af	  sæden	  forud	  for	  undfangelsen	  eller	  implanteringen	  i	  uterus	  (Det	  Etiske	  Råd,	  2009,	  s.	  47).	  DFMS	  

henviser	  endvidere	  til,	  at	  kønsbestemmelse	  uden	  medicinsk	  indikation	  kan	  være	  forbundet	  med	  etiske	  pro-‐	  

blemstillinger,	  og	  at	  kønsselektion	  foregår	  i	  visse	  lande,	  herunder	  specielt	  Kina	  og	  Indien	  (Andreassen	  et	  al.,	  

2015,	  s.	  12).	  

	  
Ifølge	  studiet	  “Gender	  Disappointment	   in	   India”	  er	  det	   indiske	  samfund	  opbygget	  omkring	  et	  patriarkalsk	  

system,	  hvor	  manden	  er	  overhovedet,	  og	  kvinden	  er	  nederst	  i	  hierarkiet.	  Samfundet	  beskrives	  som	  kønsdis-‐	  

kriminerende,	  hvor	  drengebørn	  bliver	  prioriteret	  i	  uddannelses-‐	  og	  sundhedssystemet.	  Studiet	  konkluderer,	  

på	  baggrund	  af	  ovenstående,	  at	  kvinder	  i	  Indien	  er	  mere	  tilbøjelige	  til	  at	  være	  skuffede	  over	  kønnet	  på	  deres	  

barn,	  hvis	  de	  venter	  en	  pige	  (Theerthaana	  &	  Sheik	  Manzoor,	  2018,	  s.	  3).	  Dette	  har	  i	  mange	  år	  betydet,	  at	  

antallet	  af	  aborter	  udført	  på	  pigefostre	  er	  meget	  højt	  i	  Indien,	  og	  har	  dermed	  skabt	  stor	  ulighed	  i	  antallet	  af	  

fødte	  drenge-‐	  og	  pigebørn.	  Fra	  regeringens	  side	  har	  man	  forsøgt	  at	  komme	  problemet	  til	  livs	  ved	  at	  forbyde	  

kønsbestemmelse	  i	  graviditeten	  og	  abort	  på	  baggrund	  af	  køn.	  Dette	  er	  imidlertid	  uden	  større	  succes,	  da	  ak-‐	  

tiviteterne	  fortsat	  foregår	  illegalt	  (Skoven,	  2004).	  I	  Danmark	  har	  begreberne	  mand	  og	  kvinde	  derimod	  været	  

i	  konstant	  udvikling.	  “Ingen	  kvindekamp	  uden	  klassekamp,	  ingen	  klassekamp	  uden	  kvindekamp”	  lød	  det	   i	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

1970’erne,	  da	  kvindebevægelsen	  blev	  stiftet	  og	  kæmpede	  for	  lige	  rettigheder	  for	  mænd	  og	  kvinder.	  Dette	  

medførte	  eksempelvis	  fri	  abort	  i	  1973,	  ligelønsloven	  i	  1976	  og	  forbedringer	  i	  barselsloven	  i	  1980	  (Danmarks-‐	  

historien,	  2012).	  Mænd	  og	  kvinder	  er	  ikke	  nødvendigvis	  ens,	  men	  har	  ret	  til	  lige	  muligheder.	  Denne	  indstilling	  

støtter	  Ligestillingsloven	  (2013),	  hvis	  formål	  er	  at	  modvirke	  indirekte	  såvel	  som	  direkte	  forskelsbehandling	  

baseret	  på	  køn	  (Udenrigsministeriet,	  Kap.	  2).	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  antages	  det,	  at	  hvis	  kønsskuffelse	  

eksisterer	  i	  Danmark,	  vil	  det	  således	  være	  med	  et	  andet	  udgangspunkt	  end	  forskelsbehandling	  og	  kønsdiskri-‐	  

mination.	  Vi	  finder	  det	  relevant	  at	  vide,	  hvordan	  jordemødre	  kan	  arbejde	  med	  kønsskuffede	  kvinder	  i	  Dan-‐	  

mark,	  hvorfor	  vi	  kontaktede	  jordemoder	  Pia	  Zilstorff.	  Zilstorff	  er	  uddannet	  jordemoder	  fra	  1990	  og	  er	  inde-‐	  

haver	  af	  Cyclus,	  der	  er	  en	  scannings-‐	  og	  jordemoderklinik	  med	  afdelinger	  i	  Aarhus	  og	  København.	  Vi	  spurgte	  

Zilstorff	  om,	  hvordan	  hun	  hjælper	  kvinderne	  med	  at	  arbejde	  med	  deres	  skuffelse:	  

	  
“Det	  er	  ok	  at	  føle	  sig	  skuffet,	  og	  det	  handler	  jo	  ikke	  om,	  at	  man	  ikke	  ønsker	  det	  barn,	  der	  ligger	  i	  maven,	  

men	  at	  man	  skal	  tage	  afsked	  med	  det,	  som	  man	  havde	  set	  for	  sig	  og	  håbet	  på.	  Men	  det	  betyder	  jo	  ikke,	  

at	  de	  ikke	  ønsker	  det	  barn,	  som	  de	  bærer.	  Det	  er	  2	  forskellige	  ting,	  og	  det	  er	  sådan,	  de	  skal	  tænke	  og	  

se	  det.	  Og	  -‐	  at	  de	  ikke	  skal	  føle	  sig	  som	  en	  dårlig	  mor	  over	  at	  have	  den	  følelse,	  der	  er	  ingen,	  der	  ønsker	  

at	  bytte	  det	  barn,	  de	  bærer”	  (Zilstorff,	  2020,	  Mailkorrespondance).	  

	  
På	  baggrund	  af	  ovenstående	  ønsker	  vi	  at	  belyse	  kønsskuffelse,	  og	  hvordan	  dette	  kommer	  til	  udtryk	  hos	  den	  

enkelte	  kvinde.	  Dette	  leder	  os	  til	  nedenstående	  problemformulering.	  

	  

Problemformulering	  

Hvad	  er	  fænomenet	  kønsskuffelse,	  og	  hvordan	  kan	  denne	  viden	  være	  anvendelig	  for	  jordemødre?	  

	  
Begrebsafklaring	  

I	  denne	  opgave	  vil	  vi	  beskæftige	  os	  med	  ordet	  ”kønsskuffelse”,	  som	  kan	  sidestilles	  med	  det	  engelske	  sub-‐	  

stantiv	  ”gender	  disappointment”.	  I	  den	  engelske	  online	  ordbog	  Collins	  Dictionary	  (u.å.)	  beskrives	  det	  med	  

følgende	  ord:”	  a	  feeling	  of	  depression	  or	  anxiety	  experienced	  by	  an	  expectant	  parent	  when	  the	  sex	  of	  the	  

baby	  does	  not	  match	  his	  or	  her	  preference”.	  Ordet	  kønsskuffelse	  er	  imidlertid	  ikke	  et	  anerkendt	  ord	  i	  den	  

danske	  ordbog,	  men	  vi	  vurderer,	  at	  ordet	  kønsskuffelse	  har	  samme	  betydning	  som	  ”gender	  disappointment”.	  

Kønsskuffelse	  beskrives	  herved	  som	  skuffelse	  over	  kønnet	  på	  sit	  barn,	  hvis	  barnets	  køn	  ikke	  er	  i	  overensstem-‐	  

melse	  med	  præferencen.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

Afgrænsning	  

Vi	  ønsker	  udelukkende	  at	  beskæftige	  os	  med	  kønsskuffelse	   i	   lande	  med	  god	  

ligestilling,	  hvor	  god	   ligestilling	  anskues	  ud	   fra	  en	  rapport	   fra	  organisationen	  

Equal	  Measures	  2030	  (EM2030).	  Organisationens	  hovedfokus	  er	  at	  sikre	  lige-‐	  

stilling	  mellem	  kønnene	  og	  skabe	  tilgængeligt	  materiale	  herom	  (2019,	  ¶About	  

EM2030).	  EM2030	  har,	  i	  deres	  rapport	  fra	  2019,	  udarbejdet	  en	  rangliste	  over	  

129	  landes	  ligestilling,	  der	  er	  målt	  ud	  fra	  officielle	  mål	  kaldet	  ”Sustainable	  De-‐	  

velopment	  Goals”	  (SDG).	  Da	  vi	  ønsker	  at	  anskue	  kønsskuffelse	  i	  lande	  med	  god	  

ligestilling,	   forholder	  vi	  os	  således	  kun	  til	  de	   lande,	  som	  registreres	  med	  god	  

ligestilling	  eller	  derover	  (tabel	  1).	  De	  lande,	  der	  registreres	  som	  lande	  med	  god	  

ligestilling,	  skal	  have	  en	  SDG	  over	  80	  (Ibid.,	  s.	  9-‐17).	  Denne	  afgrænsning	  skyldes	  

vores	  anerkendelse	  af,	  at	  der	  i	  store	  dele	  af	  verden	  ses	  en	  meget	  lav	  grad	  af	  

ligestilling.	   Vi	   formoder	   hermed,	   at	   kønsskuffelse	   vil	   have	   andre	   bagvedlig-‐	  

gende	  årsager	  i	  lande	  med	  lav	  grad	  af	  ligestilling	  end	  i	  lande	  med	  god	  ligestilling.	  

Derudover	  beskæftiger	  vi	  os	  kun	  med	  kvinders	  oplevelse	  af	  kønsskuffelse,	  selvom	  vi	  anerkender,	  at	  mænd	  

sandsynligvis	  også	  kan	  opleve	  kønsskuffelse.	  

	  

Metodeafsnit	  

I	  følgende	  afsnit	  vil	  projektets	  metode	  redegøres	  og	  argumenteres	  for.	  Først	  redegøres	  for	  videnskabsteore-‐	  

tiske	  og	  metodiske	  overvejelser	  i	  relation	  til	  problemformuleringen.	  Efterfølgende	  præsenteres	  den	  systema-‐	  

tiske	  søgning	  samt	  udvælgelsen	  af	  empiri.	  Den	  udvalgte	  empiri	  præsenteres	  og	  argumenteres	  ligeledes	  for,	  

og	  etiske	  og	  metodiske	  overvejelser	  gennemgås	  i	  arbejdet	  med	  internetbaserede	  kilder.	  Afslutningsvis	  præ-‐	  

senteres	  projektets	  analysestrategi	  med	  en	  empiristyret	  tematisk	   indholdsanalyse,	  hvorefter	  relevant	  teori	  

præsenteres.	  

	  
Videnskabsteoretiske	  overvejelser	  

Den	  humanvidenskabelige	  tradition	  beskæftiger	  sig	  med	  den	  menneskelige	  verden	  og	  -‐forhold.	  Dette	  bety-‐	  

der,	  at	  genstandsområdet	   i	  denne	  videnskabsteori	  er	  menneskeskabt,	  og	  at	  man	  gennem	  fortolkning	  kan	  

opnå	  en	  forståelse	  af	  virkeligheden	  (Thisted,	  2015,	  s.	  48).	  Problemformuleringen	  ønsker	  at	  undersøge	  fæno-‐	  

menet	  kønsskuffelse,	  og	  derfor	  vil	  man	  i	  forhold	  til	  humanvidenskaben	  undersøge	  dette	  gennem	  den	  men-‐	  

neskelige	  virkelighed,	  altså	  hvad	  den	  enkelte	  kvinde	  oplever.	  Humanvidenskabens	  ontologi	  eksisterer	  hos	  

den	  enkelte	  (Birkler,	  2005,	  s.	  95),	  hvilket	  betyder,	  at	  denne	  er	  subjektiv.	  Det	  epistemologiske	  grundlag	  er,	  at	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

man	  erkender	  verden	  gennem	  sanseerfaringer	   (Thisted,	  2017,	   s.	  38),	  hvorfor	  denne	  erkendelse	  må	  være	  

forskellig	  hos	  det	  enkelte	  menneske.	  Ved	  anvendelse	  af	  forskellige	  former	  for	  fortolkning,	  herunder	  herme-‐	  

neutik	  og	  fænomenologi,	  opnås	  således	  en	  forståelse	  for	  dette	  (Boolsen,	  2017,	  s.	  27).	  

	  
Hermeneutik	  

Det	  hermeneutiske	  paradigme	  har	  en	  grundlæggende	  præmis;	  for	  at	  opnå	  en	  forståelse,	  skal	  man	  fortolke.	  

Hermeneutikken	  erkender,	  at	  mennesket	  er	  unikt,	  og	  at	  helhedsbilledet	  af	  mennesket	  bør	  anskues	   for	  at	  

opnå	  en	  samlet	  erkendelse.	  Dette	  ligger	  til	  baggrund	  for	  hermeneutikkens	  mål	  om	  at	  fortolke	  og	  forstå	  men-‐	  

nesket	  i	  den	  sammenhæng,	  de	  befinder	  sig	  i	  (Boolsen,	  2017,	  s.	  39).	  Ifølge	  hermeneutikken	  skal	  kønsskuffelse	  

fortolkes	  hos	  det	  enkelte	  menneske	  for	  at	  opnå	  en	  forståelse.	  Et	  centralt	  princip	  inden	  for	  hermeneutikken	  

er	  den	  hermeneutiske	  cirkel,	  hvori	  forforståelsen	  har	  en	  stor	  betydning.	  Den	  tyske	  filosof	  Hans-‐Georg	  Ga-‐	  

damer	  beskrev	   forforståelsen	  som	  en	   fordom,	  der	  omhandler	  vores	   forventninger	  og	   formeninger,	  hvilke	  

danner	  et	  synsfelt,	  som	  der	  fortolkes	  ud	  fra	  (Birkler,	  2005,	  s.	  96-‐97).	  Forud	  for	  problemstillingen	  har	  vi	  således	  

en	  forforståelse.	  Gennem	  fortolkning	  opstår	  der	  en	  ny	  forståelse,	  som	  bliver	  til	  en	  ny	  forforståelse,	  hvis	  pro-‐	  

blemstillingen	  undersøges	  igen.	  Dette	  kendes	  ligeledes	  som	  den	  hermeneutiske	  cirkel,	  der	  ifølge	  Birkler	  kan	  

beskrives	  som:	  “Det,	   jeg	  forstår,	  kan	   jeg	  kun	  forstå	  på	  baggrund	  af	  det	   jeg	  allerede	  forstår”	  (2005,	  s.	  98).	  

Derfor	  må	  vores	  forforståelse	  vedrørende	  kønsskuffelse	  belyses,	  eftersom	  det	  har	  en	  betydning	  for	  vores	  

fortolkning	  og	  dermed	  vores	  forståelse	  af	  kønsskuffelse.	  

	  
Selve	  begrebet	  hermeneutik	  har	   to	  betydninger,	   jævnfør	  Thisted,	  hvoraf	  den	  ene	  del	  betegner	   selve	  den	  

filosofiske	  retning,	  hvor	  der	  ønskes	  at	  opnå	  en	  forståelse	  af	  de	  forhold,	  som	  går	  forud	  for	  det,	  der	  undersøges.	  

Den	  anden	  del	  betegner	  en	  fortolkende	  og	  metodisk	  tilgang	  til	  en	  problemstilling	  (2017,	  s.	  49).	  I	  projektet	  

benyttes	  den	  første	  del	  af	  betydningen	  af	  hermeneutik	  til	  at	  argumentere	  for	  valg	  af	  videnskabsteori,	  heraf	  

den	  humanvidenskabelige	  videnskabstradition.	  Den	  anden	  del	  beskriver	  den	  metodiske	  tilgang	  til	  fortolkning	  

og	  forståelse,	  hvor	  dette	  projekt	  undersøger	  kønsskuffelse	  hos	  den	  enkelte	  kvinde	  gennem	  fortolkning	  med	  

udgangspunkt	  i	  empiri	  og	  teori	  for	  dermed	  at	  opnå	  en	  forståelse.	  

	  
Fænomenologi	  

Når	  vi	  specifikt	  undersøger	  kønsskuffelse	  hos	  kvinder,	  ønsker	  vi	  at	  opnå	  en	  forståelse	  for	  det,	  som	  hver	  enkelt	  

kvinde	  oplever.	  Disciplinen	  kendes	  som	  fænomenologi,	  og	  denne	  forsøger	  at	  skabe	  viden	  om	  de	  bevidstheds-‐	  

fænomener,	  som	  mennesket	  er	  medvidende	  om	  (Birkler,	  2005,	  s.	  103).	  Denne	  teori,	  udarbejdet	  af	  filosoffen	  

Edmund	  Husserl,	  er	  kritisk	  modsvarende	  til	  den	  tidligere	  positivistiske	  tankegang,	  som	  forsøger	  at	  gøre	  be-‐	  

vidstheden	  til	  et	  objektivt	  forhold.	  Derimod	  ønskede	  Husserl,	  at	  videnskaben	  skulle	  henvende	  sig	  direkte	   til	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

bevidsthedsfænomenerne,	  som	  de	  kom	  til	  syne	  i	  menneskets	  erfaringer	  (Ibid.).	  Fænomenologiens	  videnskab	  

arbejder	  ud	  fra	  et	  mål	  om	  at	  indfange	  den	  menneskelige	  erfaring,	  der	  viser	  sig	  i	  den	  konkrete	  livsverden,	  og	  

ønsker	  ikke	  at	  beskrive	  årsager,	  men	  sammenhænge	  (Ibid.,	  s.	  110).	  Den	  menneskelige	  erfaring	  skal	  derfor	  

analyseres,	  som	  den	  melder	  sig	  for	  den	  menneskelige	  bevidsthed,	  idet	  bevidstheden	  er	  rettet	  mod	  det,	  der	  

erfares.	  Denne	  rettethed	  kaldes	  ligeledes	  for	  intentionalitet,	  og	  er	  et	  vigtigt	  begreb	  inden	  for	  fænomenolo-‐	  

gien	  (Thisted,	  2017,	  s.	  55).	  Nogle	  af	  problematikkerne,	  som	  Husserls	  metode	  er	  blevet	  kritiseret	  for,	  er,	  at	  

han	  kun	  når	  frem	  til	  rene	  fænomener,	  og	  at	  det	  erfarne	  menneskes	  livsverden	  således	  ikke	  er	  taget	  med	  i	  

betragtningen	  (Ibid.,	  s.	  56).	  Martin	  Heidegger	  adskiller	  sig	  fra	  dette	  med	  begrebet	  verdenslighed,	  der	  betyder,	  

at	  vi	  eksisterer	  i	  en	  kultur,	  og	  denne	  danner	  grundlag	  for	  de	  erfaringer,	  som	  vi	  gør	  os	  (Ibid.).	  Heidegger	  om-‐	  

tolker	  Husserls	  intentionalitetsbegreb,	  således	  at	  mennesket	  er	  mere	  aktivt	  og	  engageret	  i	  verden.	  Menne-‐	  

sket	  og	  fænomenerne	  skal	  herved	  betragtes	  i	  forhold	  til	  den	  livsverden,	  de	  eksisterer	  i.	  I	  projektet	  afgrænses	  

kønsskuffelse	  til	  lande	  med	  god	  ligestilling	  og	  på	  denne	  måde	  ønskes	  at	  få	  en	  verdenslighed,	  hvor	  kulturen	  

danner	  ens	  grundlag.	  

	  
Forforståelse	  

Følgende	  afsnit	  omhandler	  vores	  forforståelse	  vedrørende	  kønsskuffelse,	  som	  således	  bygger	  på	  vores	  egne	  

antagelser	  og	  dermed	  ikke	  understøttes	  videnskabeligt.	  Der	  redegøres	  for	  forforståelsen	  for	  at	  tydeliggøre	  

hvilke	  forforståelser,	  vi	  har	  vedrørende	  kønsskuffelse.	  

	  
Vores	  forforståelse	  vedrørende	  kønsskuffelse	  er,	  at	  det	  er	  et	  fænomen,	  som	  har	  eksisteret	  i	  mange	  år,	  og	  at	  

det	  muligvis	  er	  et	  begreb,	  vi	  hyppigere	  vil	   støde	  på.	  Vi	  har	  en	   forestilling	  om,	  at	  mange	   forældre	  oplever	  

kønsskuffelse	   i	  en	  eller	  anden	  grad,	  hvis	  kønnet	  på	  barnet	   ikke	  er	   i	  overensstemmelse	  med	  forestillingen	  

herom.	  Denne	  skuffelse	  opstår	  højst	  sandsynligt	  i	  større	  grad	  hos	  forældre,	  der	  i	  forvejen	  har	  et	  eller	  flere	  

børn	  af	  samme	  køn,	  og	  dermed	  muligvis	  ønsker	  sig	  et	  barn	  af	  modsatte	  køn.	  Vi	  antager,	  at	  kønsskuffelse	  for	  

de	  fleste	  vil	  være	  midlertidig,	  eftersom	  ønsket	  om	  et	  raskt	  og	  velskabt	  barn	  for	  de	  fleste	  fylder	  mest.	  For	  

nogle	  vil	  der	  derimod	  være	  en	  risiko	  for,	  at	  kønsskuffelsen	  varer	  ved,	  og	  således	  bliver	  et	  altoverskyggende	  

problem,	  der	  blandt	  andet	  kan	  føre	  til	  dårlig	  tilknytning	  til	  barnet	  eller	  postpartum	  depression	  (PPD).	  Køns-‐	  

skuffelse	  er	  som	  tidligere	  nævnt	  ikke	  et	  anerkendt	  ord	  i	  den	  danske	  ordbog,	  og	  vi	  antager,	  at	  følelsen	  i	  sig	  

selv	  er	  tabubelagt	  på	  grund	  af	  tanken:	  ”Så	  længe	  barnet	  er	  sundt	  og	  velskabt,	  så	  er	  kønnet	  uden	  betydning”	  

-‐	  alt	  andet	  vil	  som	  oftest	  stemples	  som	  værende	  forkælet	  og	  utaknemmeligt.	  Når	  følelsen	  kønsskuffelse	  er	  

tabubelagt,	  får	  emnet	  ikke	  den	  opmærksomhed,	  som	  det	  sandsynligvis	  har	  behov	  for.	  Dette	  kan	  medføre,	  at	  

kvinder,	  der	  oplever	  længerevarende	  kønsskuffelse,	  ikke	  åbner	  op	  omkring	  deres	  følelser,	  og	  dermed	  ikke	  får	  

dem	  bearbejdet.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

Systematisk	  litteratursøgning	  og	  udvælgelse	  af	  empiri	  

I	  følgende	  afsnit	  redegøres	  for	  projektets	  systematiske	  søgning	  på	  PubMed,	  Cinahl	  samt	  en	  titelsøgning	  på	  

Google	  Scholar.	  Herefter	   redegøres	  der	   for	  udvælgelsen	  af	  et	  blogindlæg	  og	  en	  argumentation	  for	  selv	  at	  

fremstille	  empiri	  på	  Min-‐Mave.	  

	  
Idet	  problemformuleringen	  tilgås	  humanvidenskabeligt,	  ønsker	  vi	  at	  benytte	  kvalitative	  data.	  For	  at	   finde	  

empiri	  til	  besvarelse	  af	  problemformuleringen	  foretages	  således	  en	  systematisk	  søgning.	  Litteratursøgningen	  

opstartes	  med	  søgninger	  på	  henholdsvis	  Pubmed	  og	  Cinahl,	  da	  begge	  er	   sundhedsfaglige	  databaser,	  hvis	  

studier	  alle	  gennemgår	  peer	  review.	  Peer	  review	  er	  en	  procedure,	  der	  sikrer	  videnskabelighed	  og	  kvalitet	  i	  

forskningsarbejde	  (KP	  Bibliotek,	  2014,	  ¶Peer	  Review).	  Der	  søges	  i	  både	  PubMed	  og	  Cinahl,	  på	  trods	  af	  op-‐	  

mærksomheden	  på	  PubMeds	  overvejende	  andel	  af	  kvantitative	  artikler,	  hvor	  Cinahl	  derimod	  indeholder	  en	  

større	  andel	  af	  kvalitative	  artikler.	  Der	  foretages	  først	  en	  fritekstsøgning	  på	  ordet	  “gender	  disappointment”	  

på	  begge	  databaser,	  hvilket	  giver	  henholdsvis	  113	  hits	  på	  Pubmed	  og	  3	  hits	  på	  Cinahl.	  Studierne	  på	  Cinahl	  

kan	  ikke	  benyttes	  til	  at	  besvare	  problemformuleringen,	  da	  to	  af	  studierne	  er	  udarbejdet	  i	  henholdsvis	  Spanien	  

og	  Indien,	  hvorfor	  disse	  frasorteres	  jævnfør	  projektets	  afgrænsning.	  Det	  sidste	  studie	  frasorteres,	  da	  studiets	  

fokus	  belyser	  infertilitet	  og	  fertilitetsbehandling.	  På	  Pubmed	  opstilles	  der	  efterfølgende	  en	  systematisk	  søg-‐	  

ning	  ved	  brug	  af	  PICo,	  da	  problemformuleringen	  ønsker	  at	  undersøge	  kønsskuffelse	  som	  et	  fænomen	  i	  gra-‐	  

viditeten.	  Der	  opstilles	  en	  tabel	  efter	  tre	  fokusområder;	  P	  (Patient/Population/Problem),	  I	  (Interesse)	  og	  Co	  

(Kontekst).	  Den	  systematiske	  søgning	  kan	  ses	  på	  Bilag	  1.	  Der	  søges	  på	  ”gender	  disappointment”	  som	  inte-‐	  

resse,	  hvilket	  oversættes	   til	   “gender	   identity”	   som	  MeSH	  term.	  MeSH	  terms	  er	  en	   forkortelse	  af	  Medical	  

Subject	  Headings	  og	  er	  labels,	  der	  bliver	  tildelt	  den	  enkelte	  artikel	  for	  at	  minimere	  eksempelvis	  fejlsøgning	  

på	  grund	  af	  stavefejl	  eller	  varianter	  (Baumann,	  2016,	  s.	  171).	  Herefter	  søges	  på	  MeSH	  termen	  “pregnancy”	  

som	  konteksten	  og	  “mothers”	  som	  populationen,	  idet	  der	  ikke	  ønskes	  at	  belyse	  eventuel	  kønsskuffelse	  hos	  

partneren	   jævnfør	  afgrænsningen.	  Denne	   søgning	  medfører	  0	  hits,	  og	  der	   fjernes	  derfor	   søgeordet	   “mo-‐	  

thers”,	  da	  det	  implicit	  er	  mødre,	  der	  gennemgår	  graviditet.	  Ved	  denne	  søgning	  fremkommer	  9	  artikler,	  som	  

herefter	  gennemlæses	  for	  henholdsvis	  relevans,	  studiedesign,	  og	  om	  de	  opfylder	  kriterierne	  inden	  for	  pro-‐	  

jektets	  afgrænsning.	  Fire	  af	  studierne	  fravælges	  jævnfør	  projektets	  afgrænsning,	  og	  de	  resterende	  fem	  stu-‐	  

diers	  abstracts	  læses	  igennem.	  På	  trods	  af	  deres	  studiedesigns	  vurderes	  det,	  at	  ingen	  af	  studierne	  er	  rele-‐	  

vante	  til	  besvarelse	  af	  problemformuleringen,	  idet	  artiklerne	  ikke	  specifikt	  undersøger	  kønsskuffelse	  i	  gravi-‐	  

diteten.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

Dernæst	  benyttes	  Google	  Scholar,	  der	  er	  en	  stor	  database	  for	  videnskabelige	  artikler,	  med	  samme	  fritekst-‐	  

søgning	  på	  den	  nøjagtige	  sætning	  “gender	  disappointment”.	  Ved	  første	  søgning	  ønskes	  det,	  at	  “gender	  dis-‐	  

appointment”	  skal	  fremgå	  i	  artiklens	  titel,	  og	  herved	  fremkommer	  der	  6	  hits.	  Det	  ene	  hit	  er	  et	  citat,	  hvorfor	  

det	  fravælges,	  og	  tre	  af	  studierne	  frasorteres	  jævnfør	  projektets	  afgrænsning.	  Herefter	  fravælges	  to	  studier,	  

da	  de	  ikke	  specifikt	  undersøger	  kønsskuffelse	  i	  graviditeten	  og	  kvinders	  oplevelse	  med	  dette,	  men	  henholds-‐	  

vis	  spiseforstyrrelse	  som	  en	  risikofaktor	  i	  forhold	  til	  kønsskuffelse	  samt	  kønsskuffelse	  i	  forbindelse	  med	  køns-‐	  

selektion.	  

	  
Afslutningsvis	  tilgås	  internettet	  med	  henblik	  på	  at	  finde	  danske	  blogindlæg	  og/eller	  debatter,	  der	  har	  fokus	  

på	  at	  belyse,	  hvilke	  oplevelser,	   tanker	  og	   følelser	  danske	  kvinder	  har	   i	   forbindelse	  med	  kønsskuffelse.	  På	  

google	  søges	  der	  på	  ordene	  “skuffet	  over	  køn”	  med	  97.700	  hits.	  På	  de	  første	  5	  sider	  gennemlæses	  debatter,	  

blogindlæg	  og	  artikler,	  og	  det	  undersøges	  hvorvidt,	  disse	  kan	  belyse	  projektets	  problemformulering.	  Hits,	  der	  

fremgår	  fra	  side	  6	  og	  frem,	  ekskluderes	  på	  baggrund	  af	  projektets	  tidshorisont.	  De	  fleste	  hits	  er	  oprettet	  af	  

kvinder,	  der	  er	  skuffede	  over	  barnets	  køn,	  og	  det	  underliggende	  kommentarspor	  består	  primært	  at	  støttende	  

og	  forstående	  kommentarer.	  Kommentarerne	  belyser	  således	  ikke	  nødvendigvis,	  om	  kvinderne	  har	  oplevet	  

kønsskuffelse.	  I	  projektet	  bliver	  vi	  gjort	  opmærksomme	  på	  Cellina	  Martinna	  (CM),	  der	  på	  hendes	  Instagram	  

postede	  et	  opslag	  d.	  1.	  februar	  2020.	  På	  opslaget	  beskrives,	  at	  hun	  græd,	  da	  hun	  fandt	  ud	  af,	  at	  hun	  ventede	  

sig	  endnu	  en	  dreng.	  På	  hendes	  personlige	  blog	  fremsøges	  efterfølgende	  et	  blogindlæg:	  “Drømmen	  om	  at	  få	  

en	  pige	  og	  angsten	  for	  at	  miste”.	  Blogindlægget	  indeholder	  en	  dybdegående	  beskrivelse	  af	  CM’s	  tanker	  og	  

følelser	  ved	  at	  vente	  en	  dreng	  og	  ønske	  sig	  en	  pige.	  Kommentarsporet	  rummer	  ydermere	  kvinders	  oplevelser,	  

tanker	  og	  følelser	  vedrørende	  kønsskuffelse.	  Derudover	  opretter	  vi	  selv	  et	  debatindlæg	  på	  Min-‐Mave,	  hvor	  

vi	  efterspørger	  kvinder,	  der	  har	  oplevet	  eller	  oplever	  kønsskuffelse.	  Vi	  vælger	  at	  benytte	  Min-‐Mave	  som	  plat-‐	  

form,	  da	  denne	  henvender	  sig	  direkte	  til	  projektets	  målgruppe.	  De	  besøgende	  på	  hjemmesiden	  har	  netop	  

enten	  børn	  fra	  0-‐6	  år	  eller	  et	  ønske	  om	  at	  få	  børn.	  Alderen	  spænder	  fra	  24-‐35	  år,	  og	  hver	  måned	  er	  der	  1,2	  

millioner	  besøg	  på	  siden	  (Min-‐Mave,	  u.å.).	  

	  
Præsentation	  og	  argumentation	  for	  valg	  af	  empiri	  

I	  følgende	  afsnit	  præsenteres	  og	  argumenteres	  for	  den	  valgte	  empiri,	  der	  består	  af	  henholdsvis	  et	  blogindlæg:	  

“Drømmen	  om	  at	  få	  en	  pige	  og	  angsten	  for	  at	  miste”	  samt	  en	  debat:	  “Blev	  du	  skuffet	  over	  barnets	  køn?”.	  

Afsnittet	  præsenterer	  indholdet	  og	  argumenter	  for,	  hvorfor	  disse	  udvælges	  til	  at	  belyse	  fænomenet	  kønsskuf-‐	  

felse.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

Drømmen	  om	  at	  få	  en	  pige	  og	  angsten	  for	  at	  miste	  

Blogindlægget	  “Drømmen	  om	  at	  få	  en	  pige	  og	  angsten	  for	  at	  miste”	  er	  skrevet	  og	  publiceret	  af	  CM	  på	  hendes	  

personlige	  blog	  d.	  12.	  marts	  2018,	  og	  der	  er	  sammenlagt	  85	  kommentarer	  på	   indlægget.	  CM’s	  blog	  er	  en	  

livsstilsblog,	  der	  blandt	  andet	  rummer	  indlæg	  om	  mode,	  mad	  og	  moderskab.	  Hun	  beskriver	  selv,	  at	  bloggen	  

har	  til	  formål	  at	  give	  et	  ærligt	  indblik	  i	  hendes	  liv	  (Cellina	  Martinna,	  u.å,	  ”Om	  mig”).	  Bloggen	  udvælges,	  da	  

denne	  relevant	  belyser	  fænomenet	  kønsskuffelse,	  idet	  CM	  sætter	  ord	  på	  hendes	  egne	  oplevelser	  i	  forbin-‐	  

delse	  med	  kun	  at	  være	  mor	  til	  drenge.	  Mange	  i	  det	  tilhørende	  kommentarspor	  tilføjer	  deres	  egne	  oplevelser,	  

hvorfor	  disse	  ligeledes	  inkluderes.	  Blogindlægget	  handler	  i	  korte	  træk	  om,	  at	  CM	  har	  et	  stort	  ønske	  om	  at	  

blive	  mor	  til	  en	  pige	  blandt	  andet	  på	  grund	  af	  frygten	  for,	  at	  det	  tætte	  forhold	  til	  hendes	  sønner	  ikke	  forbliver	  

tæt	  med	  årene.	  Hun	  har	  derudover	  en	  idé	  om,	  at	  hun	  på	  længere	  sigt	  vil	  få	  en	  tættere	  relation	  til	  en	  pige	  end	  

til	  en	  dreng.	  Blogindlægget	  og	  kommentarsporet	  er	  vedlagt	  på	  Bilag	  3.	  

	  
Blev	  du	  skuffet	  over	  barnets	  køn?	  

Ovenstående	  titel	  benyttes	  på	  et	  debatindlæg,	  som	  er	  udarbejdet	  af	  undertegnede.	  Vi	  ønsker	  selv	  at	  frem-‐	  

stille	  empiri,	  hvor	  kønsskuffelse	  undersøges	  ud	  fra	  kvinders	  subjektive	  erfaringer	  uden	  en	  foranliggende	  for-‐	  

tælling.	  Dette	  kan	  eksempelvis	  ses	  i	  CM’s	  blog,	  hvor	  hun	  fortæller	  om	  kønsskuffelse	  ud	  fra	  egne	  tanker	  og	  

bekymringer.	  Som	  tidligere	  nævnt	  er	  de	  fleste	  kommentarer	  på	  vores	  søgning	  “skuffet	  over	  køn”	  støttende	  

kommentarer,	  og	  de	  belyser	  således	   ikke	  nødvendigvis	  om	  kvinderne	  har	  oplevet	  kønsskuffelse.	   I	  kraft	  af	  

dette	  udarbejdes	  et	  spørgsmål	  (Bilag	  2),	  hvor	  der	  efterspørges	  kvinder,	  som	  har	  oplevet	  kønsskuffelse.	  Der	  

spørges	  direkte	  ind	  til	  hvilke	  tanker	  og	  følelser,	  de	  oplever	  og	  hvis	  muligt	  hvorfor.	  Debatindlægget	  publiceres	  

d.	  2.	  marts	  på	  Min-‐Mave,	  hvor	  der	  i	  tidsrummet	  til	  d.	  5.	  marts	  er	  34	  kommentarer	  på	  indlægget.	  Vi	  inkluderer	  

dem	  alle	  fraset	  én	  blank	  henvendelse.	  D.	  5.	  marts	  bliver	  således	  den	  dato,	  hvor	  yderligere	  tilbagemeldinger	  

ikke	  inkluderes,	  da	  bearbejdelsen	  af	  empirien	  påbegyndes,	  og	  nye	  tilbagemeldinger	  derfor	  vil	  kunne	  påvirke	  

denne.	  De	  inkluderede	  tilbagemeldinger	  er	  vedlagt	  på	  Bilag	  4.	  

	  
Dynamiske	  internetbaserede	  kilder	  

I	  følgende	  afsnit	  redegøres	  og	  belyses	  hvilke	  metodiske	  og	  etiske	  overvejelser,	  der	  er	  gjort	  forud	  for	  udvæl-‐	  

gelse,	  bearbejdning	  og	  analyse	  af	  henholdsvis	  “Drømmen	  om	  at	  få	  en	  pige	  og	  frygten	  for	  at	  miste”	  og	  “Blev	  

du	  skuffet	  over	  barnets	  køn?”.	  

	  
Ifølge	  Ingemann	  et	  al.	  skal	  man	  tage	  to	  forhold	  i	  betragtning	  når	  man	  arbejder	  med	  dynamiske	  internetbase-‐	  

rede	  kilder.	  Det	  første	  forhold	  er,	  at	  internettet	  er	  foranderligt,	  hvilket	  betyder,	  at	  der	  opstår	  nye	  platforme,	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

mens	  andre	  forsvinder.	  Det	  andet	  forhold	  er,	  at	  internettet	  består	  af	  kilder,	  der	  løbende	  forandrer	  sig	  (2018,	  

s.	  276).	  Internettet	  er	  således	  dynamisk	  og	  i	  konstant	  forandring,	  hvorimod	  udarbejdede	  studier	  og	  artikler	  

er	  statiske	  dokumenter.	  På	   internettet	  skelnes	  der	  mellem	  henholdsvis	  digitaliserede	  dokumenter,	  der	  er	  

uploadet	  på	  internettet	  som	  færdige	  dokumenter,	  og	  ”digitalt	  fødte”	  dokumenter,	  der	  er	  opstået	  på	  grund	  

af	  brugernes	  aktiviteter	   (Ibid.).	  Blogindlægget	  og	  debatindlægget	  er	  begge	  opstået	  på	   internettet	  af	  hen-‐	  

holdsvis	  CM	  og	  undertegnede	  og	  er	  dermed	  ”digitalt	  fødte”.	  

	  
Metodiske	  overvejelser	  

En	  metodisk	  overvejelse,	  som	  man	  støder	  på	  i	  forbindelse	  med	  online	  etnografi	  (netnografi)	  er,	  i	  hvilket	  om-‐	  

fang	  forskeren	  skal	  være	  til	  stede	  i	  empirien	  (Hine,	  2008,	  s.	  9).	  Graden	  af	  tilstedeværelse	  spænder	  fra	  fuldt	  

observerende	  til	  fuldstændigt	  deltagende,	  og	  i	  det	  følgende	  belyses	  nogle	  af	  problematikkerne	  herom.	  Den	  

fuldstændige	  observerende	  beskrives	   ligeledes	  som	   lurking	  observant,	  hvilket	  betyder,	  at	  viden	  indsamles	  

uden	  forskerens	  deltagen.	  Blogindlægget	  af	  CM	  tilgås	  på	  denne	  måde,	  da	  empirien	  står	  beskrevet,	  som	  den	  

er,	  og	  vi	  har	  således	  ikke	  blandet	  os	  i	  debatten.	  Ifølge	  Hine	  er	  fordelene	  ved	  denne	  metode,	  at	  forskeren	  kan	  

få	  et	  periodisk	  indblik	  i	  en	  gruppe.	  Hvorimod	  problematikken	  er,	  at	  der	  ikke	  opnås	  en	  dybdegående	  forståelse	  

hos	  forskeren,	  idet	  denne	  ikke	  er	  involveret	  eller	  synlig	  i	  debatten	  (Ibid.,	  s.	  11-‐12).	  Eftersom	  CM’s	  blogindlæg	  

er	  fra	  2018,	  og	  aktiviteten	  på	  kommentarsporet	  er	  afsluttet	  efter	  to	  måneder,	  forventes	  der	  ikke	  en	  yderli-‐	  

gere	  aktivitet	  i	  tilfælde	  af	  vores	  deltagelse.	  Hvis	  vi	  derimod	  havde	  deltaget	  i	  debatten	  og	  spurgt	  ind	  til	  kvin-‐	  

dernes	  oplevelser	  og	  tanker,	  kunne	  vores	  deltagelse	  have	  givet	  anledning	  til	  flere	  besvarelser.	  På	  denne	  måde	  

kunne	  vi	  potentielt	  have	  opnået	  en	  mere	  dybdegående	  forståelse	  for	  fænomenet.	  

	  
En	  anden	  relevant	  metodisk	  overvejelse	  omhandler	  tillid	  og	  autenticitet.	  Debatindlægget	  “Blev	  du	  skuffet	  

over	  barnets	  køn?”	  er	  som	  tidligere	  nævnt	  opstartet	  af	  undertegnede,	  og	  heri	  tilkendegiver	  vi,	  hvem	  vi	  er,	  og	  

hvad	  debatten	  skal	  benyttes	  til.	  Kvinderne	  præsenteres	  ikke	  for	  vores	  forforståelse,	  idet	  det	  muligvis	  medfø-‐	  

rer	  en	  risiko	  for,	  at	  kvinderne	  præges	  af	  denne,	  hvilket	  kan	  have	  betydning	  for	  projektets	  resultater.	  Vi	  påta-‐	  

ger	  os	  en	  mere	  aktiv	  rolle	  i	  empirien,	  hvilket	  ifølge	  Hine	  kan	  være	  problematisk,	  idet	  der	  ikke	  er	  nogen	  garanti	  

for,	  at	  potentielle	   informanter	  tror	  på,	  at	  vi	  er,	  hvem	  vi	  udgiver	  os	  for	  at	  være.	  Dernæst	  er	  det	  vigtigt,	  at	  

informanterne	  føler	  sig	  trygge	  ved	  at	  dele	  deres	  intime	  og	  private	  oplevelser	  med	  forskeren	  (Ibid.,	  s.	  15).	  På	  

den	  baggrund	  er	  der	  i	  debatindlægget	  således	  en	  risiko	  for,	  at	  nogle	  kvinder	  ikke	  bidrager	  med	  deres	  ople-‐	  

velser	  og	  tanker	  vedrørende	  kønsskuffelse,	  hvorfor	  denne	  viden	  går	  tabt.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Etiske	  overvejelser	  

Udover	  tillid	  og	  autencitet	  er	  eksempelvis	  informanternes	  privatliv	  og	  informerede	  samtykke	  ligeledes	  etiske	  

overvejelser,	  der	  bør	  gennemtænkes,	  når	   internetbaserede	  kilder	  benyttes	  som	  empiri.	   Internetbaserede	  

kilder	  kategoriseres	  med	  to	  ydre	  poler	  henholdsvis	  det	  offentlige	  og	  det	  private.	  Det	  private	  forum	  er	  kun	  

tilgængeligt	  for	  accepterede	  brugere,	  mens	  det	  offentlige	  forum	  er	  tilgængeligt	  for	  alle,	  hvorfor	  der	  således	  

ikke	  behøves	  informeret	  samtykke	  i	  forbindelse	  med	  indsamling	  af	  data	  (Ingemann	  et	  al.,	  2018,	  s.	  293).	  Idet	  

både	  CM’s	  blogindlæg	  og	  vores	  debat	  er	  offentligt	  tilgængelige,	  behøves	  der	  ifølge	  Ingemann	  et	  al.	  således	  

ikke	  informeret	  samtykke	  i	  forbindelse	  med	  indhentning	  af	  data	  heraf.	  På	  baggrund	  af	  dette	  indhentes	  ikke	  

informeret	  samtykke	  fra	  CM	  eller	  kvinderne,	  som	  besvarer	  blogindlægget.	  Bloggens	  følgere	  kræves	  imidlertid	  

at	  oplyse	  brugernavn	  og	  mailadresse,	  som	  sendes	  direkte	  til	  CM,	  førend	  der	  kan	  kommenteres	  på	  bloggen.	  

Dette	  kan	  muligvis	  anses	  som	  en	  form	  for	  informeret	  samtykke	  i	  forhold	  til	  deling	  af	  kvindernes	  oplevelser	  

på	  bloggen.	  Kvinderne	  på	  Min-‐Mave	  informeres	  derimod	  om,	  hvad	  debatindlæggets	  hensigter	  er,	  og	  de	  in-‐	  

formeres	  ligeledes	  om,	  at	  deres	  besvarelser	  indgår	  og	  anonymiseres	  i	  projektet	  (Bilag	  2).	  Kvinderne	  på	  Min-‐	  

Mave	   loves	  anonymitet,	  hvilket	  hovedsageligt	  omhandler	  ønsket	  om	  opnåelse	  af	   flere	  kvinders	   tillid.	  Ved	  

lovning	  om	  anonymitet	  håber	  vi	  dermed,	  at	  flere	  kvinder	  deler	  deres	  oplevelser,	  hvilket	  forhåbentligt	  med-‐	  

fører	  en	  dybere	  forståelse	  for	  fænomenet	  kønsskuffelse.	  Derudover	  er	  det	  relevant	  at	  overveje	  at	  beskytte	  

de	   informanter,	   der	   benytter	   brugernavne,	   som	   gør	   dem	   anonyme,	   idet	   det	   ikke	   vides,	   om	   brugerne	   er	  

kendte	  online	  (Ibid.,	  s.	  17).	  Således	  kan	  nogle	  af	  kvinderne	  på	  Min-‐Mave	  ifølge	  Hine	  være	  kendte	  på	  denne	  

platform	  uden,	  at	  vi	  er	  opmærksomme	  på	  dette,	  idet	  vi	  ikke	  er	  en	  del	  af	  den	  kultur,	  der	  eksisterer	  på	  mediet.	  

Det	  er	  dermed	  relevant	  at	  overveje,	  om	  kvinderne	  skal	  anonymiseres,	  og	  i	  hvilken	  grad	  dette	  er	  muligt	  ved	  

frit	  tilgængeligt	  data.	  Ifølge	  Ingemann	  et	  al.	  er	  det	  relevant	  at	  anonymisere	  informanter	  og	  fortrolige	  oplys-‐	  

ninger,	  da	  disse	  kan	  være	  med	  til	  at	  afsløre	  personens	  identitet	  (2018,	  s.	  175).	  Det	  er	  imidlertid	  fortsat	  nemt	  

at	  fremsøge	  kvindernes	  citater	  og	  bloggens	  titel	  på	  trods	  af	  anonymisering,	  hvorfor	  det	  kan	  antages,	  at	  en	  

anonymisering	  dermed	  ikke	  vil	  beskytte	  kvinderne	  yderligere.	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  har	  vi	  gjort	  os	  

mange	  og	  svære	  overvejelser	  vedrørende	  anonymitet	  af	  kvinderne	  på	  begge	  medier,	  da	  det	  kan	  være	  private	  

og	  intime	  oplevelser,	  der	  deles.	  Disse	  oplevelser	  bør	  behandles	  med	  respekt	  på	  trods	  af,	  at	  de	  er	  frit	  tilgæn-‐	  

gelige,	  hvilket	  ligeledes	  påpeges	  af	  Hine	  (2008,	  s.	  16).	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Analysestrategi	  

I	  følgende	  afsnit	  belyses	  projektets	  analysestrategi,	  herunder	  hvordan	  den	  udvalgte	  empiri	  er	  behandlet.	  Pro-‐	  

blemformuleringen	  er	  todelt.	  Den	  første	  del	  undersøger	  fænomenet	  kønsskuffelse	  i	  analysen.	  Herefter	  besva-‐	  

res	  anden	  del	  omhandlende	  anvendelighed	  for	  jordemødre	  i	  projektets	  diskussion	  og	  sættes	  i	  forlængelse	  af	  

analysens	  fund.	  

	  
For	  at	  kunne	  belyse	  kønsskuffelse	  og	  fortolke	  på	  fænomenet	  skal	  den	  udvalgte	  empiri	  ”Drømmen	  om	  at	  få	  

en	  pige	  og	  angsten	   for	  at	  miste”	  og	  ”Blev	  du	  skuffet	  over	  barnets	  køn?”	  analyseres.	   Ifølge	  Boolsen	  er	  en	  

indholdsanalyse	  sammenlignelig	  med	  en	  tematisk	  analyse.	  Metoden	  er	  relevant,	  da	  den	  forsøger	  at	  afdække	  

tekstens	  indhold	  gennem	  tematisering,	  hvor	  den	  enten	  kan	  være	  styret	  af	  forudgående	  teori,	  eller	  tage	  afsæt	  

i	  empirien	  (2017,	  s.	  121).	  Kønsskuffelse	  er	  et	  emne,	  der	  ikke	  er	  meget	  forskning	  og	  teori	  inden	  for,	  hvilket	  

betyder,	  at	  tematiseringen	  styres	  ud	  fra	  den	  udvalgte	  empiri.	  Denne	  tilgang	  ligger	  ligeledes	  til	  grund	  for,	  at	  

projektet	  har	  en	  fænomenologisk	  tilgang	  til	  problemformuleringen.	  Dette	  betyder	  som	  tidligere	  nævnt,	  at	  

der	  forsøges	  at	  skabes	  viden	  om	  de	  bevidsthedsfænomener,	  som	  mennesket	  oplever	  (Birkler,	  2005,	  s.	  103).	  

Denne	  tilgang,	  hvor	  indholdsanalysen	  enten	  er	  teori-‐	  eller	  empiristyret,	  kan	  sættes	  i	  parallel	  til	  deduktivismen	  

og	  induktivismen,	  hvilke	  er	  to	  begrundelsesformer	  (Ibid.,	  s.	  66-‐69).	  Viden	  bliver	  i	  deduktivismen	  erkendt	  gen-‐	  

nem	  fornuft	  og	  logik,	  hvorimod	  erkendelse	  og	  begrundelse	  i	  induktivismen	  sker	  gennem	  erfaring.	  Det	  vil	  sige,	  

at	  vi	  gennem	  vores	  tematiske	  analyse	  begrunder	  vores	  problemformulering	  induktivt	  ved	  brug	  af	  de	  erfarin-‐	  

ger,	  som	  kvinderne	  har	  med	  kønsskuffelse.	  Vi	  gennemlæser	  “Drømmen	  om	  at	  få	  en	  pige	  og	  angsten	  for	  at	  

miste”	  og	  ”Blev	  du	  skuffet	  over	  barnets	  køn?”	  individuelt	  for	  at	  kategorisere	  citater	  og	  udtalelser	  i	  tematikker.	  

Vi	   vælger	  at	   inddele	   i	   tematikker	   individuelt	  og	  derefter	   sammenligne	  vores	   tematikker,	  eftersom	  vi	   ikke	  

ønsker	  at	  præge	  hinanden.	  Vi	  udvælger	  de	  tematikker,	  der	  er	  gennemgående	  og	  fremtræder	  hos	  os	  hver	  

især.	  De	  fire	  tematikker	  der	  udvælges	  til	  at	  belyse	  fænomenet	  kønsskuffelse	  er:	  heteronormativitet,	  relatio-‐	  

ner,	  skam	  og	  sorg.	  

	  
Præsentation	  og	  argumentation	  for	  valg	  af	  teori	  

Følgende	  afsnit	  indeholder	  en	  kort	  redegørelse	  og	  argumentation	  for	  den	  valgte	  teori.	  Relevante	  teorier	  er	  

udvalgt	  for	  at	  kunne	  belyse	  de	  fire	  tematikker	  jævnfør	  analysestrategien,	  hvoraf	  nogle	  af	  teorierne	  benyttes	  

i	  flere	  analyseafsnit.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

Steen	  Baagøe	  Nielsen	  &	  Gitte	  Riis	  Hansen	  

Lektor	   i	  køn	  og	  uddannelsesforskning,	  Steen	  Baagøe	  Nielsen,	  har	  sammen	  med	  Gitte	  Riis	  Hansen,	   lektor	   i	  

pædagogik	  og	   forsknings-‐	  og	   innovationskoordinator,	  udarbejdet	  bogen	  “Køn,	   Seksualitet	  og	  Mangfoldig-‐	  

hed”.	  Bogen	  har	  mange	  input	  fra	  forskellige	  forfattere,	  men	  er	  redigeret	  af	  henholdsvis	  Nielsen	  og	  Hansen.	  

Bogen	  indgår	  som	  pensum	  på	  pædagoguddannelsen	  til	  forståelse	  af	  eksempelvis	  perspektiver	  på	  køn,	  seksu-‐	  

alitet,	   ligestilling	  og	   familieformer	   (2016,	  s.	  309-‐312).	  Teorien	  udvælges,	  da	  bogen	   indeholder	  et	   relevant	  

afsnit	  omhandlende	  heteronormativitet,	  hvilket	  således	  er	  anvendeligt	   til	  at	  belyse	  tematikken	  af	  samme	  

navn.	  

	  
Margareta	  Brodén	  

Børnepsykolog	  og	  psykoterapeut	  Margareta	  Brodén	  har	  skrevet	  bøgerne	  “Mor	  og	  Barn	  i	  Ingenmandsland”	  

og	  “Graviditetens	  muligheder”.	  Bøgerne	  handler	  henholdsvis	  om	  det	  mindre	  barns	  udvikling	  sammenstillet	  

med	  den	  normale	  og	  den	  problematiske	  forældrefunktion	  (1991),	  og	  om	  den	  gravides	  tilknytning	  til	  det	  kom-‐	  

mende	  barn,	  samt	  udviklingen	  af	  moderskabet	  (2010).	  Det	  forventes	  ikke,	  at	  Brodén	  specifikt	  belyser	  køns-‐	  

skuffelse,	  men	  hendes	  værker	  findes	  relevante	  at	  benytte,	  da	  hun	  netop	  belyser	  tilknytnings-‐	  og	  psykologiske	  

processer.	  Vi	  forventer,	  at	  disse	  har	  en	  betydning	  jævnfør	  vores	  forforståelse.	  Der	  findes	  ikke	  meget	  teori	  om	  

processerne	  mellem	  mor	  og	  barn	   i	  graviditeten,	  hvorfor	  disse	  værker	  vurderes	  anvendelige	  for	  projektet.	  

Værkerne	  benyttes	  til	  at	  belyse	  tematikkerne	  relationer	  og	  sorg.	  

	  
Kathrine	  Asbery	  

Psykolog	   Kathrine	   Asbery	   er	   forfatter	   til	   bogen	   ”Altered	   Dreams	   –	   Living	   with	   Gender	   Disappointment”	  

(2008),	  hvilken,	  som	  titlen	  lyder,	  omhandler	  kønsskuffelse	  og	  flere	  af	  dets	  aspekter.	  I	  bogen	  beskriver	  Asbery	  

både	  egne	  og	  andre	  kvinders	  erfaringer	  med	  kønsskuffelse.	  Herimellem	  reflekterer	  hun	  over	  erfaringerne	  

med	  sin	  egen	  teoretiske	  viden,	  som	  hun	  har	  på	  baggrund	  af	  sit	  hverv	  som	  psykolog.	  Der	  veksles	  således	  mel-‐	  

lem	  empiri	  og	  teori,	  hvor	  der	  i	  dette	  projekt	  kun	  benyttes	  de	  teoretiske	  dele	  af	  bogen	  til	  understøttelse	  af	  

vores	  udvalgte	  empiri.	  Bogen	  er	  den	  eneste,	  som	  vi	  har	  fundet,	  der	  specifikt	  belyser	  kønsskuffelse,	  og	  den	  

vurderes	  således	  anvendelig	  for	  projektet.	  Vi	  er	  imidlertid	  bevidste	  om	  sandsynligheden	  for,	  at	  bogen	  ikke	  

alene	  kan	  afdække	  fænomenet	  kønsskuffelse.	  Værket	  benyttes	  primært	  til	  at	  belyse	  tematikken	  relationer.	  	  

	  
Brené	  Brown	  

Forskningsprofessor	  Brené	  Brown	  har	  i	  de	  sidste	  20	  år	  studeret	  følelserne	  sårbarhed,	  mod,	  skam	  og	  empati	  

(Brown,	  u.å.,	  ¶About).	  Derudover	  har	  hun	  skrevet	  flere	  bøger,	  herunder	  ”Glem	  hvad	  andre	  tænker”	  (2013),	  

som	  benyttes	  til	  at	  belyse	  emnet	  skam.	  Vi	  finder	  Brown	  anvendelig,	  idet	  hun	  i	  ovenstående	  bog	  blandt	  andet	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

beskriver,	  hvad	  skam	  egentligt	  er,	  og	  hvordan	  den	  nedbrydes.	  Det	  forventes	  imidlertid	  ikke,	  at	  Brown	  speci-‐	  

fikt	  belyser	  skam	  i	  forbindelse	  med	  kønsskuffelse.	  Det	  har	  ikke	  været	  muligt	  at	  finde	  litteratur,	  som	  har	  fokus	  

på	  skam	  i	  forbindelse	  med	  kønsskuffelse,	  hvorfor	  dette	  værk	  findes	  anvendeligt	  for	  projektet.	  

	  
Lars	  J.	  Sørensen	  

Psykolog	  samt	  specialist	  og	  supervisor	  i	  psykoterapi	  Lars	  J.	  Sørensen	  er	  blandt	  andet	  forfatter	  til	  bogen	  ”Skam	  

–	  medfødt	  og	  tillært”	  (2013),	  hvilken	  omhandler	  skam	  og	  flere	  af	  dets	  afskygninger.	  Bogen	  har	  et	  afsnit,	  der	  

belyser	  skam	  i	  forhold	  til	  socialisering	  til	  den	  aktuelle	  kultur.	  Dette	  afsnit	  er	  i	  særdeleshed	  anvendeligt,	  da	  vi	  

jævnfør	  vores	  forforståelse	  har	  en	  formodning	  om,	  at	  kønsskuffelse	  opfattes	  som	  et	  tabubelagt	  emne.	  Som	  

tidligere	  beskrevet	  har	  det	  ikke	  været	  muligt	  at	  finde	  litteratur,	  der	  specifikt	  belyser	  skam	  i	  forbindelse	  med	  

kønsskuffelse,	  hvorfor	  dette	  værk	  vurderes	  anvendeligt	  til	  at	  belyse	  tematikken	  skam.	  	  

	  
Gurli	  Fyhr	  

Psykolog	  og	  psykoterapeut	  Gurli	  Fyhr	  er	  blandt	  andet	  forfatter	  til	  bogen	  ”Sorgens	  rum”	  (2000),	  hvilken	  bely-‐	  

ser	  forskellige	  tilstande	  af	  sorg	  og	  dets	  processer.	  I	  bogen	  findes	  afsnittet	  ”Tabet	  af	  et	  drømmebarn”.	  Afsnit-‐	  

tet	  beskriver	  netop	  den	  sorg,	  som	  kan	  opleves	  hos	  forældre,	  der	  bliver	  forældre	  til	  et	  barn,	  som	  ikke	  stemmer	  

overens	  med	  forestillingerne,	  uanset	  om	  barnet	  fejler	  noget	  eller	  ej.	  Bogen,	  og	  særligt	  ovennævnte	  afsnit	  er	  

således	  anvendelig	  til	  at	  belyse	  tematikken	  sorg	  i	  forbindelse	  med	  kønsskuffelse.	  

	  

Analyse	  

Analysen	  opdeles	  efter	  de	  fire	  udvalgte	  tematikker;	  heteronormativitet,	  relationer,	  skam	  og	  sorg.	  Den	  rele-‐	  

vante	  teori	  præsenteres	  løbende	  og	  understøtter	  de	  citater	  fra	  henholdsvis	  blogindlægget	  og	  debatindlægget,	  

som	  findes	  relevante	  for	  analysen.	  I	  følgende	  afsnit	  besvares	  ikke,	  hvordan	  viden	  vedrørende	  kønsskuffelse	  

kan	  være	  anvendelig	  for	  jordemødre,	  men	  dette	  belyses	  i	  projektets	  diskussion.	  Dette	  afsnit	  har	  til	  formål	  at	  

fortolke	  empirien	  for	  at	  opnå	  en	  forståelse	  for	  fænomenet	  kønsskuffelse.	  

	  
Heteronormativitet	  

I	  følgende	  afsnit	  analyseres	  hvilken	  påvirkning	  en	  heteronormativ	  kønsforståelse	  har	  på	  ønsket	  om	  et	  bestemt	  

køn.	  Der	  sættes	  fokus	  på,	  hvordan	  kvinderne	  beskriver	  deres	  forventninger	  til	  kønnene,	  og	  hvordan	  disse	  for-‐	  

ventninger	  kan	  omstruktureres.	  I	  afsnittet	  benyttes	  primært	  et	  relevant	  kapitel	  i	  bogen	  “Køn,	  seksualitet	  og	  

mangfoldighed”	  af	  de	  to	  lektorer	  Steen	  Nielsen	  og	  Gitte	  Hansen	  til	  at	  belyse	  kvindernes	  udsagn.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Normer	  er	  ikke	  nødvendigvis	  negative,	  men	  snarere	  uundgåelige.	  I	  et	  samfund,	  hvor	  ligestilling	  og	  mangfol-‐	  

dighed	  er	  et	  mål,	  er	  det	  imidlertid	  vigtigt	  at	  være	  opmærksom	  på,	  hvilke	  normer,	  der	  forhindrer	  dette	  (Niel-‐	  

sen	  &	  Hansen,	  2016,	  s.	  145).	  Ifølge	  forfatter	  og	  samfundsdebattør	  Lone	  Nørgaard	  udsættes	  piger	  og	  drenge	  

ubevidst	  for	  forskelsbehandling	  i	  alle	  sammenhænge,	  de	  befinder	  sig	  i,	  og	  omgivelserne	  stiller	  ligeledes	  sær-‐	  

lige	  forventninger	  og	  krav	  baseret	  på	  køn	  (2001,	  s.	  197).	  Med	  andre	  ord	  møder	  vi	  normerne	  for,	  hvad	  det	  vil	  

sige	  at	  være	  en	  “rigtig”	  pige	  og	  en	  “rigtig”	  dreng	  gennem	  sprog	  og	  forventninger	  (Nielsen	  &	  Hansen,	  2016,	  s.	  

146).	  Disse	  forventninger,	  som	  omgivelserne	  stiller	  til	  kønnene,	  vil	  sandsynligvis	  kunne	  påvirke	  den	  måde,	  

som	  man	  selv	  opfatter	  kønnet	  på.	  Dette	  kan	  muligvis	  have	  en	  betydning	  for	  hvilket	  køn,	  man	  ønsker	  for	  sit	  

kommende	  barn.	  

	  
Heteronormative	  kønsforståelser	  og	  kønsskuffelse	  

Det	  er	  et	  gennemgående	  tema	  både	  i	  CM’s	  blogindlæg	  og	  på	  vores	  debatindlæg	  på	  Min-‐Mave,	  at	  kvinderne	  

har	  en	  forventning	  om,	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  være	  en	  dreng	  og	  en	  pige.	  CM	  skriver	  følgende	  på	  sin	  blog:	  

	  
CM:	  ”Drenge	  er	  jo	  altså	  bare	  anderledes	  end	  piger	  og	  jeg	  synes	  ofte,	  at	  kvindens	  familie	  er	  den	  fore-‐	  

trukne	  og	  dem,	  man	  bruger	  mest	  tid	  med	  og	  på.	  Jeg	  ved	  godt,	  at	  det	  er	  sygt	  generaliserende	  af	  mig	  (...)	  

jeg	  er	  fandme	  bange	  for,	  at	  de	  en	  dag	  rejser	  til	  udlandet,	  langt	  væk	  fra	  mig.	  At	  de	  bare	  giver	  mig	  finge-‐	  

ren	  og	  siger:	  “Tak	  for	  de	  18	  år,	  mor,	  nu	  klarer	  jeg	  selv	  resten!”	  (...).	  Og	  jeg	  tvivler	  på,	  når	  drengene	  

bliver	  ældre,	  at	  de	  gider	  og	  se	  en	  komdie	  fredag	  aften,	  alt	  imens	  vi	  spiser	  is	  og	  får	  os	  en	  god	  og	  lang	  

snak	  om	  livets	  op	  og	  nedture.	  Og	  jeg	  tvivler	  på,	  at	  de	  vil	  tage	  på	  café-‐	  og	  shoppeture	  og	  alt	  det	  andet,	  

som	  jeg	  jo	  synes	  er	  hyggeligt.	  Sådan	  noget	  gør	  drenge	  bare	  ikke,	  vel?	  (...)”	  (Cellina	  Martinna,	  2018)	  

	  
CM	  beskriver	  blandt	  andet,	  at	  hun	  er	  usikker	  på,	  at	  hendes	  drenge	  fortsat	  vil	  lave	  hyggelige	  ting	  sammen	  med	  

hende,	  når	  de	  bliver	  store.	  Hun	  tvivler	  på,	  om	  det	  ligger	  i	  drenges	  natur	  at	  fortsætte	  det	  tætte	  bånd	  til	  deres	  

mor	  i	  voksenalderen.	  Det	  kan	  tyde	  på,	  at	  CM	  er	  præget	  af	  en	  heteronormativ	  kønsforståelse,	  hvilket	  er	  et	  

begreb,	  der	  beskriver,	  hvordan	  aktuelle	  vestlige	  normer	  for	  køn	  fungerer	  og	  hænger	  sammen.	  Det	  hetero-‐	  

normative	  er	  det,	  som	  vi	  ser	  som	  naturligt	  og	  det,	  der	  afgør	  hvilke	  krav	  og	  forventninger,	  der	  stilles	  til	  os	  på	  

baggrund	  af	  køn.	  Ifølge	  begrebet	  er	  drenge	  og	  piger	  hinandens	  modsætninger,	  og	  de	  udtrykker	  det	  køn,	  som	  

de	  er	  blevet	  tildelt	  ved	  fødslen	  (Nielsen	  &	  Hansen,	  2016,	  s.	  146).	  Det	  vil	  antageligvis	  sige,	  at	  piger	  og	  drenge	  

forholder	  sig	  forskelligt	  til	  mange	  af	  livets	  henseender	  eksempelvis	  det	  tætte	  familiebånd.	  Ud	  fra	  ovenstå-‐	  

ende	  citat	  kan	  det	  muligvis	  udledes,	  at	  CM	  har	  en	  forventning	  om,	  hvilke	  værdier	  henholdsvis	  drenge	  og	  piger	  

har.	  Hun	   oplever	   sandsynligvis	   kønsskuffelse,	   idet	   hendes	   normative	   forventninger	   til	   drenge	   ikke	   er	   de	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

samme	  som	  til	  piger.	  Disse	  forventninger	  er	  gennemgående	  på	  begge	  medier,	  og	  en	  kvinde	  på	  Min-‐Mave	  

beskriver	  eksempelvis:	  

	  
<34U:	  ”Jeg	  har	  altid	  ønsket	  mig	  en	  pige..	  og	  kunne	  overhovedet	  ikke	  forestille	  mig	  at	  være	  mor	  til	  en	  

dreng.	  (...)	  drengene	  var	  altid	  vilde	  med	  at	  lege	  med	  biler	  og	  mange	  "drenge	  ting"	  som	  jeg	  slet	  ikke	  

kunne	  sætte	  mig	  ind	  i..”	  (Min-‐Mave,	  2020.,	  ¶Side	  2)	  

	  
Denne	  kvinde	  beskriver,	  at	  hun	  ikke	  kan	  forestille	  sig	  at	  skulle	  have	  en	  dreng,	  da	  hun	  ikke	  kan	  forholde	  sig	  til	  

drengeting.	  Det	  kan	  antages,	  at	  hun	   ligesom	  CM	  kobler	  heteronormative	  forventninger	  til	  kønnet,	  hvilket	  

dermed	  har	  en	  betydning	  for	  præferencen	  af	  køn.	  Det	  tyder	  på,	  at	  flere	  af	  kvinderne	  ønsker	  sig	  piger,	  da	  de	  

foretrækker	  de	  værdier,	  der	  forventes	  ved	  det	  kvindelige	  køn.	  Dette	  kan	  eksempelvis	  være	  forventningen	  

om,	  at	  pigerne	  i	  fremtiden	  vil	  være	  mere	  sociale	  med	  familien	  og	  tage	  sig	  af	  forældrene,	  når	  de	  bliver	  ældre.	  

Heteronormativitet	  kan	  dermed	  muligvis	  problematisere	  det	  at	  få	  et	  bestemt	  køn,	  idet	  der	  ifølge	  Nielsen	  og	  

Hansen,	  som	  tidligere	  nævnt,	  er	  forskellige	  forventninger	  til	  kønnene	  (2016,	  s.	  148).	  Konsekvensen	  af	  et	  he-‐	  

teronormativt	  syn	  på	  køn	  er,	  at	  alt,	  der	  falder	  uden	  for	  den	  snævre	  forståelse,	  kan	  ses	  som	  unaturligt	  (Ibid.,	  

s.	  147).	  Dette	  kan	  eksempelvis	  have	  en	  betydning	  for,	  hvad	  mødre	  tilbyder	  af	  aktiviteter	  til	  deres	  børn,	  på	  

baggrund	  af	  køn.	  En	  kvinde	  på	  Min-‐Mave,	  som	  ønsker	  sig	  to	  piger,	  men	  anden	  gang	  venter	  en	  dreng,	  beskri-‐	  

ver:	  

	  
kommendemor2:	  ”(...)	  Det	  er	   ikke	  alle	  planer	  der	  bliver	  til	  noget,	  men	  så	  bliver	  man	  glad	  for	  noget	  

andet.	  Og	  så	  får	  vi	  bare	  sunde	  og	  raske	  børn,	  endda	  i	  første	  forsøg	  når	  vi	  ønsker	  det,	  så	  jeg	  må	  leve	  

med	  traktorer	  og	  pistoler	  og	  hvad	  ved	  jeg,	  og	  så	  giver	  jeg	  den	  gas	  med	  pigefarver	  og	  glimmer	  til	  den	  

store	  pige.”	  (Min-‐Mave,	  2020,	  ¶Side	  1)	  

	  
For	  denne	  kvinde	  virker	  det	  til,	  at	  normen	  gør	  det	  unaturligt	  at	  lege	  de	  samme	  lege	  med	  drenge	  og	  piger.	  

Hun	  overvejer	  muligvis	  ikke,	  at	  det	  ligeledes	  er	  muligt,	  at	  drenge	  kan	  lege	  med	  glimmer,	  og	  piger	  med	  trak-‐	  

torer	   og	   pistoler.	   Ifølge	  Nielsen	   og	  Hansen	   er	   normer	  med	   til	   at	   begrænse	   børns	   udfoldelsesmuligheder	  

(2016,	  s.	  146).	  Normer	  og	  forventninger	  til,	  hvad	  en	  dreng	  og	  en	  pige	  leger	  med,	  kan	  dermed	  sandsynligvis	  

være	  med	  til	  at	  indsnævre	  børnenes	  umiddelbare	  udvikling	  og	  individualitet.	  Der	  er	  imidlertid	  også	  kvinder,	  

der	  på	  vores	  debatindlæg	  udfordrer	  normerne	  og	  besvarer	  ovenstående	  citat	  fra	  kommendemor2	  med:	  

	  
#drengemor#:	  ”Hmm...	  min	  dreng	  leger	  både	  med	  traktorer	  OG	  elsker	  makeup,	  strutskørt,	  læbestift	  

og	  neglelak.	  Det	  ene	  behøver	  slet	  ikke	  udelukke	  det	  andet.”	  (Min-‐Mave,	  2020,	  ¶Side	  1)	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

kisser:	  “Enig!	  Min	  store	  datter	  leger	  med	  traktorer,	  biler,	  pistoler	  OG	  vil	  helst	  gå	  i	  lyserødt	  med	  glimmer	  

og	  have	  sløjfer	   i	  håret	  -‐	  men	  med	  neongrønne	  sko	  til.	  Jeg	  forstår	   ikke	  helt	  den	  kønsbesættelse,	  der	  

hersker	  -‐	  hvis	  man	  har	  for	  mange	  forventninger	  til,	  hvordan	  ens	  børn	  bliver,	  kan	  man	  nærmest	  kun	  

blive	  skuffet.”	  (ibid.,	  ¶Side	  2)	  

	  
Disse	  to	  kvinder	  mener,	  at	  det	  ene	  ikke	  behøver	  at	  udelukke	  det	  andet.	  Dermed	  kan	  drenge	  sagtens	   lege	  

både	  med	  traktorer	  og	  strutskørter,	  og	  piger	  med	  både	  glimmer	  og	  pistoler.	  kisser	  beskriver	  derudover,	  at	  

hun	  mener,	  at	  man	  ikke	  bør	  have	  forventninger	  til,	  hvordan	  ens	  børn	  bliver.	  Det	  kan	  formodes,	  at	  individet	  

vil	  udvikles	  på	  et	  højere	  plan,	  hvis	  det	  anerkendes	  for,	  hvem	  det	  er	  og	  ikke	  ud	  fra	  normative	  forventninger.	  

Det	  virker	  til,	  at	  disse	  to	  kvinder	  igennem	  deres	  børn	  har	  oplevet,	  at	  normen	  for	  hvad	  en	  dreng	  og	  en	  pige	  

leger	  med,	   ikke	  nødvendigvis	  er	  den	  fulde	  sandhed.	  Det	  kan	  antages,	  at	  denne	  opfattelse	  kan	  være	  en	  af	  

løsningerne	  på	  kønsskuffelse	  set	  ud	  fra	  et	  heteronormativt	  perspektiv.	  Det	  er	  netop	  vigtigt	  at	  forholde	  sig	  kritisk	  

til	  de	  hierarkier,	  de	  dominerende	  normer	  skaber,	  hvilket	  blandt	  andet	  kan	  gøres	  ved	  at	  få	  øje	  på	  de	  usagte	  

forventninger,	  der	  er.	  Ved	  netop	  at	  arbejde	  kritisk	  og	  kreativt	  med	  normer	  for	  køn,	  udvides	  børns	  identitets-‐	  

,	  lærings-‐	  og	  udfoldelsesmuligheder	  (Nielsen	  &	  Hansen,	  2016,	  s.	  145-‐146).	  Hvis	  samfundet	  således	  forholder	  

sig	  mere	  til	  det	  enkelte	  barn	  som	  individ	  end	  til	  dets	  køn,	  kan	  det	  antages,	  at	  billedet	  og	  forventningerne	  til	  

barnet	  vil	  ændres	  til	  et	  individuelt	  perspektiv,	  frem	  for	  et	  perspektiv	  opsat	  af	  normer.	  Denne	  opfattelse	  kan	  

dermed	  være	  en	  grundlæggende	  faktor	  til	  ikke	  at	  føle	  kønsskuffelse,	  da	  lige	  muligheder	  for	  køn	  gør	  kønnet	  i	  

sig	  selv	  irrelevant	  for	  den	  fremtidige	  relation.	  

	  
Sammenfatning	  

Heteronormativitet	  og	  samfundets	  normer	  i	  relation	  hertil	  er	  med	  til	  at	  definere,	  hvad	  en	  “rigtig”	  dreng	  og	  

en	  “rigtig”	  pige	  er.	  Disse	  opfattelser	  kan	  lejres	  latent	  i	  kommende	  mødre,	  hvilket	  kan	  have	  en	  betydning	  for,	  

hvilket	  køn	  de	  ønsker	  sig.	  Ved	  at	  udfordre	  normerne	  udvides	  blandt	  andet	  børns	  identitetsmuligheder.	  Dette	  

kan	  medføre,	  at	  kvinder	  får	  et	  mere	  åbent	  sind	  i	  forhold	  til	  kønnets	  muligheder,	  hvad	  enten	  det	  er	  en	  dreng	  

eller	  en	  pige,	  de	  venter	  sig	  eller	  har.	  

	  

Relationer	  

I	  følgende	  afsnit	  analyseres	  hvilken	  påvirkning	  kvindernes	  egne	  erfaringer	  og	  relationer	  har	  på	  ønsket	  om	  et	  

bestemt	  køn.	  Der	  sættes	  fokus	  på,	  hvordan	  kvindernes	  relationer	  til	  egne	  forældre	  eller	  traumer	  påvirker	  deres	  

ønsker.	  Derudover	  undersøges	  det,	  hvordan	  kvinderne	  påvirkes	  af	  de	  forventninger	  deres	  nærmeste	  har	  til	  

kønnet,	  og	  hvordan	  deres	  forudindtagethed	  om	  relationernes	  betydning	  kan	  bearbejdes.	  I	  afsnittet	  benyttes	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

børnepsykolog	  og	  psykoterapeut	  Margareta	  Brodén	  og	  psykolog	  Katherine	  Asbery	  til	  at	  belyse	  kvindernes	  

udsagn.	  

	  
For	  børn,	  unge	  og	  voksne	  betragtes	  nære	  relationer	  ofte	  som	  den	  vigtigste	  mening	  i	  livet.	  Relationer	  giver	  

mennesket	  en	  følelse	  af	  tryghed	  og	  samhørighed	  (Brodén,	  2010,	  s.	  39).	  Brodén	  mener,	  at	  især	  for	  kvinder	  

kommer	  ønsket	  om	  at	  få	  børn	  fra	  et	  dybtliggende	  behov	  om	  at	  have	  én,	  som	  man	  kan	  tage	  sig	  af	  og	  få	  en	  

nær	  relation	  til.	  Kvinders	  dominerende	  motiv	  for	  at	  få	  et	  barn	  er	  således	  forventningen	  om	  en	  dyb	  emotionel	  

kontakt	  med	  det	  kommende	  barn	  (Ibid.,	  s.	  51).	  Det	  kan	  antages,	  at	  nogen	  kvinder	  har	  en	  forventning	  om,	  

hvilket	  køn	  de	  bedst	  kan	  skabe	  en	  tæt	  emotionel	  kontakt	  til.	  Forventningen	  kan	  formodentlig	  være	  præget	  

af	  heteronormative	  kønsforståelser	  eller	  kvindens	  egne	  relationelle	  erfaringer.	  Ifølge	  Brodén	  vil	  en	  kvindes	  

tidlige	  barndoms	  oplevelser	  samt	  oplevelsen	  af	  relationen	  til	  egne	  forældre	  netop	  reaktiveres,	  når	  hun	  skal	  

være	  mor	  (Ibid.,	  s.	  26).	  

	  
Relation	  til	  egne	  forældre	  

I	  graviditeten	  vil	  der	  hos	  den	  gravide	  opstå	   tanker	  om,	  hvem	  man	  er,	  hvor	  man	  kommer	   fra,	  og	  hvordan	  

forholdet	  til	  egne	  forældre	  er	  (Brodén,	  2010,	  s.	  57).	  Et	  tilknytnings-‐interview	  for	  voksne	  har	  vist,	  hvordan	  

forældrenes	  barndomserfaringer	  genspejles	  i	  deres	  aktuelle	  indre	  arbejdsmodel	  af	  forældreskabet.	  Det	  vil	  

sige,	  at	  de	  erfaringer	  og	   relationer	  kvinden	  har	  med	  sig,	  er	  hun	   tilbøjelig	   til	   at	   tage	  med	   i	   sit	   kommende	  

forældreskab	  (Ibid.,	  s.	  34).	  Dermed	  vil	  kvinden	  på	  forhånd	  muligvis	  tro,	  at	  hun	  ved,	  hvordan	  det	  vil	  være	  at	  få	  

henholdsvis	  en	  dreng	  eller	  en	  pige.	  CM	  skriver	  følgende	  i	  sit	  blogindlæg:	  

	  
CM:	  ”Jeg	  har	  selv	  et	  meget	  tæt	  forhold	  til	  min	  mor.	  Hun	  er	  min	  bedste	  veninde	  på	  mange	  måder.	  Jeg	  

kan	  dele	  alt	  med	  hende	  og	  hun	  kender	  mig	  bedre	  end	  nogen	  anden.	  Og	  jeg	  vil	  have	  det	  samme	  med	  

mine	  børn!	  Jeg	  vil	  have	  det	  samme	  tætte	  mor-‐barn	  forhold,	  som	  jeg	  har	  med	  min	  mor.	  Men	  kan	  man	  

overhovedet	  få	  det	  med	  drenge?	  Jeg	  tvivler.”	  (Cellina	  Martinna,	  2018)	  

	  
Det	  menes,	  at	  relationsmønstre	  bliver	  overført	  gennem	  generationer	  -‐	  med	  andre	  ord	  bliver	  mønstre	  ube-‐	  

vidst	  overført	  fra	  forældre	  til	  deres	  børn.	  Kvindens	  tilknytningserfaringer	  påvirker	  således	  hendes	  måde	  at	  

relatere	  til	  sit	  eget	  barn	  på	  (Brodén,	  2010,	  s.	  36).	  CM	  har	  fra	  hendes	  relation	  til	  sin	  egen	  mor	  muligvis	  lært,	  at	  

kun	  mødre	  og	  døtre	  kan	  have	  en	  tæt	  relation.	  Hun	  tvivler	  dermed	  på,	  at	  det	  er	  muligt	  for	  hende	  at	  opnå	  en	  

tæt	  mor-‐søn-‐relation,	  og	  blandt	  andet	  deri	  kan	  hendes	  kønsskuffelse	  eventuelt	  ligge.	  En	  kvinde	  på	  Min-‐Mave,	  

som	  venter	  sig	  en	  dreng,	  beskriver	  nogle	  af	  de	  samme	  tanker,	  som	  CM	  har:	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

AlmaA:	  ”Jeg	  kommer	   fra	  en	   familie,	  hvor	  mænd	   ikke	  er	  de	  store	   familiemennesker	   (min	   far	  er	  dog	  

blevet	  med	  alderen),	  men	  mine	  brødre	  vil	  til	  hver	  en	  tid	  fortrække	  computerspil	  og	  svigerfamilien	  end	  

at	  være	  sammen	  med	  familien.	  Jeg	  har	  det	  bedste	  forhold	  til	  min	  mor	  og	  søster,	  og	  jeg	  har	  derfor	  altid	  

ønsker	  mig	  at	  få	  en	  datter	  (...)”	  (Min-‐Mave,	  2020,	  ¶Side	  3).	  

	  
Denne	  kvindes	  mulige	  kønsskuffelse	  har	  formodentligt	  rødder	  i	  barndommen	  på	  grund	  af	  fraværende	  mænd	  

i	  familien,	  hvilken	  sandsynligvis	  ligger	  til	  grund	  for	  hendes	  præference	  for	  en	  pige.	  Dette	  kan	  muligvis	  med-‐	  

føre,	  at	  hun	  føler	  sig	  forudsætningsløs	  i	  hendes	  drengeopdragelse,	  idet	  hun	  sandsynligvis	  ikke	  føler,	  at	  hun	  

har	  gode	  erfaringer	  at	  trække	  på.	  Mangel	  på	  gode	  erfaringer	  kan	  eventuelt	  forårsage	  hindringer	  i	  udviklingen	  

af	  forældreskabet	  til	  hendes	  sønner.	  Ifølge	  Brodén	  kan	  det	  være	  behjælpeligt	  at	  identificere	  problemet,	  så-‐	  

ledes	  at	  man	  forsøger	  at	  frigøre	  sig	  fra	  mønstret	  ved	  at	  adskille	  barnet	  fra	  billedet	  af	  disse	  relationer.	  Ved	  

hjælp	  af	  selvrefleksion	  kan	  man	  netop	  bryde	  med	  overføringen	  fra	  en	  generation	  til	  den	  næste	  (2010,	  s.	  37).	  

Det	  kan	  dermed	  antages,	  at	  hvis	  kvinder	  formår	  at	  bryde	  med	  gamle	  mønstre	  og	  erfaringer,	  vil	  de	  have	  et	  

bedre	  udgangspunkt	  for	  forældreskabet	  uanset	  barnets	  køn.	  

	  
Nære	  relationers	  forventninger	  

Flere	  kvinder	  beskriver	  i	  vores	  indlæg	  på	  Min-‐Mave,	  hvordan	  de	  føler	  et	  pres	  fra	  nære	  relationer	  i	  forhold	  til	  

ønsket	  om	  et	  bestemt	  køn.	  En	  kvinde	  skriver:	  

	  
Elskermine3:	  ”(...).	  Jeg	  har	  nærmest	  været	  helt	  chokeret	  over	  de	  kommentarer	  der	  kan	  falde	  -‐	  der	  fik	  

mig	  til	  at	  føle	  jeg	  burde	  være	  skuffet/ked	  og	  dermed(i	  mit	  hoved)	  elske	  mit	  barn	  mindre	  fordi	  det	  var	  

samme	  køn	  som	  jeg	  allerede	  havde.	  Eller	  elske	  min	  pige	  mere	  fordi	  hun	  var	  en	  pige.	  (...)	  Jeg	  kan	  godt	  

forstå	  hvis	  omgivelserne	  ligger	  pres	  på	  nogen	  og	  forstærker	  nogen	  følelser	  hvis	  man	  i	  forvejen	  har	  et	  

stort	  ønske	  om	  det	  ene	  eller	  andet.	  Jeg	  har	  i	  hvert	  fald	  klart	  følt	  mig	  forkert	  fordi	  jeg	  var	  ligeglad	  og	  har	  

nærmest	  måtte	  forsvare	  det	  flere	  gange.”	  (Min-‐Mave,	  2020,	  ¶Side	  3)	  

	  
Denne	  kvinde	  beskriver	  at	  være	  chokeret	  over	  omgivelsernes	  forventninger	  til,	  hvilket	  køn	  man	  bør	  ønske	  

sig,	  ud	  fra,	  om	  man	  i	  forvejen	  er	  mor	  til	  en	  pige	  eller	  dreng.	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  kan	  det	  muligvis	  

antages,	  at	  det	  er	  normen	  for	  en	  familie	  at	  stræbe	  efter	  at	  få	  ét	  barn	  af	  hvert	  køn.	  Hvis	  dette	  er	  tilfældet,	  kan	  

det	  sandsynligvis	  være	  hårdt	  at	  skulle	  leve	  op	  til	  andres	  forventning	  om,	  hvordan	  “den	  perfekte	  familie”	  bør	  

se	  ud.	  Ifølge	  Asbery	  bliver	  man	  genstand	  for	  omverdenens	  medlidenhed,	  hvis	  familien	  ikke	  får	  muligheden	  

for	  at	  opfostre	  begge	  køn,	  hvilket	  er	  til	  stor	  frustration	  for	  kvinden	  (2008,	  s.	  17-‐18).	  I	  denne	  forbindelse	  kom-‐	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

mer	  kønsskuffelsen	  ikke	  fra	  kvinden	  selv	  men	  fra	  de	  familiemedlemmer	  eller	  nære	  relationer,	  hvis	  forvent-‐	  

ninger,	  hun	  skal	  leve	  op	  til.	  Udover	  forventningen	  om	  “den	  perfekte	  familie”	  kan	  presset	  ligeledes	  komme	  

fra	  de	  specifikke	  egenskaber,	  som	  familien	  forventer,	  at	  barnet	  skal	  leve	  op	  til.	  Disse	  forventninger	  kan	  ek-‐	  

sempelvis	  være	  en	  søn	  til	  at	  føre	  familienavnet	  videre,	  eller	  en	  datter,	  som	  vil	  opbygge	  en	  tæt	  relation	  til	  sin	  

mor	  og	  mormor	  (Ibid.,	  s.	  51).	  Kønsskuffelse	  er	  således	  ikke	  nødvendigvis	  blot	  en	  følelse,	  som	  kvinden	  selv	  

oplever.	  Det	  kan	  ligeledes	  være	  en	  oplevelse,	  som	  omgivelserne	  forventer,	  at	  kvinden	  vil	  få,	  hvis	  hun	  ikke	  

oplever	  at	  blive	  mor	  til	  både	  en	  dreng	  og	  en	  pige.	  

	  
Traumer,	  overgreb	  og	  dårlige	  relationer	  til	  mænd	  

I	  nogle	  tilfælde	  kan	  tragiske	  barndoms-‐	  eller	  ungdomsminder	  ligge	  til	  grund	  for	  kønsskuffelsen.	  En	  kvinde	  

på	  Min-‐Mave	  beskriver:	  

	  
efterår_2100:	  ”Hvis	  man	  har	  haft	  det	  svært	  med	  drenge	  i	  sin	  opvækst	  -‐	  dårlige	  minder	  og	  oplevelser,	  

kan	  det	  være	  svært	  at	  forestille	  sig	  at	  få	  en	  dreng,	  som	  bliver	  kærlig	  og	  "sød"	  osv.	  og	  jeg	  tror	  det	  var	  

mit	  problem.	  Måske	  også	  bære	  den	  indeni,	  når	  et	  hankøn	  har	  haft	  gjort	  en	  skidt.	  Jeg	  husker	  jeg	  blev	  

skuffet	  og	  lige	  skulle	  vænne	  mig	  til	  tanken	  om	  en	  dreng	  for	  19	  år	  siden	  (...)”	  (Min-‐Mave,	  2020,	  ¶Side	  

1)	  

	  
Det	  kan	  tænkes,	  at	  denne	  kvinde	  er	  blevet	  behandlet	  dårligt	  af	  en	  eller	  flere	  mænd	  og	  eventuelt	  været	  udsat	  

for	  psykisk-‐	  eller	  fysisk	  overgreb.	  Dette	  kan	  formodentligt	  være	  årsagen	  til,	  at	  hun	  måtte	  vænne	  sig	  til	  tanken	  

om	  at	  skulle	  have	  en	  dreng.	   Ifølge	  Asbery	  kan	  en	  kvinde,	  der	  har	  været	  udsat	   for	  overgreb	  eller	  har	  haft	  

dårlige	  oplevelser	  med	  mænd,	  være	  bange	  for	  ikke	  at	  kunne	  opbygge	  en	  relation	  til	  sin	  kommende	  søn.	  Kvin-‐	  

den	  kan	  derudover	  være	  bange	  for,	  at	  sønnen	  vokser	  op	  og	  bliver	  som	  den	  mand/de	  mænd,	  der	  har	  udsat	  

hende	  for	  et	  traume	  (2008,	  s.	  11).	  Hun	  projicerer	  således	  hendes	  negative	  erfaringer	  med	  mænd	  over	  på	  

barnet,	  hvilket	  dermed	  kan	  medføre	  negative	  forventninger	  til	  barnet	  (Brodén,	  2010,	  s.	  208-‐209).	  I	  kraft	  af	  

dette	  kan	  det	  antages,	  at	  kvinder,	  der	  har	  haft	  dårlige	  oplevelser	  med	  mænd,	  kan	  have	  et	  ønske	  om	  at	  få	  en	  

pige,	  eftersom	  de	  har	  svært	  ved	  at	  forholde	  sig	  til	  tanken	  om,	  at	  hankøn	  kan	  være	  gode	  af	  natur.	  Ifølge	  Brodén	  

har	  relationer	  med	  traumer,	  incest	  eller	  vold	  i	  det	  hele	  taget	  en	  tendens	  til	  at	  gøre	  kvinder	  utrygge	  ved	  tanken	  

om	  at	  opfostre	  et	  barn.	  Disse	  kvinder	  føler	  sig	  hjælpeløse	  og	  tvivler	  på	  egne	  evner	  til	  at	  beskytte	  barnet	  (Ibid.,	  

s.	  41).	  Et	  eksempel	  kunne	  være,	  at	  en	  kvinde	  føler	  afmagt	  over	  at	  skulle	  have	  en	  pige,	  idet	  hun	  er	  bange	  for	  

ikke	  at	  kunne	  beskytte	  hende	  mod	  de	  overgreb	  fra	  mænd,	  som	  hun	  selv	  har	  været	  udsat	  for	  (Asbery,	   2008,	  

s.	  12).	  For	  kvinder,	  der	  har	  sådanne	  oplevelser	  i	  bagagen,	  er	  det	  dermed	  muligvis	  svært	  at	  blive	  forældre	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

uanset	  kønnet	  på	  barnet.	  For	  at	  kvinder	  i	  denne	  situation	  undgår	  kønsskuffelse,	  forudsætter	  det	  formodent-‐	  

ligt,	  at	  kvinderne	  har	  evnerne	  til	  at	  kunne	  selvreflektere.	  Selvrefleksion	  hjælper	  med	  at	  skabe	  et	  billede	  af	  sig	  

selv	  som	  en	  tilstrækkelig	  god	  mor,	  der	  evner	  at	  beskytte	  sit	  barn.	  Derudover	  hjælper	  det,	  som	  tidligere	  nævnt,	  

kvinden	  med	  at	  adskille	  barnet	  fra	  billedet	  af	  de	  personer,	  der	  har	  svigtet	  hende.	  Dermed	  får	  hun	  separeret	  

sin	  nuværende	  situation	  fra	  hendes	  erfaringer	  (Brodén,	  2010,	  s.	  249).	  

	  
Sammenfatning	  

Kvinder	  kan	  opleve	  kønsskuffelse	  på	  baggrund	  af	  relationelle	  erfaringer,	  og	  omgivelserne	  kan	  ligeledes	  have	  

en	   forventning	   om,	   hvad	   ”den	   perfekte	   familie”	   består	   af.	   For	   de	   kvinder,	   som	   har	   oplevet	   ubehagelige	  

mænd,	  kan	  det	  være	  svært	  at	  forholde	  sig	  til	  det	  kommende	  barn	  uanset	  køn.	  Ifølge	  Brodén	  kan	  det	  være	  

behjælpeligt	  at	  reflektere	  over	  ens	  egne	  relationelle	  erfaringer.	  Dette	  kan	  dermed	  skabe	  en	  mulighed	  for,	  at	  

kvinderne,	  uanset	  hvad	  der	  er	  i	  deres	  bagage,	  kan	  bryde	  negative	  tankemønstre	  og	  således	  skabe	  nye	  tanker	  

for	  det	  kommende	  barn.	  

	  

Skam	  

I	  følgende	  afsnit	  analyseres	  gravides	  oplevelse	  af	  skam	  i	  forbindelse	  med	  kønsskuffelse.	  Der	  sættes	  fokus	  på,	  

hvad	  skam	  egentligt	  er,	  hvordan	  kvinder	  beskriver	  skammen,	  og	  hvordan	  den	  kan	  nedbrydes.	  I	  afsnittet	  be-‐	  

nyttes	  primært	  forskningsprofessor	  Brené	  Brown	  og	  psykolog	  Lars	  J.	  Sørensen	  til	  at	  belyse	  kvindernes	  udsagn.	  

	  
En	  blottelse	  af	  noget	  følsomt	  og	  sart	  

Følgende	  sætninger	  er	  nogle	  af	  de	   første	   i	  CM’s	  blogindlæg,	  og	   følelsen	  af	  utaknemmelighed	  og	  muligvis	  

skam,	  som	  CM	  beskriver,	  er	  genkendelig	  i	  mange	  af	  de	  kommentarer,	  der	  følger	  opslaget.	  

	  
CM:	  ”Jeg	  ved	  at	  det	  er	  et	  ømt	  punkt	  for	  mange,	  det	  her	  med	  at	  ønske	  sig	  et	  bestemt	  køn	  og	  det	  er	  som	  

om,	  at	  det	  eneste	  rigtige	  svar	  til:	  “Så,	  hvad	  håber	  du	  at	  det	  bliver?”,	  skal	  være	  en	  lang	  smøre	  om,	  at	  

man	  er	  fuldstændig	  ligeglad	  med	  kønnet,	  så	  længe	  barnet	  er	  sundt	  og	  rask.	  Og	  det	  er	  jo	  absolut	  også	  

det	  vigtigste.	   Ingen	  tvivl	  om	  det.	  Men	  hvad	  hvis	  nu	  man,	   inderst	   inde,	  rent	  faktisk	  har	  et	  ønske	  om	  

enten	  en	  pige	  eller	  en	  dreng?	  Det	  må	  man	  ikke	  rigtig	  sige	  højt,	  vel?	  Så	  er	  man	  jo	  lidt	  utaknemmelig,	  

ikk’?”	  (Cellina	  Martinna,	  2018)	  

	  
De	  tanker,	  som	  CM	  beskriver	  i	  ovenstående	  citat,	  kan	  ligeledes	  findes	  i	  flere	  af	  kommentarerne	  i	  det	  indlæg,	  

som	  vi	  selv	  har	  lavet	  på	  Min-‐Mave.	  En	  kvinde	  på	  Min-‐Mave,	  som	  ønskede	  sig	  en	  pige,	  beskriver	  at	  have	  utrolig	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

dårlig	  samvittighed	  over	  skuffelsen	  over	  at	  vente	  en	  dreng	  (Min-‐Mave,	  2020,	  ¶Side	  2).	  Kvinden	  benytter	  or-‐	  

dene	  ”dårlig	  samvittighed”,	  og	  ligesom	  CM	  nævner	  hun	  ikke	  følelsen	  af	  skam.	  En	  kvinde	  beskriver	  imidlertid	  

følelsen	  af	  skam,	  da	  hendes	  andet	  barn	  viser	  sig	  at	  være	  endnu	  en	  dreng:	  ”Jeg	  må	  indrømme	  at	  jeg	  skamfuldt	  

skulle	  vænne	  mig	  til	  tanken	  om	  en	  dreng	  mere”	  (Cellina	  Martinna,	  2018).	  Det	  er	  sandsynligt,	  at	  utaknemme-‐	  

lighed	  og	  dårlig	  samvittighed	  kan	  sættes	   i	   sammenhæng	  med	  følelsen	  af	  skam.	   Ifølge	  Sørensen	  har	  skam	  

mange	  fremtrædelsesformer	  (2013,	  s.	  39).	  Han	  beskriver	  ligeledes,	  at	  selvom	  skam	  sandsynligvis	  medfører	  

ubehag,	  så	  er	  det	  ikke	  sikkert,	  at	  man	  opdager,	  at	  ubehaget	  skyldes	  skam	  (Ibid.,	  s.	  99).	  Ord	  som	  ”utaknem-‐	  

melighed”,	   ”tabu”,	   ”forbudte	   tanker”,	   ”flovhed”	  og	  mange	   flere,	   der	   er	   at	   finde	   i	   kommentarsporene	  på	  

begge	  medier,	  er	  alle	  ord,	  som	  må	  formodes	  at	  medføre	  ubehag,	  hos	  den,	  der	  føler	  det.	  Behovet	  for	  brugen	  

af	  disse	  ord	  kan	  muligvis	  bunde	  i	  en	  følelse	  af	  skam.	  

	  
Ifølge	  Brown	  har	  skammen	  tre	  grundprincipper:	  

	  

1	   Skam	  er	  universel	  og	  en	  af	  de	  mest	  primitive	  menneskelige	  følelser,	  som	  vi	  alle	  oplever.	  Dem,	  der	  ikke	  

oplever	  skam,	  mangler	  evnen	  til	  empati	  og	  menneskelig	  forbundenhed.	  

2	   Alle	  er	  bange	  for	  at	  tale	  om	  skam.	  

3	   Jo	  mindre	  vi	  taler	  om	  skam,	  jo	  større	  kontrol	  har	  skammen	  over	  vores	  liv.	  

(2013,	  s.	  77)	  

	  

Det	  er	  således	  normalt	  at	  føle	  skam,	  og	  det	  er	  sandsynligt,	  at	  gravide	  kan	  opleve	  denne	  følelse	  i	  forbindelse	  

med	  kønsskuffelse.	  Skammen	  får	  sin	  magt,	  når	  den	  ikke	  italesættes,	  og	  jo	  mindre	  vi	  taler	  om	  den,	  jo	  mere	  

skam	  oplever	  vi	  (Ibid.,	  s.	  67-‐71).	  CM	  har	  imidlertid	  åbnet	  op	  på	  trods	  af,	  at	  hun	  beskriver	  at	  føle	  sig	  som	  en	  

tåbe,	  og	  at	  hun	  godt	  ved,	  at	  det	  lyder	  dumt.	  Hun	  beskriver	  ligeledes,	  at	  det	  er	  et	  meget	  ømt	  punkt,	  måske	  

netop	   fordi	   skam	   ifølge	  Sørensen	  er	  en	  blottelse	  af	  noget	   følsomt	  og	   sart,	  der	  ofte	   føles	   som	  urørligt	  og	  

unævneligt	  (2013,	  s.	  28).	  

	  
Italesættelsen	  af	  skam	  

Selvtillid	  og	  tillid	  til	  andre	  sættes	  på	  spil,	  når	  man	  åbner	  op	  omkring	  skamfulde	  tanker	  og	  følelser	  (Sørensen,	  

2013,	  s.	  28).	  Hvis	  man	  møder	  vurderinger,	  som	  føles	  pinagtige,	  vil	  man	  først	  få	  det	  bedre,	  når	  man	  mødes	  

med	  tolerance	  (Ibid.,	  s.	  75).	  Kvinderne,	  som	  besvarer	  vores	  og	  CM’s	  indlæg,	  inklusive	  CM	  selv,	  risikerer	  såle-‐	  

des	  at	  sætte	  deres	  selvtillid	  og	  tillid	  til	  andre	  på	  spil.	  Derudover	  risikerer	  de	  at	  blive	  fastholdt	  i	  følelsen	  af	  

skam	  over	  det,	  de	  har	  ytret,	  medmindre	  de	  bliver	  mødt	  med	  tolerante	  tilbagemeldinger.	  Skam	  kan	  desuden	  

medføre	  udelukkelse	  af	  menneskekollektivet	  (Ibid.,	  s.	  28),	  så	  hvis	  kvinderne	  ikke	  mødes	  med	  tolerance,	  kan	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

de	  muligvis	  risikere	  social	  afvisning.	  Dette	  kan	  medføre	  en	  reel	  smerteoplevelse,	  da	  social	  accept	  og	  forbun-‐	  

dethed	  er	  vigtigt	  for	  selvet	  (Brown,	  2013,	  s.	  80).	  En	  kvinde	  kommenterer:	  “Inderst	  inde	  ønskede	  jeg	  mig	  også	  

en	  pige,	  men	  holdt	  det	  for	  mig	  selv”	  (Cellina	  Martinna,	  2018).	  Kvinden	  har	  en	  præference,	  men	  holder	  den	  

for	  sig	  selv,	  idet	  hun	  muligvis	  har	  behov	  for	  social	  accept,	  hvilken	  hun	  sætter	  på	  spil	  ved	  italesættelsen	  af,	  

hvilket	  køn	  hun	  ønsker.	  Brown	  forklarer	  imidlertid,	  at	  hvis	  vi	  er	  bange	  for,	  hvad	  der	  tænkes	  om	  os,	  så	  lader	  vi	  

os	  ikke	  blive	  set.	  Dermed	  må	  vi	  oparbejde	  en	  modstandsdygtighed	  mod	  skam,	  således	  at	  vi	  kan	  finde	  ind	  til	  

vores	  sårbarhed	  (2013,	  s.	  69-‐70).	  På	  begge	  medier	  tillader	  kvinderne	  dem	  selv	  at	  sætte	  ord	  på	  deres	  eventu-‐	  

elle	  sårbarheder,	  og	  lader	  hermed	  læsere	  og	  følgere	  få	  et	  indblik	  i	  deres	  tanker	  og	  følelser.	  Ved	  at	  sætte	  ord	  

på	  dette	  kan	  andre	  læse	  og	  eventuelt	  genkende	  nogle	  af	  de	  tanker	  og	  følelser,	  som	  bliver	  beskrevet.	  På	  den	  

måde	  sættes	  der	  ord	  på	  det,	  som	  kan	  opleves	  skamfuldt,	  og	  skammen	  bliver	  dermed	  italesat.	  En	  kvinde	  be-‐	  

skriver	  netop	  ”Du	  aner	  ikke	  hvor	  befriende	  det	  er	  at	  læse	  dit	  fantastiske	  indlæg!”	  (Cellina	  Martinna,	  2018).	  

Denne	  kommentar	  afspejler	  muligvis,	  at	  emnet	  sjældent	  italesættes,	  og	  kvinden	  finder	  det	  befriende,	  at	  ita-‐	  

lesættelsen	  her	  finder	  sted.	  Skammen	  visner,	  når	  der	  sættes	  ord	  på	  den,	  og	  italesættelsen	  er	  ikke	  tilnærmel-‐	  

sesvis	  så	  farlig,	  som	  det	  vi	  skaber	  med	  vores	  tavshed	  (Brown,	  2013,	  s.	  67-‐71).	  

	  
Modstandsdygtighed	  mod	  skam	  

Brown	  beskriver,	  som	  tidligere	  nævnt,	  at	  man	  kan	  oparbejde	  en	  modstandsdygtighed	  mod	  skam,	  således	  at	  

man	  kan	  finde	  ind	  til	  sine	  sårbarheder.	  Når	  man	  tør	  at	  sætte	  ord	  på	  sin	  sårbarhed,	  er	  italesættelsen	  af	  denne	  

nemmere.	  En	  af	  CM’s	  følgere	  skriver:	  

	  
	   	  Sandra:	  “(...).	  Min	  drøm	  er	  og	  at	  få	  2	  børn,	  et	  af	  hvert	  køn.	  Så	  her	  i	  første	  omgang	  er	  jeg	  ligeglad	  	  	  

	   	  med	  hvilket	  køn	  der	  kommer	  først.	  Men	  det	  vil	  jeg	  da	  bestem	  ikke	  være	  i	  anden	  omgang	  når	  vi	  	   	  

	   	  påtænker	  os	  nummer	  2.	  Hvilket	  jeg	  heller	  ikke	  har	  lagt	  skjul	  på	  når	  folk	  spørger	  til	  dette”.	  (Cellina	  	  

	   	  Martinna,	  2018)	  

	  
Denne	  kvinde	  oplever	  sandsynligvis	  ikke	  præferencen	  for	  køn	  som	  et	  skamfuldt	  emne.	  Hun	  har	  tanker	  om,	  

hvad	  hun	  ønsker	  sig,	  og	  tør	  at	  sætte	  ord	  på	  det.	  Dette	  kan	  muligvis	  forklares	  ved,	  at	  hun	  har	  oparbejdet	  en	  

modstandsdygtighed	  mod	  skam.	  Hun	  lader	  sig	  således	  ikke	  påvirke	  af,	  hvad	  andre	  tænker	  og	  mener	  i	  samme	  

grad	  som	  dem,	  der	  ikke	  har	  tilegnet	  sig	  denne	  evne.	  Ifølge	  Brown	  kan	  man	  opbygge	  en	  modstandsdygtighed	  

mod	  skam,	  men	  man	  kan	  ikke	  blive	  immun	  over	  for	  følelsen.	  Så	  længe	  forbundethed	  er	  vigtigt	  for	  os,	  så	  vil	  

frygten	   for	  at	  blive	  afvist	  altid	  være	   til	   stede	   (2013,	   s.	  84).	  Modstandsdygtighed	  er,	  at	   kunne	  bevæge	  sig	  

igennem	  en	  skamfuld	  oplevelse	  uden	  at	  ofre	  ens	  værdier	  og	  nå	  ud	  på	  den	  anden	  side	  med	  mere	  mod,	  med-‐	  

følelse	  og	  forbundethed	  (Ibid.).	  Antageligvis	  tør	  Sandra	  dele	  sin	  historie	  og	  stå	  ved	  den,	  idet	  hun	  ikke	  sætter	  

sine	  egne	  værdier	  på	  spil.	  Hun	  er	  formodentlig	  blevet	  mødt	  med	  medfølelse,	  tolerance	  og	  empati,	  hvilket	  kan	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

bringe	  én	  ud	  af	  skammen.	  ”At	  kunne	  hvile	  i	  sit	  nærvær	  er	  formentligt	  den	  mest	  effektive	  måde	  at	  undgå	  -‐	  

eller	  omgå	  -‐	  omverdenens	  normer	  for,	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  være	  ”rigtig”	  (Sørensen,	  2013,	  s.	  106).	  Hvis	  man	  

kan	  hvile	  i	  sin	  egen	  selvopfattelse,	  så	  er	  man	  tæt	  på	  modstandsdygtig	  over	  for	  skam	  og	  andres	  forsøg	  på	  at	  

påføre	  én	  forkerthed	  (Ibid.,	  s.	  104).	  Graden	  af	  oplevelsen	  af	  skam	  er	  således	  afhængigt	  af,	  hvor	  meget	  man	  

hviler	  i	  sig	  selv.	  At	  hvile	  i	  sig	  selv	  må	  imidlertid	  antages	  at	  være	  sværere	  i	  denne	  tid,	  som	  vi	  lever	  i	  nu,	  hvor	  

perfektionisme	  ses	  i	  en	  højere	  grad	  (Psykiatrifonden,	  u.å.).	  Skam	  set	  i	  forhold	  til	  perfektionisme	  vil	  vi	  komme	  

ind	  på	  senere	  i	  afsnittet.	  

	  
Kønsskuffelse	  selvom	  barnet	  er	  sundt	  og	  raskt	  

Ifølge	  Asbery	  er	   kønsskuffede	   kvinder	  bekymrede	  over,	   om	  de	   for	  omverdenen	   synes	  egoistiske	  og	  uføl-‐	  

somme,	  idet	  de	  har	  et	  raskt	  barn	  (2008,	  s.11),	  og	  det	  er	  måske	  netop	  her,	  den	  skamfulde	  følelse	  ligger.	  Ønsket	  

om	  et	  bestemt	  køn	  kan	  nemlig	  for	  nogle	  anskues	  som	  utaknemmeligt	  eller	  ensporet.	  En	  af	  CM’s	  følgere	  kom-‐	  

menterer:	  

	  
Musse:	  ”Der	  er	  kvinder,	  der	  kæmper	  hårde	  fertilitetskampe	  for	  at	  få	  blot	  et	  barn.	  For	  nogen	  lykkes	  det	  

aldrig.	  Hvert	  10ende	  barn	  i	  Dk	  er	  et	  resultat	  af	  behandling.	  Jeg	  ved	  godt	  du	  ikke	  er	  utaknemmelig,	  men	  

jeg	  synes	  måske	  det	  også	  er	  et	  perspektiv,	  der	  er	  værd	  at	  have	  med.	  Du	  er	  heldig	  –	  at	  du	  er	  nogens	  

mor	  overhovedet	  •	 ”	  (Cellina	  Martinna,	  2018)	  

	  
Musse	  ønsker,	  at	  CM	  bør	  anse	  problematikken	  med	  et	  andet	  perspektiv,	  da	  hun	  pointerer,	  at	  nogle	  har	  svært	  

ved	  at	  blive	  gravide.	  Hun	  skriver	  derudover,	  at	  CM	  er	  heldig	  overhovedet	  at	  være	  nogens	  mor.	  Fertilitetsbe-‐	  

handling	  kan	  være	  en	  hård	  og	  lang	  kamp	  både	  psykisk	  og	  fysisk,	  og	  de	  fleste,	  der	  er	  i	  fertilitetsbehandling,	  

har	  også	  inden	  behandlingen	  kæmpet	  for	  at	  opnå	  graviditet	  (Sandager,	  2017,	  s.	  225-‐229).	  For	  kvinder,	  der	  

har	  svært	  ved	  at	  få	  børn,	  kan	  det	  muligvis	  føles	  utaknemmeligt,	  når	  kvinder	  med	  et	  raskt	  barn	  i	  maven	  er	  

skuffet	  over	  barnets	  køn.	  Det	  kan	  for	  dem	  muligvis	  føles	  sekundært,	  idet	  de	  blot	  ønsker	  at	  få	  et	  barn.	  Ifølge	  

Brown	  så	  er	  svaret	  fra	  mange,	  som	  har	  oplevet	  sorg:	  ”Tag	  ikke	  for	  givet,	  hvad	  du	  har	  –	  påskøn	  det	  og	  glæd	  

dig	  over	  det	  (...)	  Når	  du	  ærer	  det,	  du	  har,	  ærer	  du	  det,	  jeg	  har	  mistet”	  (2013,	  s.	  138),	  hvilket	  til	  en	  vis	  grad	  

stemmer	  overens	  med	  Musses	  kommentar.	  Mange	  kvinder	  har	  svært	  ved	  at	  italesætte	  kønsskuffelse,	  idet	  

de	  er	  bekymrede	  for	  reaktioner	  fra	  kvinder,	  som	  har	  svært	  ved	  at	  få	  børn	  (Asbery,	  2008,	  s.	  11).	  På	  baggrund	  

af	  ovenstående	  kan	   skammen	  vedrørende	  kønsskuffelse	   således	  antages	  at	   forværres	  med	   tanken	  på,	  at	  

nogle	  kvinder	  har	  svært	  ved	  eller	  slet	  ikke	  kan	  få	  børn.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

Moderskab	  

Moderskab	  er	  i	  særdeleshed	  forbundet	  med	  skam	  hos	  kvinder,	  hvad	  enten	  man	  er	  mor	  eller	  ej	  (Brown,	  2013,	  

s.	  97).	  Brown	  beskriver:	  ”Samfundet	  betragter	  kvindelighed	  og	  moderskab	  som	  uløseligt	  forbundet;	  derfor	  

bliver	  vores	  værdi	  som	  kvinder	  ofte	  bestemt	  af,	  hvor	  vi	  befinder	  os	  ift.	  vores	  roller	  som	  mødre	  eller	  potenti-‐	  

elle	  mødre”	  (Ibid.).	  Det	  vil	  sige,	  at	  kvinders	  oplevelse	  af	  værd	  kan	  hænge	  sammen	  med	  deres	  eget	  billede	  af,	  

hvordan	  de	  er	  som	  mødre	  eller	  kommende	  mødre.	  Antageligvis	  kan	  følelsen	  af	  skam	  over	  præferencen	  for	  

et	  bestemt	  køn	  således	  også	  skyldes,	  at	  kvinder	  sætter	  det	  i	  relation	  til	  deres	  moderskab.	  Hvis	  samfundet	  

sætter	  værdien	  i	  kvinder	  i	  sammenhæng	  med	  moderskabet,	  så	  vil	  det	  formodentligt	  sætte	  et	  pres	  på	  mange	  

kvinders	  syn	  på	  dem	  selv,	  hvorfor	  det	  kan	  findes	  risikabelt	  at	  italesætte	  skamfulde	  tanker	  herom.	  Flere	  kvin-‐	  

der,	  på	  begge	  medier,	  skriver	  ikke	  kun	  deres	  ønske	  for	  køn,	  men	  beskriver	  ligeledes,	  at	  de	  elsker	  deres	  børn.	  

En	  kvinde	  skriver	  eksempelvis:	  ”Jeg	  har	  selv	  3	  drenge	  i	  alderen	  15,	  11	  &	  6	  og	  brænder	  ligeså	  meget	  som	  dig	  

at	  få	  en	  pige	  <3	  elsker	  alle	  mine	  drenge	  to	  the	  moon	  and	  back	  (…)”	  (Cellina	  Martinna,	  2018).	  Ligeledes	  un-‐	  

derstreger	  CM	  i	  starten	  af	  sit	  blogindlæg,	  at	  hun	  elsker	  sine	  børn	  overalt	  på	  jorden.	  Behovet	  for	  ikke	  blot	  at	  

besvare	  spørgsmålet,	  men	  ligeledes	  erklære	  ens	  kærlighed	  til	  ens	  børn	  kan	  muligvis	  være	  en	  måde	  at	  retfær-‐	  

diggøre	  ens	  værd	  og	  moderskab	  på.	  Asbery	  beskriver	  netop,	  at	  kønsskuffede	  kvinder	  er	  bekymrede	  for,	  om	  

andre	  anser	  dem	  som	  ufølsomme	  mødre,	  der	  ikke	  elsker	  deres	  børn	  (2008,	  s.	  11).	  Samfundet	  må	  således	  ikke	  

anse	  én	  som	  en	  dårlig	  mor	  blot	  på	  grund	  af	  en	  præference.	  Det	  bliver	  derfor	  formodentligt	  vigtigt	  for	  flere	  af	  

kvinderne	  at	  fortælle,	  at	  de	  elsker	  deres	  børn	  uanset	  køn.	  Det	  kan	  anskues	  som	  to	  parallelle	  følelser;	  på	  den	  

ene	  side	  elsker	  man	  sit	  kommende	  barn,	  og	  på	  den	  anden	  side	  ønsker	  man	  sig	  et	  barn	  af	  det	  modsatte	  køn,	  

end	  det,	  man	  venter.	  

	  
Den	  perfekte	  mor	  

Alle	  de	  skamfulde	  følelser,	  som	  kan	  opleves	  i	  forbindelse	  med	  kønsskuffelse,	  kan	  antages	  at	  forværres	  af,	  at	  

vi	  lever	  i	  en	  tid,	  hvor	  perfektionisme	  fylder	  meget.	  Perfektionisme	  er	  en	  forsvarsmekanisme,	  det	  vil	  sige	  over-‐	  

bevisningen	  om,	  at	  hvis	  vi	  gør	  alt	  perfekt,	  så	  kan	  vi	  minimere	  eller	  helt	  undgå	  smerten	  ved	  bebrejdelse	  og	  

skam	  (Brown,	  2013,	  s.	  142).	  Hvis	  kvinder	  ønsker	  at	  følge	  spillereglerne,	  skal	  de	  blandt	  andet	  være	  perfekte	  

mødre	  og	  hustruer	  samt	  stå	  ved	  deres	  egen	  styrke.	  Hvis	  man	  træder	  uden	  for	  forventningerne,	  så	  rammer	  

skammen	  (Ibid.,	  s.	  120).	  Hvis	  kvinder	  anser	  dem	  selv	  for	  ikke	  at	  være	  perfekte	  mødre,	  når	  de	  oplever	  skuffelse	  

over	  kønnet	  på	  deres	  kommende	  barn,	  så	  lever	  de	  således	  ikke	  op	  til	  samfundets	  forventninger.	  På	  den	  måde	  

gør	  perfektionismen	  skammen	  værre.	  En	  kvinde	  fra	  Min-‐Mave	  beskriver:	  

	  
AlmaA:	  ”Jeg	  blev	  skuffet	  derefter	  ked	  af	  det	  og	  til	  sidste	  rigtig	  flov	  (…).	  Jeg	  skammede	  mig	  så	  meget,	  

for	  havde	  det	  været	  en	  pige,	  ville	  jeg	  havde	  ringet	  rundt	  til	  alle	  og	  fortalt	  det.	  De	  efterfølgende	  dage,	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

søgte	  jeg	  på	  nettet	  omkring,	  det	  med	  at	  være	  skuffet,	  i	  håbet	  om	  at	  finde	  svar	  på	  mine	  følelser.	  diverse	  

artikler	  og	  Forums	  sydet	  dog	  af	  negativitet	  og	  mange	  skrev,	  at	  man	  var	  utaknemlig,	  umoden	  ikke	  for-‐	  

tjente	  barnet,	  og	  alt	  muligt	  andet,	  som	  ikke	  hjalp	  på	  mine	  følelser,	   tværtimod.	   Ind	   i	  mellem	  alt	  det	  

negative,	  kunne	  jeg	  læse,	  at	  det	  var	  okay,	  at	  være	  ked	  af	  (…).	  Min	  jordermoder,	  sagde	  at	  de	  følelser	  jeg	  

havde	  var	  helt	  naturlige,	  og	  hun	  kunne	  sagtens	  forstå,	  at	  jeg	  gerne	  ville	  have	  en	  pige(…).	  Derefter	  be-‐	  

gyndte	  jeg	  faktisk	  at	  snakke	  åbent	  med	  mine	  veninder	  om	  det,	  og	  pludselig	  kom	  det	  også	  frem	  at	  der	  

var	  flere	  af	  dem,	  som	  havde	  det	  sådan”	  (Min-‐Mave,	  2020,	  ¶	  Side	  3).	  

	  
Det	  er	  ikke	  til	  at	  vide,	  om	  AlmaA	  hører	  til	  den	  gruppe	  af	  kvinder,	  der	  er	  perfektionister,	  men	  hun	  beskriver	  

tydeligt	  følelsen	  af	  skam,	  og	  ligger	  muligvis	  under	  for	  det	  pres,	  som	  samfundet	  tillægger	  kvindeligheden	  og	  

moderskabet.	  Hun	  opsøger	  diverse	  medier	  og	  egen	  jordemoder	  i	  håbet	  om	  at	  møde	  forståelse	  for	  følelsen.	  

Tiltaget	  skyldes	  muligvis	  en	  forhåbning	  om,	  at	  hun	  vil	  møde	  andre	  “uperfekte”	  mødre	  og	  således	   ikke	  stå	  

alene	  med	  følelsen	  af	  at	  være	  forkert.	  Der	  beskrives,	  at	  hun	  mest	  af	  alt	  oplever	  negativitet	  omkring	  emnet.	  

Dette	  kan	  ligeledes	  findes	  få	  steder	  på	  Min-‐Mave,	  hvor	  en	  kvinde	  eksempelvis	  beskriver	  kønsskuffelse	  som	  

en	  meget	  forkert	  tanke	  (Min-‐Mave,	  2020,	  ¶Side	  4).	  Størstedelen	  af	  kommentarerne	  på	  begge	  medier	  er	  imid-‐	  

lertid	  positive,	  hvor	  der	  ses	  beskrivelser	  som:	  ”Det	  er	  da	  helt	  okay	  at	  ønske	  sig	  en	  pige”	  (Cellina	  Martinna,	  

2018).	  AlmaA	  beskriver	  ligeledes	  at	  finde	  mere	  positive	  opslag,	  og	  oplever	  imødekommenhed	  fra	  både	  egen	  

jordemoder	  og	  veninder.	  Når	  AlmaA	  og	  de	  andre	  kvinder	  på	  begge	  medier	  åbner	  op	  for	  deres	  sårbarheder,	  

erkender	  de,	  at	  de	  ikke	  er	  alene,	  og	  deres	  tanker	  bliver	  anerkendt.	  Det	  er	  således	  et	  skridt	  på	  vej	  til	  at	  skabe	  

modstandsdygtighed	  mod	  skammen,	  og	  når	  de	  mødes	  med	  imødekommenhed,	  vil	  de,	  som	  tidligere	  beskre-‐	  

vet,	  opleve	  at	  skammen	  foretager	  sig.	  ”Hvis	  vi	  skal	   finde	  vejen	  ud	  af	  skammen	  og	  tilbage	  til	  hinanden,	  er	  

sårbarheden	  vejen,	  og	  lyset	  er	  mod”	  (Brown,	  2013,	  s.	  123).	  

	  
Sammenfatning	  

Når	  kvinder	  oplever	  kønsskuffelse,	  kan	  de	  føle	  skam.	  Skammen	  kan	  optræde	  som	  følge	  af,	  at	  man	  skammer	  

sig	  over	  at	  være	  ked	  af	  kønnet	  på	  trods	  af,	  at	  ens	  barn	  er	  sundt	  og	  velskabt.	  Derudover	  kan	  det	  formodes,	  at	  

skammen	  forværres	  på	  grund	  af	  perfektionisme,	  som	  er	  en	  stigende	  tendens	  i	  samfundet.	  Følelsen	  af	  skam	  

kan	  medføre,	  at	  kønsskuffede	  kvinder	   ikke	  tør	  åbne	  op,	  men	  når	   italesættelsen	  finder	  sted,	  og	  kvinderne	  

mødes	  med	  empati	  og	  tolerance,	  da	  vil	  skammen	  visne.	  

	  

Sorg	  

Følgende	  afsnit	  omhandler	  sorg	  i	  forbindelse	  med	  kønsskuffelse.	  Der	  vil	  blive	  sat	  fokus	  på	  de	  forestillinger,	  

som	  kvinder	  gør	  sig	  om	  deres	  kommende	  barn,	  samt	  hvordan	  tanker	  og	  følelser	  vedrørende	  dette	  kommer	  til	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

udtryk.	  Der	  anvendes	  primært	  psykolog	  og	  psykoterapeut	  Gurli	  Fyhr	  og	  børnepsykolog	  og	  psykoterapeut	  Mar-‐	  

gareta	  Brodén	  til	  at	  belyse	  afsnittets	  problematikker.	  

	  
Forestillinger	  om	  drømmebarnet	  og	  tabet	  heraf	  

Sorg	  kan	  for	  mange	  forbindes	  med	  oplevelsen	  af	  et	  stort	  tab,	  eventuelt	  i	  forbindelse	  med	  død,	  men	  ifølge	  

Fyhr	  findes	  der	  mange	  former	  for	  tab,	  både	  store	  og	  små.	  Når	  tabet	  opleves	  betydningsfuldt	  for	  den,	  som	  

rammes	  af	  det,	  medfører	  tabet	  følelsen	  af	  sorg	  (2000,	  s.	  23).	  Det	  vil	  sige,	  at	  tabet	  af	  ikke	  at	  få	  det	  køn,	  som	  

man	  ønsker	  sig,	  kan	  medføre	  følelsen	  af	  sorg.	  Tabet	  er	  imidlertid	  ikke	  nødvendigvis	  kun	  forbundet	  med	  køn-‐	  

net	  i	  sig	  selv,	  men	  derimod	  ligeledes	  med	  tabet	  af	  ens	  forestillinger.	  Det	  tager	  ni	  måneder	  for	  et	  barn	  at	  vokse	  

i	  uterus,	  men	  det	  tager	  lige	  så	  lang	  tid	  at	  skabe	  et	  forældrepar	  på	  det	  psykologiske	  plan	  (Brodén,	  2010,	  s.	  47).	  

Den	  psykologiske	  proces	  starter	  imidlertid	  inden,	  graviditeten	  indtræder	  ifølge	  den	  franske	  psykoanalytiker	  

Lebovici:	  ”Længe	  inden	  graviditeten	  finder	  man	  tanker	  og	  forestillinger	  hos	  kvinden	  om	  det	  barn,	  hun	  en	  dag	  

vil	  have,	  ”det	  imaginære	  barn””	  (Ibid.,	  s.	  82).	  Det	  er	  således	  normalt,	  at	  kvinder	  gør	  sig	  forestillinger	  om	  deres	  

kommende	  barn.	  Disse	   forestillinger	  kan	  muligvis	   allerede	  begynde	   i	  barndommen,	  hvor	   flere	  børn	   leger	  

“mor,	  far	  og	  børn”.	  Flere	  kvinder	  på	  begge	  medier	  beskriver	  ligeledes,	  at	  de	  altid	  har	  haft	  drømme	  og	  fore-‐	  

stillinger	  om	  deres	  kommende	  barn,	  og	  særligt	  knyttet	  til	  et	  bestemt	  køn.	  En	  kvinde	  skriver	  for	  eksempel:	  

	  
Line10:	  ”Men	  jeg	  tror	  faktisk	  jeg	  bliver	  lidt	  skuffet	  hvis	  jeg	  får	  en	  dreng,	  og	  er	  faktisk	  lidt	  bekymret	  for	  

om	  jeg	  begynder	  at	  græde	  til	  scanningen...	  Jeg	  ved	  ikke	  rigtig	  hvor	  den	  følelse	  kommer	  fra,	  men	  hele	  

mit	  liv	  har	  jeg	  bare	  forestillet	  mig	  selv	  som	  pigemor	  (…)”	  (Min-‐Mave,	  2020,	  ¶Side	  2)	  

	  
Det	  kan	  antages,	  at	  der	  er	  dybereliggende	  følelser	  bag	  præferencer	  for	  køn,	  som	  blandt	  andet	  denne	  kvinde	  

muligvis	  oplever.	  Hun	  har	  hele	  livet	  forestillet	  sig	  at	  blive	  mor	  til	  en	  pige,	  hvorfor	  hun	  formodentlig	  frygter	  at	  

opleve	  et	  stort	  tabt,	  hvis	  denne	  forestilling	  ikke	  indfries.	  Forestillingerne	  om	  barnet	  udvikles	  som	  tidligere	  

nævnt	  gennem	  graviditeten,	  og	  ifølge	  Lebovici	  skabes	  forestillingerne	  om	  barnet	  ud	  fra	  flere	  forskellige	  pa-‐	  

rametre.	  Han	  opdeler	  det	  således:	  

	  
	  

Det	  virkelige	  barn	  

Det	  forestillede	  barn	  

Det	  fantaserede	  barn.	  

(Brodén,	  1991,	  s.	  125)	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

Det	  virkelige	  barn,	  er	  det	  barn,	   som	  man	  tager	   imod	  og	   internaliserer,	  hvilket	  betyder,	  at	  man	  kan	  se	  og	  

opleve	  barnet	  på	  trods	  af	  dets	  eventuelle	   fravær.	  Det	   forestillede	  barn,	  er	  det	  barn,	  som	  skabes	  gennem	  

forældrenes	  ønsker,	  hvilken	  kan	  repræsentere	  forældrenes	  egne	  familie-‐	  og	  fremtidsplaner.	  Disse	  forestillin-‐	  

ger	  kan	  eksempelvis	   inkludere	  intelligens,	  køn	  eller	   ligheder	  med	  én	  selv	  eller	  andre.	  Slutteligt	  skabes	  det	  

fantaserede	  barn	  ud	  fra	  ens	  egne	  erfaringer	  af	  tidlig	  omsorg.	  Denne	  forestilling	  er	  imidlertid	  ofte	  ubevidst	  

(Ibid.).	  Det	  vil	  sige,	  at	  de	  mentale	  repræsentationer	  af	  barnet	  skabes	  ud	  fra	  flere	  planer,	  og	  hver	  især	  kan	  

sandsynligvis	  påvirke	  hinanden	  enten	  positivt	  eller	  negativt.	  Hvis	  det	  forestillede	  barn	  således	  ikke	  stemmer	  

overens	  med	  det	   virkelige	   barn,	   kan	  det	   antages,	   at	   det	   virkelige	   barn	  muligvis	   ikke	   imødekommes	  med	  

samme	  glæde,	  som	  hvis	  de	  to	  forestillinger	  matcher.	  En	  kvinde	  beskriver	  en	  venindes	  reaktion	  på	  at	  vente	  

en	  dreng:	  

	  
Mortensen:	  ”(...)	  Den	  ene	  fik	  endda	  en	  lille	  depression	  over	  tanken	  om	  at	  hun	  skulle	  være	  mor	  til	  en	  

dreng	  og	  ikke	  pige.	  Og	  græd	  det	  meste	  ag	  hendes	  graviditet	  over	  det,	  og	  ønskede	  at	  hun	  ved	  fødslen	  

fik	  en	  overraskelse	  om	  at	  det	  faktisk	  var	  en	  pige	  og	  ikke	  en	  dreng	  der	  kom	  ud.”	  (Min-‐Mave,	  2020,	  ¶Side	  

4).	  

	  
Venindens	  sorg	  over	  ikke	  at	  vente	  en	  pige	  er	  blevet	  så	  stor,	  at	  hun	  udvikler	  en	  depression.	  Ifølge	  Brodén	  er	  

det	  vigtigt,	  at	  den	  gravide	  kan	  rumme	  både	  glæde	  og	  sorg,	  og	  ligeledes	  tillade	  ambivalente	  følelser,	  for	  hvis	  

ikke	  disse	   tillades	  af	  den	  gravide,	  kan	  hun	  blandt	  andet	  udvikle	  depression	   (2010,	  s.	  68).	  Det	  kan	  således	  

antages,	  at	  veninden	  ikke	  tillader	  sine	  ambivalente	  følelser,	  hvorfor	  hun	  ender	  med	  at	  udvikle	  en	  depression.	  

Veninden	  bevarer	  derudover	  håbet	  om,	  at	  det	  er	  en	  pige,	  hun	  venter	  sig.	  Forstanden	  kan	  være	  bevidst	  om	  

tabet,	  men	  idet	  følelserne	  er	  langsommere,	  kan	  der	  være	  en	  stor	  kløft	  mellem	  det,	  som	  forstanden	  ved	  og	  

det,	  som	  følelserne	  ved.	  Så	  længe	  forstand	  og	  følelser	  ikke	  er	  bevidste	  om	  det	  samme,	  da	  kan	  drømme	  og	  

forhåbninger	  sløre	  virkeligheden	  (Fyhr,	  2000,	  s.	  36-‐37).	  Venindens	  forstand	  og	  følelser	  er	  sandsynligvis	  ikke	  

nået	  til	  samme	  sted,	  hvorfor	  hun	  ikke	  har	  accepteret	  tabet	  endnu.	  Ifølge	  Fyhr	  kan	  man	  muligvis	  ikke	  slippe	  

drømmene,	  førend	  man	  ser	  acceptable	  alternativer	  (Ibid.).	  I	  kraft	  af	  dette	  kan	  der	  være	  en	  sandsynlighed	  for,	  

at	  veninden	  vil	  acceptere	  tabet	  mere	  og	  mere,	  efterhånden	  som	  hun	  lærer	  sin	  søn	  at	  kende.	  Der	  er	  imidlertid	  

også	  en	  mulighed	  for,	  at	  hun	  fortsat	  vil	  have	  svært	  ved	  at	  erkende	  tabet	  af	  drømmebarnet,	  hvilket	  kan	  have	  

en	  negativ	  indflydelse	  på	  tilknytningen	  til	  sønnen.	  Ifølge	  Brodén	  kan	  tilknytningen	  netop	  være	  negativt	  på-‐	  

virket,	  når	  moderen	  ikke	  kan	  komme	  sig	  over	  skuffelsen	  over	  barnets	  køn	  (1991,	  s.	  127).	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

Drømmetråde	  

Ifølge	  Fyhr	  kan	  forældrenes	  drømme	  og	  forestillinger	  for	  det	  kommende	  barn	  beskrives	  som	  drømmetråde.	  

Alle	  de	   tanker,	  billeder	  og	  drømme,	   som	  forældrene	  skaber	   i	  deres	   indre,	   er	  med	   til	   at	  danne	  billedet	  af	  

drømmebarnet.	  De	  ledsages	  af	  positive	  følelser,	  hvorfor	  der	  dannes	  et	  følelsesmæssigt	  bånd	  (2000,	  s.	  194).	  

Dette	  bånd	  er	  netop	  det,	  som	  Fyhr	  kalder	  en	  drømmetråd.	  Der	  kan	  dannes	  mange	  drømmetråde,	  og	  eftersom	  

de	  er	  formet	  af	  følelser,	  er	  trådene	  meget	  stærke	  og	  svære	  at	  klippe	  over	  (Ibid.).	  Når	  kvinder	  skaber	  forestil-‐	  

linger	  omkring	  deres	  kommende	  barn	  igennem	  graviditeten,	  og	  muligvis	  også	  før	  det,	  er	  det	  således	  stærke	  

bånd,	  der	  skabes,	  og	  de	  er	  ikke	  nemme	  at	  klippe.	  En	  kvinde	  beskriver:	  “Så	  dybest	  set	  for	  mig	  var	  det	  at	  sørge	  

over	  den	  forestilling	  man	  havde	  haft	  i	  hovedet	  inden	  som	  man	  nu	  havde	  mistet,	  samtidig	  med	  at	  føle	  glæden	  

over	  den	  ukendte	  fremtid	  man	  gik	  i	  måde”	  (Min-‐Mave,	  2020,	  ¶Side	  2).	  Atter	  beskrives	  sorgen	  over	  den	  mi-‐	  

stede	   forestilling	  om	  det	  kommende	  barn,	  hvilken	   for	   flere	  af	   kvinderne	   fylder	  meget.	  Kvinden	  beskriver	  

imidlertid	  også,	  at	  hun	  glædes	  over	  den	  ukendte	  fremtid.	  Drømmen	  bliver	  antageligt	  til	  en	  ny	  drøm	  og	  en	  ny	  

glæde.	  CM	  beskriver:	  ”	  (…)	  drømmen	  ændrer	  sig	  jo	  bare	  og	  bliver	  en	  realitet,	  som	  er	  meget	  bedre	  end	  det	  

man	  drømte	  om.	  <3”	  (Cellina	  Martinna,	  2018).	  Dermed	  kan	  forestillingerne	  om	  drømmebarnet	  muligvis	  æn-‐	  

dres	  til	  en	  ny	  forestilling	  og	  et	  nyt	  drømmebarn.	  

	  
Nye	  drømme	  

Sorgen	  over	  ikke	  at	  blive	  mor	  til	  det	  barn,	  som	  man	  forestiller	  sig,	  vil	  for	  de	  fleste	  formodentligt	  aftage	  og	  

forsvinde,	  så	  snart	  barnet	  er	  født.	  En	  kvinde,	  der	  ønskede	  sig	  en	  dreng,	  men	  som	  fik	  en	  pige,	  beskriver:	  

	  
Finesmå!:	  ”Så	  jeg	  blev	  virkelig	  ked	  af	  det	  der	  jeg	  fik	  at	  vide	  at	  min	  første	  var	  en	  pige,	  man	  jeg	  ændrede	  

fuldstændig	  mening	  der	  jeg	  fik	  hende	  op	  til	  mig,	  Jeg	  knus	  elskede	  hende	  fra	  det	  øjeblik	  Hun	  kom	  op	  til	  

mig	  (…)”	  (Min-‐Mave,	  2020,	  ¶Side	  2).	  

	  
Kvindens	  sorg	  og	  skuffelse	  ændrer	  sig	  på	  et	  øjeblik,	  idet	  barnet	  kommer	  op	  til	  hende.	  Denne	  kærlighed	  mel-‐	  

lem	  mor	  og	  barn,	  der	   som	  ofte	   skabes,	  når	  barnet	  kommer	  op	   til	  moderen,	  kan	  muligvis	  overskygge	  alle	  

sorger	  og	  forestillinger	  for	  mange.	  Kønsskuffelse	  kan	  imidlertid	  variere	  bredt	  fra	  individ	  til	  individ.	  For	  nogen	  

er	  det	  en	  kortvarig	  skuffelse	  på	  tidspunktet,	  hvor	  kønnet	  afsløres,	  mens	  det	  for	  andre	  kan	  udvikle	  sig	  til	  en	  

dyb	  sorg,	  som	  kan	  medføre	  vrede	  og	  svære	  tanker	  (Asbery,	  2008,	  s.	  19-‐20).	  De	  fleste	  kvinder	  på	  begge	  medier	  

beskriver	  sorgen	  over	  kønsskuffelsen	  som	  kortvarig,	  men	  ønsket	  om	  et	  bestemt	  køn,	  som	  en	  vedvarende	  

forhåbning.	  CM	  skriver:	  ”Det	  er	  blot	  drømmen	  om	  det	  ”ekstra”	  lille	  barn	  der	  mangler	  •”	  (2018).	  CM	  har	  lige-‐	  

som	  flere	  af	  de	  andre	  kvinder	  således	  svært	  ved	  at	  slippe	  drømmen	  om	  et	  bestemt	  køn	  på	  trods	  af	  kærlighe-‐	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

den	  til	  sine	  børn.	  Asbery	  beskriver	  netop	  kønsskuffelse,	  som	  en	  drøm,	  der	  er	  død	  (2008,	  s.	  17),	  hvilket	  stem-‐	  

mer	  overens	  med	  nogle	  af	  kvindernes	  beskrivelser.	  En	  død	  drøm	  kan	  som	  tidligere	  nævnt	  skabe	  sorg,	  og	  

netop	  tab	  af	  drømme	  om	  fremtiden	  kan	  skabe	  en	  følelse	  af	  forringelse	  af	  livsindhold	  (Fyhr,	  2000,	  s.	  29).	  Det	  

er	  således	  nødvendigt	  at	  bearbejde	  sorgen	  over	  tabet,	  for	  ellers	  vil	  denne	  blot	  fortrænges,	  og	  eventuelt	  med-‐	  

føre	  en	  vedvarende	  følelse	  af,	  at	  noget	  mangler	  i	  ens	  liv.	  Det	  ubearbejdede	  tab	  og	  længslen	  efter	  det	  mistede	  

vil	  da	  stå	  tilbage,	  og	  vende	  tilbage	  i	  ens	  bevidsthed	  on/off	  (Ibid.,	  s.	  38).	  Ane	  beskriver	  eksempelvis:	  

	  
Ane:	  “	  (…)	  har	  netop	  fået	  dreng	  nummer	  3	  som	  jeg	  elsker	  overalt	  på	  jorden.	  Jeg	  indrømmer	  at	  jeg	  vag	  

skuffet	  lige	  da	  jeg	  fik	  kønnet	  af	  vide	  for	  jeg	  har	  også	  altid	  ønsket	  en	  pige	  engang.	  Nu	  er	  jeg	  så	  småt	  ved	  

at	  indse	  at	  jeg	  nok	  aldrig	  får	  den	  pige	  med	  det	  er	  svært.	  Mega	  svært.	  Man	  bliver	  mindet	  om	  det	  når	  

ens	  veninder	  får	  piger,	  når	  man	  går	  forbi	  tøjstativer	  med	  det	  fineste	  pigetøj	  og	  når	  man	  tænker	  på	  dét	  

at	  blive	  gammel	  og	  ensom”	  (Cellina	  Martinna,	  2018).	  

	  
Kvinden	  elsker	  sine	  drenge,	  men	  har	  svært	  ved	  at	  slippe	  drømmen	  om	  en	  pige,	  hvorfor	  hun	  formodentligt	  

fortsat	  har	  følelsesmæssige	  bånd	  knyttet	  til	  drømmen.	  Ifølge	  Fyhr	  kan	  det	  være	  svært	  at	  slippe	  drømmebar-‐	  

net,	  når	  drømmetrådene	  ikke	  er	  blevet	  klippet	  over,	  hvilket	  ligeledes	  medfører,	  at	  man	  fortsat	  længes	  efter	  

det	  mistede	  (2000,	  s.	  199).	  Når	  kvindes	  drømmetråde	  ikke	  er	  blevet	  klippet	  helt	  over,	  har	  hun	  således	  ikke	  

fået	  bearbejdet	  sorgen,	  hvorfor	  hun	  genoplever	  tabet	  hver	  gang,	  hun	  møder	  noget,	  som	  kan	  minde	  hende	  

om	  drømmebarnet.	  

	  
Skuffelse	  som	  en	  del	  af	  bearbejdelsen	  af	  sorgen	  

Som	  det	  nævnes	  i	  afsnittet	  om	  skam,	  er	  det	  vigtigt	  at	  italesætte	  ens	  tanker	  for	  at	  bearbejde	  skammen	  og	  

sorgen.	  De	  to	  internetbaserede	  kilder,	  som	  inddrages	  i	  projektet,	  giver	  netop	  et	  indblik	  i	  medier,	  hvor	  itale-‐	  

sættelsen	  kan	  ske	  uden	  omsvøb.	  Den	  sørgende	  har	  behov	  for	  at	  kunne	  udtrykke	  og	  få	  tilladelse	  til	  de	  følelser,	  

som	  denne	  nærmest	  ikke	  tør	  udtrykke	  (Fyhr,	  2000,	  s.155),	  hvorfor	  digitale	  platforme	  netop	  er	  anvendelige,	  

eftersom	  man	  kan	  forholde	  sig	  anonym.	  På	  disse	  medier	  udtrykker	  kvinderne	  blandt	  andet	  skuffelse,	  og	  ifølge	  

Fyhr	  er	  skuffelse	  en	  del	  af	  sorgarbejdet.	  Skuffelse	  klipper	  drømmetrådene	  over,	  således	  at	  man	  efterhånden	  

kan	  forholde	  sig	  til	  virkeligheden	  (Ibid.,	  s.	  182).	  Skuffelse	  er	  dermed	  ikke	  en	  ”forkert”	  følelse	  at	  have,	  når	  man	  

venter	  et	  barn	  af	  det	  modsatte	  køn	  end	  det	  præfererede.	  Skuffelsen	  hjælper	  netop	  én	  med	  at	  komme	  over	  

drømmebarnet	  og	  dernæst	  forholde	  sig	  til	  det	  virkelige	  barn.	  Kvinder,	  som	  føler	  skuffelse,	  må	  således	  tillade	  

sig	  selv	  at	  rumme	  denne	  følelse,	  da	  det	  er	  en	  del	  af	  sorgprocessen.	  Forældre	  kan	  imidlertid	  føle	  skyld	  over	  at	  

sørge	  over	  tabet	  af	  en	  drøm,	  da	  det	  kan	  føles	  som	  om,	  at	  man	  fornægter	  det	  virkelige	  barn.	  Det	  er	  dog	  nød-‐	  

vendigt	  at	  begræde	  det	  mistede	  barn	  for	  at	  kunne	  se	  det	  virkelige	  barn	  (Ibid.,	  s.	  198).	  Når	  kvinder	  oplever	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

skam,	  skyld	  og	  sorg	  i	  forbindelse	  med	  kønsskuffelse,	  må	  de	  således	  acceptere	  deres	  følelser,	  omend	  det	  synes	  

svært.	  Kvinderne	  vil	  dermed	  nemmere	  kunne	  forholde	  sig	  til	  det	  virkelige	  barn	  frem	  for	  det	  forestillede	  barn.	  

	  
Sammenfatning	  

Når	  kvinder	  oplever	  sorg	  i	  forbindelse	  med	  kønsskuffelse,	  er	  sorgen	  formodentligt	  mest	  knyttet	  til	  den	  mi-‐	  

stede	  forestilling	  om	  drømmebarnet.	  For	  nogen	  kan	  drømmen	  ændres	  og	  blive	  til	  en	  ny	  drøm,	  for	  andre	  vil	  

drømmen	  derimod	  fortsat	  ligge	  i	  bevidstheden.	  For	  at	  kunne	  anerkende	  det	  virkelige	  barn,	  må	  den	  kønsskuf-‐	  

fede	  kvinde	  først	  erkende	  tabet	  og	  de	  følelser,	  som	  hertil	  hører.	  

	  

Diskussion	  

I	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  med	  udgangspunkt	  i	  analysen	  besvare	  problemformuleringens	  andet	  spørgsmål	  om-‐	  

handlende,	  hvordan	  viden	  om	  kønsskuffelse	  kan	  være	  anvendeligt	  for	  jordemødre.	  Diskussionen	  vil	  ydermere	  

indeholde	  et	  afsnit	  omhandlende	  metodekritik	  i	  forbindelse	  med	  dette	  projekt.	  

	  
I	  analysen	  konkluderes	  det,	  at	  årsager	  til	  kønsskuffelse	  hos	  kvinder	  blandt	  andet	  kan	  skyldes	  heteronormative	  

kønsforståelser	  og	  relationelle	  erfaringer.	  Kønsskuffelse	  bringer	  hos	  flere	  kvinder	  følelsen	  af	  skam,	  og	  gen-‐	  

nem	  skammen	  bearbejdes	  sorgen	  over	  de	  mistede	  drømme	  og	  forestillinger.	  I	  analysen	  bliver	  vi	  derudover	  

opmærksomme	  på,	  at	  kønsskuffelse	  og	  ambivalente	  følelser,	  ifølge	  Brodén,	  kan	  medføre	  henholdsvis	  tilknyt-‐	  

ningsproblemer	  med	  barnet	  og/eller	  depression	  hos	  moderen.	  Idet	  jordemødre	  bør	  være	  opmærksomme	  på	  

tilknytningsproblemer	  og	  depressioner,	  finder	  vi	  det	  dermed	  relevant	  at	  diskutere	  disse	  problematikker	  ud	  

fra	  analysens	  fund.	  

	  
Tilknytning	  og	  kønsscanninger	  

Tilknytningen	  til	  barnet	  foregår	  både	  præ-‐	  og	  postnatalt	   (Brodén,	  2010,	  s.	  77-‐78).	  Det	  er	  vigtigt,	  at	   jorde-‐	  

mødre	  er	  opmærksomme	  på	  dette	  igennem	  graviditeten,	  blandt	  andet	  i	  mødet	  med	  gravide	  i	  jordemoder-‐	  

konsultationen	  og	  herefter	  i	  barselsperioden.	  Jordemødre	  bør	  således	  opspore	  de	  gravide,	  som	  er	  i	  risiko	  for,	  

at	  tilknytningen	  til	  barnet	  påvirkes	  negativt	  på	  grund	  af	  kønsskuffelse.	  Det	  kan	  eksempelvis	  tænkes,	  at	  kvin-‐	  

der,	  der	  har	  været	  udsat	   for	  psykiske	  eller	   fysiske	  overgreb	  begået	   af	  mænd,	  kan	  have	  en	  øget	   risiko	   for	  

tilknytningsproblemer	  med	  barnet.	  Kvinder,	  der	  har	  været	  udsat	  for	  overgreb,	  kan	  eksempelvis	  have	  svært	  

ved	  at	  forholde	  sig	  til	  at	  være	  gravid	  med	  en	  dreng.	  En	  kvinde	  beskriver	  blandt	  andet,	  at	  hun	  har	  svært	  ved	  

det	  fysiske	  aspekt	  i,	  at	  et	  barn	  af	  hankøn	  ligger	  i	  hendes	  mave	  (Min-‐Mave,	  2020,	  ¶Side	  1).	  Jordemødre	  har	  i	  

forvejen	  en	  stor	  opmærksomhed	  på	  kvinder,	  som	  har	  været	  udsat	  for	  overgreb	  på	  baggrund	  af	  de	  mange



	  

	  

	  

	  

	  

	  

psykologiske	  problemstillinger,	  som	  kvinderne	  kan	  have	  og	  vil	  have	  risiko	  for	  at	  opleve	  gennem	  graviditet,	  

fødsel	  og	  barsel	  (Kjeldset,	  2012).	  Det	  kan	  antages,	  at	  det	  for	  disse	  kvinder	  vil	  være	  behjælpeligt,	  hvis	  jorde-‐	  

moderen	  spørger	  ind	  til,	  hvad	  kønnet	  betyder	  for	  kvinden.	  Kønsskuffelse	  kan	  muligvis	  være	  en	  følelse,	  som	  

jordemødre	  generelt	  bør	  være	  opmærksomme	  på,	  idet	  det	  kan	  tyde	  på,	  at	  kønsskuffelse	  blandt	  andet	  kan	  

udspringe	  af	  overgreb.	  På	  den	  anden	  side	  er	  det	  ikke	  nødvendigvis	  tidligere	  ubehagelige	  erfaringer,	  der	  vil	  

skabe	   kønsskuffelse	   hos	   den	   misbrugte	   kvinde.	   Hun	   kan	   lige	   så	   vel	   være	   præget	   af	   heteronormative	  

kønsforståelser,	   og	   derfor	   eksempelvis	   ønske	   sig	   en	   dreng,	   idet	   hun	   bedst	   kan	   forestille	   sig	   at	   lege	  

drengelege.	   Det	   er	   således	   relevant	   at	   italesætte	   kønsskuffelse,	   idet	   relationelle	   erfaringer	   og	  

heteronormative	  kønsforståelser	  kan	   lejres	   latent	   i	  kvinder,	  og	  således	  være	  svære	  at	  ændre	  på.	  Det	  kan	  

formodentligt	   være	   behjælpeligt,	   hvis	   jordemødre	  hjælper	  kvinder	  med	  at	  sætte	  ord	  på	  tankerne	  herom,	  

hvilket	   muligvis	   kan	   være	   med	   til	   at	   bringe	   dem	   ud	   af	   kønsskuffelsen.	   I	   analysen	   bliver	   vi	   netop	  

opmærksomme	  på	  at	  gennem	  imødekommenhed	  og	  tolerance	  fra	  omgivelserne,	  tør	  kvinderne	  være	  mere	  

åbne	  omkring	  deres	  kønsskuffelse.	  De	  får	  således	  bearbejdet	  deres	  skam	  og	  sorg	  i	  en	  højere	  grad.	  Når	  sorgen	  

over	  den	  mistede	  drøm	  bearbejdes,	  vil	  kvinden	  kunne	   acceptere	   det	   virkelige	   barn	   (Fyhr,	   2000,	   s.199),	  

hvilket	  vil	  være	  afgørende	   for	  en	  god	  tilknytning.	  

	  
Ifølge	  Fyhr	  skal	  drømmebarnet	  med	  alle	  dets	  forventninger	  tage	  form,	  når	  det	  virkelige	  barn	  fødes	  -‐	  ikke	  bare	  

i	  drømmen	  men	  også	  i	  virkeligheden.	  Hvis	  det	  virkelige	  barn	  er	  sammenlignelig	  med	  drømmebarnet,	  vil	  de	  

to	  børn	  smelte	  sammen.	  Hvis	  der	  derimod	  er	  for	  stor	  forskel,	  kan	  det	  opfattes	  således,	  at	  forældrene	  står	  

mellem	  to	  stærke	  børn.	  Det	  ene	  barn,	  drømmebarnet,	  har	  moderen	  knyttet	  stærke	  bånd	  til	  og	  forberedt	  sig	  

på.	  Det	  andet	  barn,	  det	  virkelige	  barn,	  har	  hun	  derimod	  ikke	  forberedt	  sig	  på	  eller	  dannet	  følelsesmæssige	  

relationer	  til.	  Dette	  barn	  kan	  hermed	  anses	  som	  et	  ”forkert”	  barn,	  idet	  det	  ikke	  stemmer	  overens	  med	  drøm-‐	  

mebarnet	  (2000,	  s.	  195-‐196).	  Følelsen	  af	  at	  få	  et	  “forkert”	  barn	  vil	  muligvis	  påvirke	  tilknytningen	  pp..	  Det	  kan	  

antages,	  at	  samme	  tankeproces	  vil	  sættes	  i	  gang	  hos	  kvinder,	  der	  får	  kønnet	  at	  vide	  før	  fødslen.	  Hvis	  kønnet	  

stemmer	  overens	  med	  det	  ønskede,	  smelter	  drømmebarnet	  sammen	  med	  det	  virkelige	  barn,	  mens	  det	  om-‐	  

vendte	  sker,	  hvis	  barnets	  køn	  ikke	  matcher	  ønsket.	  I	  kraft	  af	  dette	  kan	  det	  antages,	  at	  det	  kan	  være	  en	  fordel	  

for	  kvinder,	  der	  ønsker	  et	  bestemt	  køn,	  at	  få	  kønnet	  at	  vide	  i	  graviditeten.	  Dette	  vil	  muligvis	  foranledige,	  at	  

kvinder	  kan	  nå	  at	  danne	  et	  nyt	  drømmebarn	  ud	  fra	  den	  nye	  viden	  vedrørende	  barnets	  køn.	  Således	  kan	  de	  

muligvis	  nå	  at	  forberede	  sig	  på	  og	  danne	  følelsesmæssige	  bånd	  til	  det	  kommende	  barn	  på	  et	  mere	  realistisk	  

plan.	  I	  sammenhæng	  med	  dette	  kan	  jordemødre	  være	  behjælpelige	  med	  at	  forberede	  kvinder	  på	  det	  virkelige	  

barn	  og	  understøtte	  nye	  forestillinger	  og	  forventninger	  hertil.	  

	  
Ifølge	  Sundhedsstyrelsens	  anbefalinger	   for	   svangreomsorgen	  er	  det	  blandt	  andet	   jordemødres	  opgave	  at	  

have	  fokus	  på	  tilknytningen	  til	  barnet	  især	  i	  forbindelse	  med	  de	  konsultationer,	  der	  ligger	  i	  2.	  trimester	  (2013,	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

s.	  43).	  Kvinden	  udvikler	  her	  i	  højere	  grad	  mentale	  repræsentationer	  af	  barnet	  som	  led	  i	  den	  prænatale	  til-‐	  

knytning	  (Ibid.,	  s.	  187).	  I	  2.	  trimester	  får	  mange	  kvinder	  ligeledes	  kønnet	  at	  vide,	  hvorfor	  jordemødre	  derud-‐	  

over	  bør	  være	  opmærksomme	  på	  eventuel	  kønsskuffelse.	  Hvis	  denne	  opstår,	  kan	  jordemødre	  være	  behjæl-‐	  

pelige	  med	  at	  italesætte	  følelserne	  herom	  og	  dermed	  hjælpe	  kvinder	  med	  at	  skabe	  nye	  drømme	  og	  forestil-‐	  

linger.	  Det	  kan	  være	  en	  hjælp	  for	  jordemødre	  i	  konsultationen	  at	  følge	  retningslinjerne	  om	  sårbare	  gravide,	  

som	  er	  udarbejdet	  af	  Dansk	  Selskab	  for	  Obstetrik	  og	  Gynækologi.	   Ifølge	  disse	  retningslinjer	  henvises	   til,	  at	  

jordemødres	  rolle	  er	  at:	  “understøtte	  den	  antenatale	  mor-‐barn-‐tilknytning	  ved	  at	  lade	  den	  gravide	  sætte	  ord	  

på	  sine	  forestillinger	  om	  det	  ventede	  barn	  og	  moderskabet”	  (Kjærbye-‐Thygesen,	  2014,	  s.	  48).	  Således	  vil	  der	  

opstå	  en	  mulighed	  for,	  at	  der	  kan	  skabes	  nye	  drømme	  for	  det	  kommende	  barn.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  kan	  

eventuelt	  være	  den	  kønsskuffede	  kvinde,	  hvor	  kønsskuffelsen	  bunder	  i	  heteronormative	  kønsforståelser.	  Her	  

kan	   det	   tænkes,	   at	   jordemoderen	   kan	   italesætte	   barnet	   som	   et	   individ	   og	   ikke	   som	   et	   køn.	   Dette	   kan	  

eksempelvis	  gøres	   i	   jordemoderkonsultationen	   ved	  at	   snakke	  om	  barnets	  bevægelser	   i	  maven.	   På	  denne	  

måde	  kan	  jordemødre	  fremhæve	  den	  samhørighed,	  der	  kan	  opstå	  mellem	  mor	  og	  barn	  pp.	  frem	  for	  tanken	  

om,	  hvad	  et	  specifikt	  køn	  kan	  medføre.	  

	  
Muligheden	  for,	  at	  der	  opstår	  nye	  drømme	  hos	  den	  kønsskuffede	  kvinde,	  er	  imidlertid	  ikke	  en	  garanti.	  Det	  

kan	  tænkes,	  at	  nogle	  kvinder	  ikke	  kan	  formå	  at	  klippe	  drømmetrådene	  til	  det	  forestillede	  barn	  over,	  hvorfor	  

de	  herved	  ikke	  skaber	  nye	  forventninger	  og	  relationer	  til	  det	  kommende	  barn.	  Sorgen	  over	  drømmebarnet	  

kan	  således	  medføre,	  at	  kvinden	  lukker	  sig	   inde	  i	  sig	  selv,	  hvilket	  vil	   forstyrre	  tilknytningen	  (Fyhr,	  2000,	  s.	  

197).	  I	  kraft	  af	  dette,	  kan	  det	  antages,	  at	  det	  ikke	  nødvendigvis	  er	  en	  fordel	  for	  kvinder,	  der	  ønsker	  et	  bestemt	  

køn,	  at	  få	  kønnet	  at	  vide	  i	  graviditeten.	  Det	  vil	  antagelsesvis	  være	  en	  fordel	  for	  de	  kvinder,	  som	  kan	  formå	  at	  

komme	  over	  skuffelsen	  og	  dermed	  skabe	  nye	  og	  mere	  realistiske	  drømmebånd	  til	  det	  kommende	  barn.	  Hvor-‐	  

imod	  det	  muligvis	  vil	  være	  en	  ulempe	  for	  de	  kvinder,	  som	  ikke	  formår	  at	  forkaste	  kønsskuffelsen	  og	  dermed	  

ikke	  danner	  nye	  bånd	  til	  barnet.	  Det	  er	  imidlertid	  ikke	  til	  at	  vide,	  om	  man	  vil	  reagere	  på	  den	  ene	  eller	  den	  

anden	  måde,	  hvorfor	  det	  er	  uvist,	  hvilken	  betydning	  det	  vil	  have	  for	  én,	  at	  få	  kønnet	  at	  vide	  eller	  ej.	  Det	  kan	  

antages,	  at	  bekymringen	  vedrørende	  ens	  reaktion	  på	  barnets	  køn	  kan	  medføre,	  at	  man	  slet	  ikke	  ønsker	  at	  få	  

kønnet	  oplyst	  i	  løbet	  af	  graviditeten.	  Et	  par	  af	  kvinderne	  på	  Min-‐Mave	  beskriver	  dette,	  eftersom	  de	  håber	  på	  

at	  blive	   lykkelige	  uanset	  køn,	   idet	  de	  får	  barnet	   i	  deres	  arme.	   I	  analysen	  finder	  vi	  netop	  frem	  til,	  at	  nogle	  

kvinder	   formår	  at	   forkaste	  en	  eventuel	   kønsskuffelse,	   idet	  de	  møder	  deres	  virkelige	  barn.	  Det	  er	   således	  

vanskeligt	  at	  afgøre,	  om	  det	  rigtige	  valg	  for	  kvinder,	  som	  ønsker	  et	  bestemt	  køn,	  er	  at	  få	  foretaget	  en	  køns-‐	  

scanning	  tidligt	  i	  graviditeten,	  eller	  om	  de	  bør	  vente	  til	  fødslen	  af	  deres	  barn.	  Her	  vil	  kærligheden	  til	  barnet	  

formodentligt	  komme	  helt	  automatisk	  uanset	  barnets	  køn,	  men	  det	  er	  der	  imidlertid	  heller	  ingen	  garanti	  for	  

ifølge	  Nørgaard	   (2001,	  s.16-‐17).	  Uanset	  om	  kvinder	  vælger	  at	  få	  kønnet	  oplyst	   i	  graviditeten	  eller	  ej,	  kan	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

jordemødre	  hjælpe	  dem	  med	  at	   italesætte	  deres	  forventninger	  og	  forestillinger	  om	  det	  kommende	  barn.	  

Dette	  vil	  muligvis	  medføre	  en	  sandsynlighed	  for,	  at	  kvinder	  knytter	  sig	  mere	  til	  deres	  kommende	  barn.	  

	  
En	  helt	  anden	  problematik	  i	  forhold	  til	  tidlig	  kønsscanning	  er	  abort	  på	  baggrund	  af	  køn.	  Jævnfør	  kapitel	  25	  i	  

Sundhedsloven	  har	  man	   i	  Danmark	  ret	  til	  abort	  til	  og	  med	  gestationsalder	  11+6	  uden	  begrundelse.	  Abort	  

herefter	  foretages	  kun,	  hvis	  der	  er	  en	  særlig	  årsag	  hertil,	  og	  der	  skal	  foreligge	  en	  samrådstilladelse	  til	  indgre-‐	  

bet	   (Sundheds-‐	  og	  Ældreministeriet,	  2019,	  Kapitel	  25).	  Eftersom	  Sundhedsstyrelsen,	   som	  tidligere	  nævnt,	  

fraråder	  bestemmelse	  af	  kønnet	  i	  1.	  trimester,	  kan	  danske	  kvinder	  således	  ikke	  få	  foretaget	  en	  abort	  på	  bag-‐	  

grund	  af	  køn	  i	  Danmark.	  I	  blandt	  andet	  Sverige	  har	  man	  imidlertid	  mulighed	  for	  abort	  til	  og	  med	  gestations-‐	  

alder	  17+6,	  hvorfor	  det	  formodes,	  at	  nogle	  danske	  kvinder	  tager	  dertil	  for	  at	  få	  foretaget	  en	  abort,	  hvis	  køn-‐	  

net	  viser	  sig	  ikke	  at	  stemme	  overens	  med	  det	  ønskede	  (Bannor-‐Kristensen,	  2012).	  Der	  er	  imidlertid	  ikke	  no-‐	  

gen	  reelle	  tal	  på	  tendensen,	  hvorfor	  det	  således	  er	  vanskeligt	  at	  afgøre,	  i	  hvor	  stort	  et	  omfang	  dette	  hænder.	  

Tendensen	  må	  dog	  for	  mange	  anses	  som	  uetisk,	  eftersom	  det	  synes	  forkert	  at	  få	  foretaget	  en	  abort	  alene	  på	  

baggrund	  af	  kønnet.	  Det	  er	  interessant,	  at	  muligheden	  for	  abort	  på	  baggrund	  af	  køn	  eksisterer,	  og	  hvorfor	  

eksempelvis	  Sverige	  er	  af	  overbevisningen	  om,	  at	  aborter	  kan	  foretages	  til	  og	  med	  gestationsalder	  17+6.	  

	  
Postpartum	  depression	  

I	  analysen	  finder	  vi	  frem	  til,	  at	  flere	  kvinder	  beskriver	  at	  måtte	  “sluge”	  tanken	  om	  ikke	  at	  få	  det	  køn,	  som	  de	  

præfererer,	  og	  at	  de	  føler	  sig	  skamfulde	  over	  disse	  tanker.	  Det	  kan	  tænkes,	  at	  hvis	  ikke	  disse	  følelser	  bliver	  

accepteret	  og	  italesat	  af	  den	  gravide,	  vil	  hun	  kunne	  risikere	  at	  udvikle	  PPD.	  Ifølge	  Brodén	  er	  det,	  som	  tidligere	  

nævnt,	  vigtigt,	  at	  gravide	  kan	  tillade	  ambivalente	  følelser,	  for	  hvis	   ikke	  disse	  tillades,	  kan	  de	  blandt	  andet	  

udvikle	  depression	  (2010,	  s.	  68).	  Det	  er	  således	  relevant,	  at	  jordemødre	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  kvinder	  kan	  

føle	  skam	  over	  at	  have	  negative	  eller	  ambivalente	  tanker	  om	  det	  køn,	  de	  venter	  sig.	  På	  grund	  af	  skammen	  

kan	  der	  derfor	  være	  en	  sandsynlighed	  for,	  at	  kvinder	  ikke	  deler	  disse	  tanker	  med	  deres	  jordemoder.	  Dette	  er	  

imidlertid	  vigtigt,	  eftersom	  det	  formodentligt	  vil	  mindske	  risikoen	  for	  at	  udvikle	  PPD	  på	  baggrund	  af	  køns-‐	  

skuffelse.	  En	  enkelt	  kvinde	  på	  Min-‐Mave	  beskriver,	  at	  hendes	  veninde	  fik	  en	  depression	  antepartum.	  Ingen	  

af	  kvinderne	  i	  vores	  projekt	  nævner	  dog	  specifikt,	  at	  de	  selv	  har	  oplevet	  depression	  antepartum	  eller	  PPD	  på	  

baggrund	  heraf.	  Sammenhængen	  mellem	  kønsskuffelse	  og	  depression	  er	  fortsat	  en	  gråzone,	  og	  anerkendes	  

ikke	  i	  Lægehåndbogen	  (Videbech	  &	  Øgard,	  2019),	  som	  er	  et	  online	  opslagsværk	  for	  sundhedsprofessionelle.	  

Denne	  beskriver	  følgende	  vedrørende	  PPD:	  ”Risikoen	  synes	  ikke	  at	  være	  relateret	  til	  fødselskomplikationer	  i	  

øvrigt,	  barnets	  køn,	  amning,	  fødselsmåden,	  eller	  om	  svangerskabet	  var	  planlagt”.	  Denne	  beskrivelse	  er	  dog	  

noteret	  uden	  reference.	  DFMS	  beskriver	  imidlertid	  studier,	  der	  viser,	  at	  uønsket	  køn	  kan	  føre	  til	  somatisering,	  

obstetriske	   komplikationer,	   depression,	   bekymring,	  ægteskabelige	   konflikter	   og	   vold	   (Andreassen	   et	   al.,	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

2015,	  s.	  12).	  Der	  er	  således	  ikke	  overensstemmelse	  vedrørende	  kønsskuffelses	  betydning	  i	  forhold	  til	  PPD,	  

hvilket	  imidlertid	  ville	  være	  interessant	  at	  undersøge.	  Et	  australsk	  studie	  ”Psychosocial	  risk	  factors	  to	  major	  

depression	  after	  childbirth”	  af	  Philip	  Boyce	  og	  Anthea	  Hickey	  viser,	  at	  der	  er	  en	  sammenhæng	  mellem	  PPD	  

og	  kønsskuffelse.	  I	  studiet	  findes	  en	  3	  gange	  forhøjet	  risiko	  for	  at	  udvikle	  PPD,	  hvis	  mater	  får	  et	  barn	  af	  uøn-‐	  

sket	  køn	  (Boyce	  &	  Hickey,	  2011,	  s.	  611).	  Med	  udgangspunkt	  i	  dette	  studies	  resultater	  må	  det	  antages,	  at	  der	  

bør	  være	  en	  øget	  opmærksomhed	  på	  gravide	  og	  barslende	  kvinder,	  der	  oplever	  kønsskuffelse.	  Ifølge	  Sund-‐	  

hedsstyrelsens	  anbefalinger	  for	  svangreomsorgen	  er	  forekomsten	  af	  PPD	  hos	  kvinder	  ca.	  10%	  målt	  helt	  op	  til	  

et	  halvt	  år	  pp..	  Det	  er	  dermed	  vigtigt	  at	  risikoopspore	  tidligt,	  da	  forskning	  viser	  en	  negativ	  påvirkning	  af	  barnet	  

ved	  længerevarende	  fødselsdepression	  (2013,	  s.	  191-‐192).	  Opmærksomheden	  bliver	  foreløbigt	  rettet	  mest	  

mod	  forældre	  med	  tidligere	  depressioner	  og	  andre	  psykiske	  sygdomme,	  da	  disse	  har	  en	  markant	  øget	  risiko	  

for	  at	  udvikle	  PPD	   (Ibid.).	  Det	  må	   imidlertid	  antages,	  at	  kønsskuffede	  kvinder	   ligeså	  har	  en	  markant	  øget	  

risiko,	  hvis	  det	  australske	  studiets	  fund	  er	  repræsentativt.	  Det	  kan	  således	  tyde	  på,	  at	  jordemødre	  ligeledes	  

bør	  være	  risikoopsporende	  i	  forhold	  til	  kønsskuffede	  kvinder	  både	  i	  graviditeten	  og	  særligt	  pp..	  

	  
Jordemoderen	  som	  tryg	  base	  

Som	  tidligere	  beskrevet	  har	  mennesker,	  der	  oplever	  skam	  og	  sorg,	  behov	  for	  at	  mødes	  med	  tolerance	  og	  

imødekommenhed.	  I	  sammenhæng	  med	  dette	  beskriver	  Etiske	  Retningslinjer	  For	  Jordemødre	  (2010):	  ”Jor-‐	  

demoderen	  er	  bevidst	  om	  egne	  holdninger	  og	  forforståelser.	  Jordemoderen	  tilstræber	  at	  undgå	  stigmatise-‐	  

rende	  adfærd	  over	  for	  medmennesker,	  der	  afviger	  fra	  normen”	  (s.	  7).	  Det	  er	  således	  vigtigt,	  at	  jordemødre	  

møder	  kønsskuffede	  kvinder	  med	  respekt	  og	  imødekommenhed	  på	  trods	  af	  jordemoderens	  egne	  overbevis-‐	  

ninger.	  Det	  må	  imidlertid	  antages	  at	  være	  svært	  for	  jordemødre,	  der	  finder	  kønsskuffelse	  forkert,	  at	  møde	  

kønsskuffede	  kvinder	  med	  tolerance	  og	  åbenhed.	  Dette	  vil	  medføre	  en	  risiko	  for,	  at	  hun	  ikke	  kan	  sætte	  sig	  

ind	  i	  kvindens	  følelser	  og	  dermed	  ikke	  formår	  at	  møde	  kvinden,	  dér	  hvor	  hun	  er.	  En	  af	  kvinderne	  på	  Min-‐	  

Mave	  beskriver,	  at	  hun	  er	  bange	  for	  at	  komme	  til	  at	  græde,	  hvis	  hun	  til	  kønsscanningen	  får	  at	  vide,	  at	  hun	  

venter	  sig	  det	  modsatte	  køn	  end	  det	  ønskede	  (Min-‐Mave,	  2020,	  ¶Side	  2).	  Det	  vil	  formodentligt	   ikke	  være	  

behjælpeligt,	  hvis	  jordemoderen	  hertil	  siger:	  ”Kønnet	  er	  da	  ligegyldigt,	  så	  længe	  dit	  barn	  er	  sundt	  og	  raskt”.	  

I	  sammenhæng	  med	  dette	  har	  vi	  selv	  oplevet	  flere	  jordemødre,	  inklusiv	  os	  selv	  som	  jordemoderstuderende,	  

sige:	  ”Nå,	  I	  skal	  have	  en	  dreng,	  det	  er	  da	  dejligt!”.	  Vi	  og	  mange	  andre	  jordemødre	  antager	  herved,	  at	  kvinden	  

er	  glad	  for	  barnets	  køn.	  Vi	  kan	  imidlertid	  ikke	  vide,	  om	  det	  er	  sandheden.	  Ud	  fra	  vores	  oplevelser	  siger	  ingen	  

kvinder	  os	  imod.	  Dette	  kan	  enten	  hænge	  sammen	  med,	  at	  de	  synes,	  det	  er	  dejligt,	  at	  de	  skal	  have	  en	  dreng,	  

eller	  fordi	  de	   ikke	  tør	   italesætte,	  at	  de	   i	  virkeligheden	  er	  kønsskuffede.	  Vi	  forestiller	  os,	  at	  denne	  samtale	  

eksempelvis	  vil	  falde	  naturligt	  i	  forbindelse	  med	  kønsscanninger.	  Her	  vil	  flere	  kvinder	  netop	  opleve	  den	  umid-‐	  

delbare	  skuffelse,	  som	  kan	  opstå,	  hvis	  barnets	  køn	  ikke	  stemmer	  overens	  med	  præferencen.	  Det	  kan	  antages,	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

at	  flere	  kvinder	   i	  denne	  kontekst	  vil	   forsøge	  at	  holde	  skuffelsen	  tilbage	  på	  grund	  af	  skam.	  Jordemødre	  og	  

sonografer	  bør	  dermed	  muligvis	  have	  en	  skærpet	  opmærksomhed	  på	  kvinders	  reaktioner	  i	  forbindelse	  med	  

kønsscanninger.	  Dette	  kan	  imidlertid	  være	  vanskeligt,	  hvis	  kvinderne	  ikke	  er	  åbne	  omkring	  deres	  tanker	  og	  

følelser.	  Ved	  italesættelse	  af	  skam,	  vil	  skammen	  mindskes,	  hvorfor	  det	  er	  vigtigt,	  at	  kvinder	  tør	  at	  åbne	  op	  til	  

deres	  jordemødre.	  Hvis	  jordemødre	  gør	  sig	  overvejelser	  om	  kønnets	  betydning	  og	  formår	  at	  reflektere	  over,	  

hvornår	  og	  hvordan	  det	  skal	  italesættes,	  da	  vil	  det	  muligvis	  medføre,	  at	  kvinderne	  formår	  at	  acceptere	  am-‐	  

bivalente	  følelser.	  Dermed	  kan	  der	  være	  en	  sandsynlighed	  for,	  at	  de	  knytter	  bånd	  til	  det	  kommende	  barn	  

uanset	  køn,	  og	  det	  kan	  ligeledes	  formodes,	  at	  kvinderne	  er	  i	  mindre	  risiko	  for	  at	  udvikle	  PPD.	  I	  kraft	  af	  oven-‐	  

stående	  kan	  det	  herved	  antages,	  at	  det	  er	   relevant	   for	   jordemødre	  at	  have	  kendskab	  til	  kønsskuffelse	  og	  

hvilke	  følelser,	  det	  kan	  aflede.	  

	  
Metodediskussion	  

Kvalitativ	  og	  kvantitativ	   forskning	  er	  underlagt	   samme	  krav	   til	   validitet	  og	   reliabilitet,	  hvor	   reliabiliteten	   i	  

kvalitativ	  forskning	  henviser	  til	  den	  indre	  sammenhæng	  i	  et	  forskningsprojekt	  (Miller,	  u.å,	  s.	  47).	  I	  projektet	  

har	  vi	  forsøgt	  at	  være	  gennemsigtige	  i	  forbindelse	  med	  vores	  forforståelse	  til	  fænomenet	  kønsskuffelse.	  Der-‐	  

udover	  har	  vi	  ligeledes	  forsøgt	  at	  redegøre	  og	  argumentere	  tydeligt	  for	  både	  udvælgelse	  af	  CM’s	  blogindlæg,	  

samt	  hvorfor	  vi	  finder	  det	  relevant	  selv	  at	  fremstille	  empiri	  på	  Min-‐Mave.	  I	  forbindelse	  med	  bearbejdelse	  og	  

analyse	  af	  vores	  empiri	  ønsker	  vi	  i	  det	  følgende	  at	  redegøre	  og	  argumentere	  for	  vores	  overvejelser.	  Vi	  finder,	  

at	  den	  induktive	  tilgang	  er	  velegnet,	  idet	  kønsskuffelse	  er	  et	  fænomen,	  der	  ikke	  findes	  megen	  forskning	  på.	  

Empirien	  får	  hermed	  lov	  til	  at	  styre,	  hvilke	  teorier,	  der	  udvælges	  til	  at	  belyse	  og	  afdække	  fænomenet	  køns-‐	  

skuffelse.	  Projektet	  rummer	  megen	  teori,	  da	  teoretikerne	  er	  udvalgt	  for	  bedst	  muligt	  at	  afdække	  de	  fire	  te-‐	  

matikker:	  heteronormativitet,	  relationer,	  skam	  og	  sorg.	  Ingen	  af	  teoretikerne	  belyser	  kønsskuffelse	  direkte,	  

fraset	  Asbery.	  Asbery	  er	  således	  den	  eneste	  teori,	  som	  specifikt	  omhandler	  kønsskuffelse,	  der	  kunne	  fremsø-‐	  

ges.	  Som	  tidligere	  nævnt	  veksler	  Asberys	  bog	  ”Altered	  Dreams	  –	  Living	  with	  Gender	  Disappointment”	  (2008)	  

mellem	  hendes	  egne	  oplevelser	  og	  andre	  kvinders	  oplevelser.	  Herimellem	  forsøger	  hun	  at	  forklare	  eller	  af-‐	  

dække	  disse	  følelser	  med	  sin	  baggrund	  som	  psykolog.	  De	  teoretiske	  dele	  af	  bogen	  er	  benyttet	  som	  teori	  til	  

at	  understøtte	  analysens	  fund,	  men	  teorien	  er	  ikke	  nødvendigvis	  repræsentativ	  for	  vores	  problemformule-‐	  

ring,	  idet	  Asbery	  kan	  være	  farvet	  af	  egne	  erfaringer.	  Repræsentativitet	  udtrykker	  netop	  hvorvidt	  de	  observe-‐	  

rede	  personer	  afspejler	  det,	  vi	  ønsker	  at	  sige	  noget	  om	  (Thisted,	  2017,	  s.	  86).	  

	  
I	  projektet	  kategoriseres,	  som	  tidligere	  nævnt,	  fire	  tematikker,	  der	  er	  relevante	  til	  at	  belyse	  kønsskuffelse,	  og	  

hermed	  fortolke	  på	  fænomenet.	  Ifølge	  Thisted	  er	  validiteten	  for	  et	  projekt	  tæt	  forbundet	  til	  problemformu-‐	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

leringen,	  og	  det	  der	  faktisk	  undersøges	  (Ibid.,	  s.	  141).	  Validiteten	  kan	  opdeles	  i	  den	  interne	  og	  eksterne	  vali-‐	  

ditet.	  Den	  eksterne	  validitet	  henviser	  ifølge	  Thisted	  til,	  hvorvidt	  resultaterne	  i	  projektet	  kan	  generaliseres	  til	  

befolkningen.	  I	  kvalitativ	  forskning	  er	  vores	  empiri	  subjektiv	  og	  derfor	  ikke	  sammenlignelig	  til	  alle	  kvinder,	  

der	  oplever	  kønsskuffelse.	  Ydermere	  har	  vi	  intet	  kendskab	  til	  hvilken	  alder,	  etnicitet	  eller	  sociodemografisk	  

baggrund,	  som	  kvinderne	  har.	  Det	  kunne	  have	  været	  en	  interessant	  observation,	  der	  måske	  kunne	  give	  et	  

indblik	  i,	  hvilke	  kvinder,	  der	  oplever	  kønsskuffelse,	  men	  også	  hvem	  der	  vælger	  at	  dele	  deres	  oplevelser	  på	  

internettet.	  Den	  interne	  validitet	  angiver	  i	  hvilken	  grad	  resultaterne	  er	  gyldige	  for	  det,	  der	  undersøges	  (Ibid.,	  

86).	  I	  kvalitativ	  forskning	  foreslås	  det	  at	  styrke	  validiteten	  ved	  at	  undersøge	  problemformuleringen	  på	  mere	  

end	  én	  empiri	  (Miller,	  u.å,	  47).	  Dette	  forsøger	  vi	  ved	  at	  fremstille	  empiri	  selv,	  således	  at	  CM’s	  blogindlæg	  ikke	  

står	  alene	  som	  empiri	  til	  projektet.	  Oplevelserne	  og	  erfaringerne	  er	  imidlertid	  fortsat	  subjektive,	  og	  ved	  at	  

inkludere	  flere	  kvinders	  oplevelser,	  får	  vi	  et	  større	  indblik	  i	  fænomenet	  kønsskuffelse.	  

	  
Skulle	  kønsskuffelse	  undersøges	  igen,	  ville	  det	  være	  relevant	  at	  teste	  de	  fire	  tematikker,	  som	  vi	  udleder	  fra	  

vores	  tematiske	  analyse	  og	  dermed	  arbejde	  deduktivt.	  Dette	  ville	  teste	  reliabiliteten	  og	  ikke	  lade	  empirien	  

styre	  projektet.	  Det	  svenske	  studie	  “Newborn	  gender	  as	  a	  predictor	  of	  postpartum	  mood	  disturbances	  in	  a	  

sample	  of	  Swedish	  women”	  (Sylveén	  et	  al.,	  2011)	  undersøger	  sammenhængen	  mellem	  PPD	  og	  kønsskuffelse.	  

Dette	  gøres	  ved	  screening	  af	  PPD	  ved	  hjælp	  af	  Edinburgh	  Postnatal	  Depression	  Scale.	  Dette	  studie	  kunne	  

ligeledes	  udføres	  på	  danske	  barslende	  kvinder	  for	  at	  undersøge,	  om	  der	  er	  en	  signifikant	  sammenhæng	  mel-‐	  

lem	  ovenstående,	  og	  det	  ville	  dermed	  være	  et	  kvantitativt	  projekt.	  Ønsker	  vi	  fortsat	  at	  arbejde	  kvalitativt,	  

kunne	  det	  være	  interessant	  at	  lave	  et	  semistruktureret	  interview	  med	  kvinder,	  der	  har	  oplevet	  kønsskuffelse.	  

Vi	  kunne	  vælge	  at	  teste	  de	  tematikker,	  som	  vi	  udleder	  fra	  dette	  projekt,	  da	  netop	  disse	  ville	  være	  vores	  nye	  

forståelse	  og	  dermed	  forforståelse	  til	  næste	  undersøgelse.	  

	  
Dette	  projekt	  har	  således	  både	  styrker	  og	  svagheder,	  og	  vi	  anerkender,	  at	  der	  er	  behov	  for	  yderligere	  under-‐	  

søgelser	  for	  at	  afdække	  fænomenet	  kønsskuffelse.	  

	  

Konklusion	  

Hensigten	  med	  projektet	  er	  at	  undersøge	   fænomenet	  kønsskuffelse,	   samt	  hvordan	  denne	  viden	  kan	  være	  

anvendelig	  for	  jordemødre.	  

	  
Vi	  har	  i	  projektets	  analyse	  opnået	  en	  indsigt	  i	  nogle	  faktorer,	  der	  kan	  have	  betydning	  for	  kvinders	  kønsskuf-‐	  

felse.	  Vi	  finder,	  at	  kvinderne	  oplever	  skamfulde	  følelser	  over	  deres	  ambivalente	  tanker,	  og	  at	  de	  ikke	  tør	  åbne	  

op	  omkring	  disse,	  da	  emnet	  er	  tabubelagt.	  Vi	  konkluderer,	  at	  en	  heteronormativ	  kønsforståelse	  begrænser	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

flere	  af	  kvinderne	  i	  deres	  tanker	  og	  ønsker	  om	  et	  kommende	  barn.	  På	  grund	  af	  bestemte	  kønsroller	  kan	  flere	  

af	  kvinderne	  ikke	  se	  sig	  selv	  opdrage	  et	  specifikt	  køn,	  men	  nogle	  forholder	  sig	  imidlertid	  kritisk	  til	  de	  gængse	  

normer	  og	  udfordrer	  dem.	  Det	   tyder	  derudover	  på,	  at	  nære	   relationer	   ligeledes	  er	  en	  afgørende	   faktor	   i	  

ønsket	  om	  et	  bestemt	  køn.	  Især	  forholdet	  til	  kvindernes	  egne	  forældre	  kan	  være	  af	  afgørende	  betydning,	  

men	  også	  dårlige	  erfaringer	  til	  det	  modsatte	  køn.	  Derudover	  føler	  flere	  af	  kvinderne	  et	  pres	  fra	  omgivelsernes	  

forventninger	  til	  hvilket	  køn,	  de	  bør	  ønske	  sig,	  og	  oplever	  dermed	  kønsskuffelse	  på	  den	  baggrund.	  Kønsskuf-‐	  

felse	  medfører	  ligeledes	  en	  sorg	  over	  tabet	  af	  det	  forestillede	  barn,	  og	  kvinderne	  gennemgår	  en	  sorgproces,	  

der	  for	  nogen	  kan	  føles	  som	  tabet	  af	  et	  drømmebarn.	  

	  
Der	  bør	  være	  en	  særlig	  opmærksom	  på	  kønsskuffede	  kvinder,	  da	  det	  tyder	  på,	  at	  disse	  har	  en	  risiko	  for	  at	  

udvikle	  PPD	  samt	  tilknytningsforstyrrelser	  til	  deres	  kommende	  barn.	  Har	  kvinden	  et	  ønske	  om	  et	  specifikt	  

køn,	   findes	  der	   ikke	  et	  entydigt	  svar	  på,	  hvorvidt	  det	  er	  en	  fordel	  at	  oplyse	  barnets	  køn	   i	  graviditeten	  for	  

eventuelt	  at	  styrke	  tilknytningen	  til	  barnet.	  

	  
I	  mødet	  med	  kønsskuffede	  kvinder	  bør	  jordemoderen	  ikke	  på	  forhånd	  antage,	  at	  en	  kvinde	  føler	  lykke	  over	  

at	  vente	  enten	  en	  dreng	  eller	  en	  pige.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  kvinden	  kan	  benytte	  jordemoderen	  som	  en	  neutral	  

base	  til	  at	  dele	  sine	  ambivalente	  følelser,	  uanset	  jordemoderens	  personlige	  holdning	  til	  kønsskuffelse.	  Hun	  

bør	  derfor	  møde	  kvinden	  med	  imødekommenhed	  og	  tolerance,	  da	  dette	  skaber	  de	  bedste	  betingelser	  for	  at	  

bearbejde	  kønsskuffelsen.	  
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Bilag	  3:	  Drømmen	  om	  at	  få	  en	  pige	  og	  angsten	  for	  at	  miste	  

CM:	  Jeg	  vil	  gerne	  lige	  starte	  dette	  indlæg	  med	  at	  understrege,	  at	  jeg	  elsker	  mine	  to	  drenge	  overalt	  på	  jorden	  

og	  jeg	  vil	  aldrig	  nogensinde	  være	  dem	  foruden!	  De	  er	  helt	  perfekte,	  som	  de	  er	  og	  jeg	  er	  lykkelig	  for,	  at	  lige	  

præcis	  Milan	  og	  Elliot	  er	  mine	  børn	  og	  jeg	  deres	  mor.	  Jeg	  ved	  at	  det	  er	  et	  ømt	  punkt	  for	  mange,	  det	  her	  med	  

at	  ønske	  sig	  et	  bestemt	  køn	  og	  det	  er	  som	  om,	  at	  det	  eneste	  rigtige	  svar	  til:	  “Så,	  hvad	  håber	  du	  at	  det	  bliver?”,	  

skal	  være	  en	  lang	  smøre	  om,	  at	  man	  er	  fuldstændig	  ligeglad	  med	  kønnet,	  så	  længe	  barnet	  er	  sundt	  og	  rask.	  

Og	  det	  er	  jo	  absolut	  også	  det	  vigtigste.	  Ingen	  tvivl	  om	  det.	  Men	  hvad	  hvis	  nu	  man,	  inderst	  inde,	  rent	  faktisk	  

har	  et	  ønske	  om	  enten	  en	  pige	  eller	  en	  dreng?	  Det	  må	  man	  ikke	  rigtig	  sige	  højt,	  vel?	  Så	  er	  man	  jo	  lidt	  utak-‐	  

nemmelig,	  ikk’?	  

Jeg	  har	  ret	  mange	  gange	  udtalt	  på	  tv,	  at	  jeg	  virkelig	  drømmer	  om,	  at	  få	  en	  pige	  engang.	  Det	  er	  virkelig	  et	  af	  

mine	  største	  ønsker	  og	  har	  været	  det	  i	  mange	  år.	  Jeg	  ved	  godt,	  at	  det	  kan	  virke	  meget	  overfladisk	  for	  nogen,	  

når	  jeg	  snakker	  om	  kjoler,	  pynt,	  barbiedukker	  og	  alle	  de	  andre	  girly	  stuff.	  Og	  det	  er	  faktisk	  også	  bare	  den	  

overfladiske	  del	  af	  det,	  for	  jeg	  kunne	  jo	  sagtens	  leve	  uden	  en	  datter	  og	  jeg	  kan	  da	  bare	  pynte	  min	  lille,	  søde	  

niece,	  hvis	  behovet	  absolut	  er	  så	  stort.	  I	  know!	  Men	  der	  er	  faktisk	  en	  hel	  reel	  grund	  til,	  at	  ønsket	  om	  en	  pige	  

er	  så	  stort..	  

Jeg	  er	  bange.	  Bange	  for	  at	  blive	  gammel	  og	  bange	  for	  ikke,	  at	  have	  min	  familie	  og	  mennesker	  omkring	  mig	  til	  

den	  tid.	  Drenge	  er	  jo	  altså	  bare	  anderledes	  end	  piger	  og	  jeg	  synes	  ofte,	  at	  kvindens	  familie	  er	  den	  foretrukne	  

og	  dem,	  man	  bruger	  mest	  tid	  med	  og	  på.	  Jeg	  ved	  godt,	  at	  det	  er	  sygt	  generaliserende	  af	  mig	  og	  at	  der	  selv-‐	  

følgelig	  er	  mange	  tilfælde,	  hvor	  det	  ikke	  hænger	  sådan	  sammen,	  men	  jeg	  har	  nu	  alligevel	  en	  idé	  om,	  at	  det	  i	  

mange	  familier	  er	  tilfældet.	  Jeg	  kender	  i	  hvert	  fald	  en	  del	  familier,	  hvor	  det	  er	  sådan..	  Jeg	  elsker	  mine	  drenge	  

og	  jeg	  ønsker	  dem	  alt	  godt	  i	  livet,	  men	  jeg	  er	  fandme	  bange	  for,	  at	  de	  en	  dag	  rejser	  til	  udlandet,	  langt	  væk	  fra	  

mig.	  At	  de	  bare	  giver	  mig	  fingeren	  og	  siger:	  “Tak	  for	  de	  18	  år,	  mor,	  nu	  klarer	  jeg	  selv	  resten!”.	  Det	  er	  min	  

største	  frygt.	  Virkelig.	  

	  
Jeg	  har	  selv	  et	  meget	  tæt	  forhold	  til	  min	  mor.	  Hun	  er	  min	  bedste	  veninde	  på	  mange	  måder.	  Jeg	  kan	  dele	  alt	  

med	  hende	  og	  hun	  kender	  mig	  bedre	  end	  nogen	  anden.	  Og	  jeg	  vil	  have	  det	  samme	  med	  mine	  børn!	  Jeg	  vil	  

have	  det	  samme	  tætte	  mor-‐barn	  forhold,	  som	  jeg	  har	  med	  min	  mor.	  Men	  kan	  man	  overhovedet	  få	  det	  med	  

drenge?	  Jeg	  tvivler.	  Og	  jeg	  tvivler	  på,	  når	  drengene	  bliver	  ældre,	  at	  de	  gider	  og	  se	  en	  komdie	  fredag	  aften,	  alt	  

imens	  vi	  spiser	  is	  og	  får	  os	  en	  god	  og	  lang	  snak	  om	  livets	  op	  og	  nedture.	  Og	  jeg	  tvivler	  på,	  at	  de	  vil	  tage	  på	  

café-‐	  og	  shoppeture	  og	  alt	  det	  andet,	  som	  jeg	  jo	  synes	  er	  hyggeligt.	  Sådan	  noget	  gør	  drenge	  bare	  ikke,	  vel?	  

Jeg	  ved	  det	  ikke.	  Måske	  er	  jeg	  uvidende	  og	  fordomsfuld.	  Jeg	  er	  bare	  så	  bange	  for,	  at	  mine	  børn	  rejser	  langt,	  

langt	  væk,	  når	  de	  bliver	  ældre	  og	  ikke	  gider	  at	  have	  noget	  med	  mig	  at	  gøre.	  Det	  ville	  virkelig	  være	  jordens	  

undergang.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

Det	  er	  faktisk	  ret	  svært	  for	  mig,	  at	  skrive	  og	  dele	  alt	  det	  her,	  for	  det	  er	  virkelig	  ømt	  for	  mig	  og	  jeg	  føler	  mig	  

alligevel	  lidt	  som	  en	  tåbe,	  når	  jeg	  skriver	  alle	  de	  her	  ting.	  Jeg	  kan	  jo	  godt	  selv	  høre,	  at	  det	  lyder	  dumt.	  Hvorfor	  

skulle	  jeg	  ikke	  kunne	  få	  det	  samme	  tætte	  forhold	  med	  mine	  drenge?	  Men	  tvivlen	  er	  der	  bare	  og	  jeg	  kan	  derfor	  

ikke	  slippe	  drømmen	  om,	  at	  få	  en	  pige.	  Og	  så	  vil	  min	  karma	  helt	  sikkert,	  at	  vi	  ender	  med	  at	  have	  syv	  drenge,	  

som	  sidder	  på	  skødet	  af	  mig	  til	  de	  er	  30	  år.	  Og	  som	  jeg	  bogstavlig	  talt	  bliver	  nødt	  til,	  at	  sparke	  ud	  af	  døren,	  i	  

en	  alder	  af	  40.	  Haha!	  Kunne	  I	  ikke	  lige	  se	  det	  for	  jer?	  Så	  er	  Mikkel	  og	  jeg	  da	  i	  det	  mindste	  ikke	  ensomme	  til	  

den	  tid	  ?	  

Jeg	  har	  et	  meget	  tæt	  forhold	  til	  mine	  drenge	  og	  jeg	  kysser	  og	  krammer	  dem	  dagen	  lang.	  Jeg	  siger	  til	  dem,	  at	  

jeg	  elsker	  dem	  ubetinget,	  jeg	  bruger	  alle	  døgnets	  timer	  med	  dem,	  jeg	  sover	  med	  dem,	  jeg	  trøster	  dem,	  jeg	  

hepper	  på	  dem	  og	  jeg	  gør	  generelt	  alt	  hvad	  jeg	  kan	  for,	  at	  de	  har	  den	  bedste	  tilværelse	  og	  barndom	  overho-‐	  

vedet.	  Og	  alt	  det	  gode	  jeg	  giver	  dem	  og	  den	  tætte	  tilknytning	  vi	  har	  –	  hvorfor	  skulle	  det	  ikke	  vare	  ved?	  Måske	  

burde	  jeg	  bare	  have	  tillid	  til,	  at	  det	  hele	  nok	  skal	  gå	  og	  at	  de	  selvfølgelig	  altid	  vil	  prioritere	  familien	  højt.	  

Må	  jeg	  høre	  jeres	  inputs	  derude?	  Er	  der	  mon	  andre	  mødre,	  som	  sidder	  med	  samme	  frygt	  som	  mig	  eller	  synes	  

I,	  at	  jeg	  er	  helt	  skør?	  Og	  lad	  mig	  endelig	  høre	  jeres	  erfaringer	  med,	  om	  drenge	  kan	  have	  et	  godt	  og	  tæt	  forhold	  

til	  deres	  mor,	  når	  de	  bliver	  voksne.	  Måske	  kan	  I	  berolige	  mig	  lidt.	  Vi	  ved	  jo	  godt	  allesammen,	  at	  nummer	  tre	  

herhjemme	  også	  bliver	  en	  dreng,	  så	  jeg	  kan	  vel	  ligeså	  godt	  acceptere,	  at	  jeg	  forbliver	  en	  drengemor.	  Og	  tro	  

mig.	  Jeg	  er	  dybt	  taknemmelig	  

	  
Kommentarspor:	  

Cæcilie:	  Det	  er	  da	  helt	  okay,	  at	  ønske	  sig	  en	  pige.	  Også.	  Vi	  havde	  to	  tøser	  og	  ønskede	  os	  enormt	  en	  dreng.	  

Det	  fik	  vi.	  Jeg	  elsker	  vi	  har	  begge	  oplevelser	  med.	  

	  
Cellina	  Martinna:	  Det	  forstår	  jeg	  virkelig	  godt!	  <3	  

	  

Louise:	  Jeg	  har	  altid	  drømt	  om	  at	  få	  en	  pige.	  Jeg	  fødte	  den	  sødeste	  og	  dejligste	  dreng	  i	  januar,	  og	  jeg	  kan	  slet	  

ikke	  forestille	  mig	  ikke	  at	  have	  ham.	  Når	  det	  er	  sagt,	  så	  håber	  jeg	  inderligt	  at	  vi	  er	  så	  heldige	  at	  vi	  får	  en	  pige	  

på	  et	   tidspunkt,	   jeg	  vil	   så	  gerne	  have	  en	  af	  hver.	  Hjemme	  ved	  os	  er	  vi	  helt	  klart	  mere	  sammen	  med	  min	  

familie,	  end	  med	  min	  kærestes,	  så	  på	  det	  punkt	  kan	  jeg	  også	  sagtens	  følge	  dig.	  Jeg	  tror	  dog	  også	  det	  har	  

meget	  at	  sige	  hvordan	  man	  tager	  imod	  sine	  sønners	  kærester.	  Min	  svigermor	  synes	  jeg	  gør	  alt	  forkert,	  så	  har	  

jeg	  ikke	  lyst	  til	  at	  bruge	  en	  masse	  tid	  med	  dem.	  Jeg	  håber	  at	  jeg	  selv	  bliver	  en	  god	  svigermor,	  så	  jeg	  om	  mange	  

år	  når	  der	  til?	  

	  
Cellina	  Martinna:	  Kære	  Louise.	  Det	  tror	  jeg	  du	  har	  helt	  ret	  i.	  <3	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

Camilla	  Hansen:	  Dit	  indlæg	  kunne	  ikke	  komme	  mere	  passende	  for	  mig,	  jeg	  har	  selv	  en	  dreng	  på	  3år	  og	  venter	  

mig	  lige	  nu	  EN	  PIGE,	  meen	  i	  den	  tid	  jeg	  gik	  og	  ventet	  på	  at	  få	  kønnet	  afvide	  var	  jeg	  meget	  ærlig	  om	  jeg	  inderligt	  

ønsket	  denne	  pige	  af	  samme	  grunde	  som	  dig,	  fremtiden	  som	  gammel	  osv.	  Jeg	  blev	  mødt	  af	  de	  samme	  kom-‐	  

mentar	  som	  du	  nævner	  “så	  længe	  det	  er	  et	  sundt	  og	  rask	  barn”	  og	  ja	  undskyld	  selvf	  men	  nu	  spurgte	  du	  jo	  

selv	  om	  kønnet	  havde	  jeg	  lyst	  til	  at	  svarer	  hver	  gang.	  Jeg	  er	  nu	  20	  uger	  henne	  og	  tror	  dårlig	  selv	  på	  det	  er	  en	  

pige	  stadig	  for	  kan	  man	  virkelig	  være	  så	  heldig	  og	  må	  jeg	  godt	  have	  lov	  til	  at	  sige	  det	  højt	  at	  jeg	  er	  fuc****	  

heldig.	  ????	  

	  
Cellina	  Martinna:	  Kære	  Camilla.	  Stort	  tillykke	  med	  din	  lille	  pige.	  <3	  

	  

Anonym:	  Hmm…	  det	  er	  nok	  lidt	  tabu..	  fordi	  det	  måske	  som	  du	  selv	  siger	  bunder	  i	  noget	  helt	  helt	  andet?	  Frygt	  

for	  ensomhed	  fx.	  eller	  at	  man	  ønsker	  det	  samme	  forhold	  som	  man	  har	  til	  sin	  egen	  mor	  el.	  lign.	  Nå	  men	  jeg	  

skriver	  til	  dig	  fordi	  jeg	  kender	  flest	  hvor	  det	  er	  den	  anden	  vej	  rundt.	  Inkl	  i	  vores	  egen	  lille	  familie.	  Min	  mand	  

er	  virkelig	  tæt	  med	  sin	  mor,	  han	  tager	  i	  en	  alder	  ikke	  hjem	  fredag	  aften	  og	  ser	  komedie	  med	  sin	  mor,	  der	  er	  

han	  sammen	  med	  os,	  Hustru	  og	  barn.	  Men	  men	  hvis	  han	  er	  ked	  af	  noget	  og	  vi	  har	  talt	  om	  det	  ringer	  han	  

alligevel	  lige	  for	  at	  snakke	  det	  igennem	  med	  sin	  mor..	  og	  det	  er	  altid	  min	  svigermor	  der	  passer	  vores	  barn,	  

hvis	  vi	  er	  syge	  fx.	  Eller	  trænger	  til	  en	  dag	  for	  os	  selv,	  selvom	  det	  er	  sjældent	  vi	  har	  brug	  for	  pasning.	  Så	  er	  det	  

hende.	  Hun	  går	  også	  til	  musik	  med	  vores	  barn	  om	  torsdagen..	  Nej	  jeg	  ville	  ikke	  have	  min	  svigermor	  med	  på	  

fødestuen,	  så	  ja	  på	  nogle	  punkter	  er	  det	  noget	  andet..	  og	  nej	  da	  amning	  skulle	  op	  at	  køre	  var	  det	  ikke	  min	  

svigermor	  jeg	  gad	  have	  besøg	  af,	  men	  jeg	  tror	  virkelig	  forskellen	  ligger	  i,	  hvilken	  energi	  man	  selv	  ligger	  i	  for-‐	  

holdet	  til	  sin	  svigerdatter.	  Fx.	  Passer	  min	  mor	  ofte	  min	  nevø,	  som	  er	  min	  brors	  barn,	  men	  har	  kun	  passet	  

vores	  barn	  én	  enkelt	  gang.	  Jeg	  føler	  at	  min	  svigermor	  i	  langt	  højere	  grad	  lytter	  til,	  hvad	  der	  er	  vigtigt	  for	  mig	  

som	  mor	  og	  hun	  er	  rigtig	  god,	  som	  i	  exeptionel	  til	  at	  respektere	  det,	  hun	  roser	  mig	  tit	  for	  at	  have	  sådan	  et	  

omsorgsfuldt	  og	  høfligt	  og	  dejligt	  barnebarn..	  og	  det	  giver	  en	  masse	  tillid	  i	  mellem	  os.	  Min	  mor	  vil	  gerne	  have	  

et	  tæt	  forhold..	  men	  jeg	  føler	  nogle	  gange	  jeg	  bliver	  helt	  kvalt	  i	  det.	  Der	  har	  været	  alt	  for	  meget	  veninderi	  i	  

vores	  forhold	  og	  nu	  holder	  jeg	  lidt	  afstand..	  for	  hun	  vil	  gerne	  have	  jeg	  gør	  tingene	  mere	  på	  hendes	  måde	  og	  

kommer	  meget	  med	  råd	  osv.	  Fx.	  har	  min	  svigermor	  selv	   lavet	  min	  mands	  dåbskjole	  og	  selvom	  vi	  har	  en	   i	  

familien	  som	  alle	  andre	  familiemedlemmer	  har	  haft	  på,	  så	  vidste	  jeg	  hvor	  meget	  det	  ville	  betyde	  for	  hende	  

at	  hendes	  første	  barnebarn	  fik	  den	  på.	  Så	  fordi	  hun	  strækker	  sig	  langt	  for	  mig	  så	  giver	  jeg	  også	  igen	  på	  nogle	  

punkter	  hvor	  andre	  måske	  var	  stået	  fast.	  Det	  tror	  jeg	  er	  vigtigt	  at	  huske	  på	  som	  drenge-‐mor.	  Vi	  har	  i	  den	  grad	  

også	  haft	  vores	  kampe	  ift	  alt	  muligt	  andet..	  men	  det	  handler	  om	  at	  udvise	  noget	  respekt	  for	  en	  ny	  kæreste	  

og	  blande	  sig	  uden	  om	  det	  fællesliv	  de	  er	  ved	  at	  skabe..	  og	  så	  vær	  respektfuld	  og	  omsorgsfuld..	  for	  hvem	  vil	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

ikke	  gerne	  være	  sammen	  med	  sådan	  en	  svigermor?	  Slap	  helt	  af…	  du	  virker	  som	  et	  dejligt	  menneske	  og	  jeg	  er	  

sikker	  på	  i	  også	  får	  et	  dejligt	  familieliv	  når	  jeres	  drenge	  engang	  selv	  skal	  have	  familier	  

	  
Cellina	  Martinna:	  Tusind	  tak	  for	  din	  besked.	  Det	  tror	  jeg	  du	  har	  helt	  ret	  i.	  <3	  

	  

Lynette:	  Jeg	  har	  selv	  3	  drenge	  i	  alderen	  15,	  11	  &	  6	  og	  brænder	  ligeså	  meget	  som	  dig	  at	  få	  en	  pige	  <3	  elsker	  

alle	  mine	  drenge	  to	  the	  moon	  and	  back,	  så	  jeg	  føler	  med	  dig,	  synes	  bestemt	  ik	  det	  er	  forkert	  at	  ønske	  sig	  en.	  

	  
Cellina	  Martinna:	  Tak	  for	  din	  besked.	  <3	  

	  

Meliha:	  Min	  mor	  fik	  i	  en	  meget	  ung	  alder	  mine	  brødre	  og	  har	  derefter	  altid	  ønsket	  sig	  en	  pige..	  hun	  elsker	  

mine	  brødre	  og	  mig	  overalt	  på	  jorden,	  men	  hun	  har	  altid	  sagt,	  at	  piger	  er	  der	  mere	  for	  deres	  forældre..	  selvom	  

det	  er	  meget	  generaliserende,	  så	  tror	  jeg	  også,	  at	  hun	  har	  ret	  et	  eller	  andet	  sted.	  Min	  mor	  og	  jeg	  har	  den	  dag	  

i	  dag	  et	  helt	  specielt	  bånd,	  som	  hun	  ikke	  har	  til	  mine	  brødre	  og	  vi	  taler	  sammen	  hver	  dag	  i	  tlf,	  hvis	  ikke	  vi	  ses..	  

nu	  har	  jeg	  selv	  både	  en	  dreng	  og	  en	  pige,	  og	  håber	  inderligt,	  at	  jeg	  får	  det	  bånd	  med	  dem,	  som	  min	  mor	  har	  

med	  mig	  

	  
Cellina	  Martinna:	  Tusind	  tak	  for	  din	  besked.	  <3	  

	  

Bettina	  Christensen:	  Hehe	  har	  selv	  to	  drenge(	   levende)	   ja	  du	  så	  rigtigt	  skrev	   levende,	  har	  også	  en.datter,	  

døde	  under	  fødslen,	  jeg	  fik.min	  pige	  men	  måtte	  ikke	  beholde	  hende.	  Så	  jo	  jeg	  har	  også	  drømmen	  om	  en.le-‐	  

vende	  pige,	  men	  ved	  desværre	  jeg	  aldrig	  får	  hende.	  

Det	  med	  at	  shoppe?	  har	  tit	  mine	  drenge	  med	  ude	  at	  shoppe,	  så	  længe	  man	  bruger	  penge	  på	  tøj	  til	  dem	  så	  er	  

alt	  ok,	  skal	  mor	  lige	  prøve	  lidt	  også	  kommer	  deres	  udbryd’mor	  det	  kedeligt,	  er	  du	  ik	  snart	  færdig?	  er	  nu	  ikke	  

bange	  for	  mine	  drenge	  de	  smutter	  helt	  når	  de	  er	  18	  for	  de	  har	  lige	  så	  meget	  kærlighed	  til	  mig	  som.jeg	  har	  til	  

dem?	  mine	  drenge	  er	  9	  og	  omlidt	  en	  på	  12	  år	  

	  
Cellina	  Martinna:	  Kære	  Bettina	  Tak	  for	  din	  besked.	  Jeg	  er	  virkelig	  ked	  af	  at	  læse,	  at	  du	  har	  mistet	  din	  datter.	  

Det	  gør	  mig	  virkelig	  ondt!	  <3	  

	  
Anneli:	  Jeg	  har	  lige	  blevet	  mor	  for	  anden	  gang	  til	  en	  dreng	  og	  vi	  har	  ingen	  planer	  på	  at	  få	  flere	  børn.	  Jeg	  elsker	  

mine	  drenget	  over	  alt	  og	  vil	  aldrig	  skifte	  dem	  ud	  selfølgelig	  Men	  jeg	  tænker	  meget	  på	  at	  jeg	  aldrig	  vil	  blive	  

mormor.	  Det	  lyder	  måske	  mærkeligt	  men	  jeg	  føler	  lidt	  at	  bånden	  er	  stærkere	  til	  en	  mormor	  end	  en	   farmor.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

Måske	  føler	  jeg	  sådan	  kun	  fordi	  jeg	  selv	  ikke	  har	  haft	  så	  meget	  med	  min	  farmor	  at	  gøre.	  Jeg	  har	  aldrig	  tænkt	  

så	  meget	  over	  det	  du	  skriver	  men	  nu	  vil	  jeg	  da	  helt	  bestemt	  tænke	  mere	  på	  det	  og	  jeg	  er	  enig	  i	  alt	  du	  skriver,	  

på	  godt	  og	  ondt	  

	  
K:	  Har	  det	  præcis	  på	  samme	  måde	  (som	  drengemor)	  med	  at	  jeg	  aldrig	  bliver	  mormor.	  Håber	  virkelig	  at	  jeg	  til	  

den	  tid	  får	  et	  godt	  forhold	  til	  min	  svigerdatter,	  og	  at	  hun	  vil	  lukke	  mig	  ind.	  For	  ja	  der	  ER	  forskel	  på	  farmor	  og	  

mormor…	  

	  
Cellina	  Martinna:	  Kære	  Anneli	  Tak	  for	  din	  besked.	  Jeg	  har	  faktisk	  altid	  selv	  haft	  et	  rigtig	  godt	  forhold	  til	  min	  

farmor,	  men	  ønsker	  bare	  så	  brændende	  at	  blive	  mormor.	  <3	  

	  
Ane:	  Går	  med	  præcis	  de	  samme	  tanker	  og	  har	  netop	  fået	  dreng	  nummer	  3	  som	  jeg	  elsker	  overalt	  på	  jorden.	  

Jeg	  indrømmer	  gerne	  at	  jeg	  vag	  skuffet	  lige	  da	  jeg	  fik	  kønnet	  af	  vide	  for	  jeg	  også	  altid	  ønsket	  mig	  en	  pige	  

engang.	  Nu	  er	  jeg	  så	  småt	  ved	  at	  indse	  at	  jeg	  nok	  aldrig	  får	  den	  pige	  men	  det	  er	  svært.	  Mega	  svært.	  Man	  

bliver	  mindet	  om	  det	  når	  ens	  veninder	  får	  piger,	  når	  man	  går	  forbi	  tøjstativer	  med	  det	  fineste	  pigetøj	  og	  når	  

man	  tænker	  på	  dét	  at	  blive	  gammel	  og	  ensom.	  Jeg	  kan	  følge	  dig	  100%	  –	  det	  er	  mega	  tabu	  at	  tale	  om,	  men	  

MANGE	  drengemødre	  og	  pigemødre	  der	  drømmer	  om	  en	  dreng,	  har	  det	  på	  denne	  måde.	  

	  
Cellina	  Martinna:	  Kære	  Ane	  Jeg	  tror	  også	  at	  mange	  har	  det	  på	  samme	  måde.	  Vi	  elsker	  jo	  vores	  børn	  over	  alt	  

på	  jorden.	  Det	  er	  blot	  drømmen	  om	  det	  ”ekstra”	  lille	  barn	  der	  mangler.	  <3	  

	  
Anonym:	  Jeg	  er	  selv	  drenge	  mor	  til	  tvillinger,	  og	  jeg	  ønskede	  mig	  så	  meget	  at	  den	  ene	  også	  skulle	  være	  en	  

pige.	  I	  dag	  ville	  jeg	  ikke	  bytte	  den	  ene	  med	  en	  pige,	  det	  bånd	  de	  har	  sammen,	  er	  helt	  specielt	  og	  unikt	  og	  jeg	  

elsker	  det,	  og	  jeg	  elsker	  den	  men	  derfor	  vil	  jeg	  stadig	  gerne	  have	  en	  mere,	  og	  jo	  jeg	  vil	  også	  stadig	  gerne	  have	  

en	  pige,	  så	  den	  tanke	  du	  har	  omkring	  det	  er	  ikke	  forkert,	  i	  mine	  øjne	  i	  hvert	  fald?	  Men	  derfor	  kan	  du	  godt	  få	  

et	  godt	  forhold	  til	  dine	  drenge	  når	  de	  bliver	  voksne,	  vi	  bruger	  mere	  tid	  hos	  mine	  svigerforældre	  end	  hos	  mine	  

egne,	  selvom	  jeg	  lige	  som	  dig,	  har	  et	  veninde	  forhold	  til	  min	  mor.	  Men	  hos	  mine	  svigerforældre	  da	  føler	  jeg	  

mig	  også	  hjemme,	  de	  er	  der	  altid	  for	  en	  og	  har	  taget	  mig	  ind	  til	  dem	  som	  var	  jeg	  en	  af	  deres	  egne	  børn.	  Jeg	  

tænker	  at	  hvis	  man	  tager	  den	  tilgang	  med	  sig,	  når	  ens	  egne	  børn	  for	  kærester,	  så	  tror	  jeg	  ikke	  du	  går	  helt	  galt	  

i	  byen?	  Men	  nej	  det	  er	  ikke	  forkert	  at	  ønske	  sig	  en	  pige	  heller,	  de	  giver	  en	  anden	  form	  for	  lykke	  til	  ens	  familie	  

også?	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

Cellina	  Martinna:	  Tak	  for	  din	  besked.	  Jeg	  tror	  helt	  sikkert	  også	  det	  handler	  om	  hvordan	  man	  tager	  sine	  svi-‐	  

gerbørn	  til	  sig.	  <3	  

	  
M:	  Du	  aner	  ikke	  hvor	  befriende	  det	  er	  at	  læse	  dit	  fantastiske	  indlæg!	  Jeg	  har	  samme	  frygt	  og	  samme	  drøm	  

om	  at	  få	  en	  pige,	  forhåbentlig	  næste	  gang..	  Jeg	  har	  selv	  den	  skønneste	  dreng	  på	  knap	  10	  mdr.	  Og	  jeg	  ville	  

aldrig	  være	  ham	  foruden!	  Men	  jeg	  kan	  ikke	  ligge	  skjul	  på,	  at	  når	  jeg	  tænker	  på	  at	  få	  endnu	  en	  baby,	  håber	  jeg	  

inderligt	  på	  en	  pige..	  Jeg	  bliver	  lykkelig	  for	  endnu	  en	  dreng,	  men	  drømmen	  er,	  at	  opleve	  det	  at	  være	  mor	  til	  

begge	  køn.	  

Så	  du	  er	  bestemt	  ikke	  alene!	  

	  

Cellina	  Martinna:	  Ja	  lige	  præcis.	  Vi	  bliver	  jo	  lykkelige	  for	  begge	  dele.	  <3	  

	  

Anita:	  Jeg	  syntes	  da,	  det	  er	  helt	  ok,	  at	  ønske	  sig	  et	  bestemt	  køn,	  bare	  man	  er	  tilfreds	  med	  hvad	  end	  man	  får	  

alligevel.	  Her	  fik	  vi	  også	  først	  to	  drenge	  med	  to	  års	  mellemrum,	  og	  da	  jeg	  blev	  gravid	  tredje	  gang,	  tænkte	  jeg	  

det	  samme	  som	  dig,	  at	  det	  helt	  sikkert	  bliver	  en	  dreng.	  Inderst	  inde	  ønskede	  jeg	  mig	  også	  en	  pige,	  men	  holdt	  

det	  for	  mig	  selv.	  Men	  sørme	  om	  det	  ikke	  var	  en	  lille	  pige	  der	  kom	  til	  verden	  en	  skøn	  forårsmorgen	  (april	  ’16)!	  

Nu	  ville	  skæbnen	  så,	  at	  jeg	  blev	  gravid	  fjerde	  gang,	  og	  i	  oktober	  kom	  endnu	  en	  lillesøster	  til	  verden.	  Så	  i	  alt	  4	  

børn-‐	  to	  af	  hver.	  Kærligheden	  til	  mine	  drenge	  er	  PRÆCIS	  den	  samme	  som	  til	  mine	  piger,	  ingen	  forskel	  der,	  

men	  jeg	  kan	  godt	  forstå	  dig,	  det	  er	  altså	  dejligt	  at	  opleve	  begge	  køn	  Men	  det	  jeg	  egentlig	  bare	  ville	  sige	  var,	  

at	  det	  altså	  godt	  kan	  lade	  sig	  gøre,	  at	  få	  en	  pige,	  selvom	  de	  to	  første	  er	  drenge:-‐)	  Og	  endda	  to	  piger,	  hvis	  I	  gir	  

det	  et	  4.	  forsøg	  

	  
Cellina	  Martinna:	  Kære	  Anita.	  Tak	  for	  din	  besked.	  Det	  lyder	  skønt.	  <3	  

	  

Jeanette:	  Jeg	  har	  fået	  2	  drenge	  og	  da	  jeg	  ventede	  min	  tredje	  var	  jeg	  overbevist	  om	  at	  det	  selvfølgelig	  blev	  en	  

dreng	  igen,	  jeg	  skulle	  være	  en	  drenge	  mor.	  Havde	  jo	  ønsket	  om	  en	  pige,	  den	  tredje	  skulle	  være	  den	  sidste	  

lige	  meget	  køn.	  Og	  det	  blev	  en	  skøn	  lille	  pige.	  Selv	  om	  alle	  scanninger	  viste	  det,	  kunne	  jeg	  simpelthen	  ikke	  

tro	  det.	  Var	  først	  overbevist	  da	  hun	  kom	  ud	  til	  mig	  

	  
Cellina	  Martinna:	  Hvor	  lyder	  det	  bare	  dejligt.	  <3	  

	  

Camilla:	  jeg	  ventede	  nr.2	  ønskede	  jeg	  mig	  virkelig	  en	  pige,	  og	  jeg	  blev	  faktisk	  rigtig	  ked	  af	  det,	  da	  vi	  var	  fandt	  

ud	  af,	  han	  var	  en	  dreng.	  Jeg	  ønsker	  ligesom	  dig	  at	  få	  et	  tæt	  forhold	  til	  en	  datter,	  for	  det	  er	  ofte	  noget	  andet!	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

Jeg	  ønskede	  også	  at	  blive	  mormor	  en	  gang	  ud	  i	  fremtiden.	  Jeg	  prøver	  virkelig	  også	  at	  være	  en	  god	  drengemor,	  

men	  min	  mand	  er	  bare	  bedre	  til	  at	  lege	  vildt,	  spille	  bold	  osv.Men	  jeg	  ved	  ikke,	  om	  vi	  skal	  have	  flere	  børn.	  Jeg	  

frygter	  også	  lidt	  at	  få	  en	  dreng	  mere	  ??	  Tak	  for	  dit	  indlæg!	  

	  
Cellina	  Martinna:	  Kære	  Camilla.	  Tak	  for	  din	  besked.	  Jeg	  forstår	  godt	  hvordan	  du	  har	  det.	  <3	  

	  

Louise:	  Det	  kunne	  præcis	  være	  et	  indlæg	  jeg	  havde	  skrevet.	  Dine	  tanker	  er	  spot	  on	  på	  de	  samtaler	  jeg	  igen-‐	  

nem	  de	  sidste	  år	  har	  delt	  med	  min	  kæreste.	  Jeg	  har	  en	  dreng	  fra	  2016	  og	  har	  termin	  med	  en	  dreng	  mere	  om	  

14	  dage.	  Jeg	  må	  indrømme	  at	  jeg	  skamfuldt	  skulle	  vænne	  mig	  til	  tanken	  om	  en	  dreng	  mere.	  Men	  er	  også	  nødt	  

til	  at	  tænke	  at	  alle	  følelser	  er	  velkomne	  og	  at	  det	  ikke	  betyder	  at	  endnu	  en	  dreng	  ikke	  er	  velkommen.	  Jeg	  

elsker	  begge	  mine	  drenge	  og	  jeg	  vil	  også	  gerne	  have	  en	  pige.	  Så	  du	  skal	  ikke	  skamme	  dig,	  det	  er	  ikke	  overfla-‐	  

disk,	  det	  er	  bare	  menneskeligt?	  

	  
Cellina	  Martinna:	  Kære	  Louise.	  Tak	  for	  din	  besked	  og	  tillykke	  med	  lillebror.	  <3	  

	  

Sandra:	  Dette	  indlæg	  kunne	  ligeså	  godt	  være	  et	  jeg	  havde	  skrevet!	  Du	  skriver	  alle	  mine	  dybeste	  tanker!	  Vi	  

har	  også	  to	  drenge,	  som	  jeg	  elsker	  over	  alt	  på	  jorden	  og	  er	  så	  stolt	  af!	  

Min	  drøm	  og	  forestillinger	  har	  dog	  altid	  været	  at	  få	  en	  pige.	  Jeg	  har	  vidst	  hvad	  hendes	  navn	  skulle	  være	  siden	  

jeg	  var	  8	  år.	  Og	  nu	  er	  jeg	  30?	  Mine	  tanker	  om	  fremtiden	  består	  som	  dine	  i,	  at	  drenge	  netop	  som	  du	  skriver,	  

ikke	  så	  ofte	  har	  den	  form	  for	  relation	  som	  mor/datter	  har.	  Og	  den	  ønsker	  jeg	  mig!	  Jeg	  tænke	  også,	  at	  piger	  

har	  en	  tendens	  til	  at	  hjælpe	  mere,	  når	  man	  bliver	  en	  gammel	  hjælpeløs	  dame,	  end	  drengbe	  har.	  Totalt	  for-‐	  

domsfuldt!	  Og	  så	  tror	  jeg	  ikke	  der	  er	  mange	  piger,	  der	  ville	  kunne	  holde	  ud,	  hvis	  deres	  mænd	  konstant	  havde	  

deres	  mor	  i	  telefonen	  fordi	  de	  skulle	  snakke	  om	  alt	  og	  ingen	  ting,	  som	  mange	  mødre/døtre	  gør.	  

Dine	  tanker	  er	  normale!	  Og	  tak	  fordi	  du	  deler.	  Forhåbentlig	  ender	  det	  fuldstændig	  modsat	  end	  vi	  forestiller	  

os???	  

	  
Cellina	  Martinna:	  Kære	  Sandra	  Kan	  ikke	  lade	  være	  med	  at	  grine.	  Tror	  du	  har	  helt	  ret	  i	  at	  de	  færreste	  kvinder	  

nok	  vil	  synes	  det	  er	  hyggeligt,	  at	  deres	  mænd	  har	  svigermor	  i	  røret	  konstant.	  Det	  er	  lige	  præcis	  sådan	  jeg	  

bliver.	  <3	  

	  
Stine	  T:	  Jeg	  synes	  det	  var	  svært	  at	  jeg	  endte	  ud	  i	  at	  få	  tre	  drenge.	  Tanken	  om	  at	  aldrig	  blive	  mormor	  er	  virkelig	  

svær,	  fordi	  i	  mine	  øjne	  er	  mormor	  bare	  den	  tætteste	  bedste	  forældre.	  Jeg	  håber	  inderligt	  bare	  at	  jeg	  alligevel	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

får	  et	  tæt	  knyttet	  forhold	  til	  mine	  børnebørn,	  når	   jeg	  får	  sådan	  nogen.	  Meeen	  mine	  drenge	  må	  nu	  gerne	  

vente	  til	  de	  er	  over	  20.	  De	  behøver	  ikke	  at	  være	  lige	  så	  tidligt	  ude	  som	  mor	  og	  far?	  

PS!	  Man	  må	  gerne	  ønske	  sig	  et	  bestemt	  køn,	  det	  betyder	  ikke	  at	  man	  ikke	  elsker	  det	  barn	  med	  det	  modsatte	  

køn??	  

	  
Cellina	  Martinna:	  Tak	  for	  din	  besked.	  <3	  

	  

Rikke:	  Hej	  Martinna.	  Forstår	  fuld	  ud	  dine	  tanker	  om	  det	  kun	  at	  være	  mor	  til	  drenge,	  jeg	  har	  4	  børn	  nu.	  Er	  35	  

år	  og	  3	  drenge	  og	  1	  pige.	  Min	  erfaring	  med	  min	  ældste	  på	  15	  er	  at	  mor	  dur	  rigtig	  meget	  stadig,	  det	  vigtigeste	  

tror	  jeg	  og	  det	  vi	  har	  snakket	  om	  herhjemme	  min	  mand	  og	  jeg.	  Det	  er	  at	  man	  for	  starten	  når	  der	  kommer	  

kæreste	  at	  de	  skal	  besøge	  på	  ligefod	  os	  som	  hendes	  forældre.	  Du	  skal	  tænke	  på	  at	  du	  er	  den	  første	  kvinde	  i	  

dine	  drenges	  liv,	  og	  for	  at	  holde	  den	  plads	  skal	  man	  vinde	  ens	  kommende	  svigerdatters	  hjerte.	  For	  pigerne	  

har	  ALTID	  mere	  og	  sige	  end	  drengebørnene…	  hvis	  du	  forstår.	  Men	  udover	  det	  så	  går	  jeg	  ud	  og	  shopper	  og	  

spiser	  med	  min	  ældste	  og	  snakker	  om	  livet.	  På	  samme	  måde	  som	  med	  hans	   lillesøster,	  dog	  er	  samtalens	  

dybde	  på	  en	  anden	  måde.	  

Men	  ja	  helt	  klart	  så	  Tror	  jeg	  at	  der	  skal	  hårdt	  arbejde	  og	  faste	  aftaler	  for	  at	  holde	  en	  god	  kontakt	  til	  drenge	  

børn	  men	  først	  når	  der	  kommer	  en	  pige	  i	  deres	  liv	  som	  tager	  (morens)	  rolle.	  Indtil	  der	  er	  du	  den	  eneste	  kvinde	  

i	  deres	  liv	  som	  betyder	  alt.	  

	  
Cellina	  Martinna:	  Kære	  Rikke.	  Det	  lyder	  meget	  rigtigt.	  Tusind	  tak	  for	  din	  besked.	  <3	  

	  

Sofie:	  Jeg	  har	  endnu	  ikke	  børn,	  men	  min	  kæreste	  og	  jeg	  snakker	  ofte	  om	  det.	  

Jeg	  har	  ligesom	  dig	  et	  inderligt	  ønske	  om	  at	  få	  en	  pige,	  når	  tiden	  engang	  er	  til	  det.	  Bare	  tanken	  om	  en	  dreng,	  

kan	  slå	  mig	  helt	  ud.	  Jeg	  kan	  ikke	  se	  mig	  selv	  som	  drengemor	  på	  nogen	  måde.	  Jeg	  har	  endda	  måtte	  drøfte	  min	  

frygt	  for	  at	  få	  en	  dreng	  med	  min	  mor,	  for	  tænk	  nu,	  hvis	  vi	  fik	  en	  dreng	  og	  jeg	  ikke	  kunne	  elske	  ham	  (jeg	  ved	  

godt,	  man	  elsker	  sine	  børn	  uanset	  kønnet,	  men	  frygten	  er	  der	  altså	  alligevel).	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  min	  frygt	  for	  

en	  dreng	  stammer	  fra,	  at	  jeg	  er	  vokset	  op	  i	  en	  drengefamilie.	  Jeg	  har	  tre	  brødre	  (og	  én	  søster,	  som	  kom	  ti	  år	  

efter	  min	  lillebror).	  Resten	  af	  min	  familie	  består	  også	  hovedsageligt	  af	  drenge,	  så	  jeg	  tror	  måske,	  jeg	  er	  “træt”	  

af	  drenge	  og	  derfor	  ikke	  selv	  ønsker	  én.	  Min	  kæreste	  og	  jeg	  har	  derfor	  i	  samråd	  besluttet	  ikke	  at	  få	  kønnet	  at	  

vide,	  når	  vi	  engang	  bliver	  gravide.	  På	  den	  måde	  er	   jeg	  overbevist	  om,	  at	   jeg	  vil	  blive	   lykkelig,	  når	  barnet	  

kommet	  ud	  uanset	  om	  det	  er	  dreng	  eller	  en	  pige,	  grundet	  alle	  smerterne	  man	  har	  måttet	  gennemgå	  for	  at	  

nå	  dertil.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

Cellina	  Martinna:	  Kære	  Sofia.	  Tak	  for	  din	  besked.	  Jeg	  kan	  godt	  følge	  dig.	  Jeg	  er	  helt	  sikker	  på	  at	  du	  bliver	  så	  

lykkelig	  for	  din	  lille	  baby	  og	  som	  min	  farmor	  altid	  siger:	  ”Pigerne	  skal	  nok	  komme.”.	  Men	  jeg	  forstår	  dig	  virkelig	  

godt.	  <3	  

	  
Anna:	  Jeg	  vil	  også	  sige	  at	  det	  er	  meget	  naturligt	  ønske	  sig	  det	  køn	  man	  endnu	  ikke	  har	  ellers	  det	  køn	  man	  

altid	  har	   set	   for	   sig	   i	   sit	  hoved	  man	  skulle	   få.	   Jeg	   sidder	   selv	  og	  venter	  vores	   første	  barn	  og	   skal	   snart	   til	  

kønscanningen.	  I	  denne	  omgang	  kan	  jeg	  sagten	  sige	  jeg	  er	  ligeglad	  med	  kønnet.	  Men	  min	  drøm	  er	  og	  at	  få	  2	  

børn,	  et	  af	  hvert	  køn.	  Så	  her	  i	  første	  omgang	  er	  jeg	  ligeglad	  med	  hvilket	  køn	  der	  kommer	  først.	  Men	  det	  vil	  

jeg	  da	  bestem	  ikke	  være	  i	  anden	  omgang	  når	  vi	  påtænker	  os	  nummer	  2.	  Hvilket	  jeg	  heller	  ikke	  har	  lagt	  skjul	  

på	  når	  folk	  spørger	  til	  dette.	  For	  os,	  hvor	  vi	  har	  aftalt	  at	  vi	  kun	  skal	  have	  2,	  vil	  det	  da	  være	  en	  knust	  drøm	  som	  

jeg	  altid	  har	  set	   for	  mig.	  Men	  naturligvis	  bliver	  den	  drøm	  da	  erstattet	  er	  en	  ny	  drøm.	  PS.	  Har	  bestemt	  et	  

pigenavn	  helt	  fra	  barns	  ben	  af,	  (som	  kæresten	  er	  med	  på)	  så	  det	  skal	  da	  i	  brug?	  

	  
Cellina	  Martinna:	  Kære	  Anna.	  Ja,	  det	  er	  netop	  alle	  de	  drømme	  og	  forestillinger,	  men	  vi	  elsker	  dem	  jo	  uanset	  

hvad	  og	  drømmen	  ændre	  sig	  jo	  bare	  og	  bliver	  en	  realitet,	  som	  er	  meget	  bedre	  end	  det	  man	  drømte	  om.	  <3	  

	  
Janni:	  Tak	  for	  et	  meget	  ærligt	  indlæg??	  Jeg	  har	  både	  en	  dreng	  og	  en	  pige	  og	  er	  gravid	  igen.	  Kender	  ikke	  kønnet	  

endnu	  men	  vi	  ønsker	  os	  begge	  to	  en	  pige,	  så	  jeg	  kan	  godt	  følge	  dig..	  når	  det	  så	  er	  sagt	  så	  er	  min	  mand	  meget	  

tæt	  på	  sin	  mor.	  Han	  har	  en	  bror	  der	  er	  lige	  så	  tæt	  på	  hende	  og	  det	  er	  så	  dejligt	  at	  vi	  kan	  bruge	  så	  meget	  tid	  

sammen	  med	  hende,	  og	  jeg	  tror	  ikke	  det	  havde	  været	  anderledes	  hvis	  de	  havde	  haft	  en	  søster	  også.	  Du	  har	  

en	  skøn	  familie	  Martinna	  

	  
Cellina	  Martinna:	  Kære	  Janni.	  Tak	  for	  din	  besked.	  <3	  

	  

Malene:	  Det	  er	  helt	  okay	  at	  have	  et	  ønske	  om	  hvilket	  køn	  man	  godt	  kunne	  tænke	  sig	  –	  jeg	  er	  første	  gangs	  

mor	  men	  har	  et	  bonus	  barn	  !	  Bonus	  barnet	  er	  en	  pige	  –	  og	  har	  været	  i	  hendes	  liv	  siden	  hun	  var	  4	  år	  gammel	  

–	  da	  jeg	  så	  ventede	  mit	  eget	  barn	  april	  2017	  havde	  jeh	  selvfølgelig	  indstillingen	  om	  at	  bare	  barnet	  er	  sundt	  

og	  rask	  er	  det	  ligegyldigt	  hvilket	  køn	  det	  er	  –	  min	  mand	  ønskede	  ikke	  at	  vide	  hvad	  kønnet	  var	  på	  vores	  fælles	  

barn	  og	  måtte	  derfor	  vente	  til	  jeg	  skulle	  føde	  !	  Men	  jeg	  ønskede	  mig	  inderligt	  en	  dreng	  fordi	  nu	  havde	  min	  

mand	  denne	  her	  skønne	  datter	  også	  for	  at	  prøve	  noget	  andet	  end	  langt	  hår	  og	  dukker	  !	  Jeg	  var	  overbevist	  

om	  at	  jeg	  ventede	  mig	  en	  pige	  –	  men	  ud	  kom	  der	  en	  perfekt	  lille	  dreng	  ?	  Så	  jeg	  syntes	  bestemt	  ikke	  at	  du	  er	  

skør	  –	  men	  er	  sikker	  på	  at	  dine	  drenge	  bliver	  så	  tæt	  knyttet	  til	  dig	  som	  du	  ønsker	  !	  I	  min	  familie	  f.eks	  er	  det	  

sådan	  at	  min	  storebror	  virkelig	  har	  et	  stærkt	  bånd	  til	  vores	  mor	  og	  omvendt	  havde	  jeg	  et	  stærkt	  bånd	  til	  min	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

far	  (som	  dog	  lige	  er	  gået	  bort	  i	  sidste	  månede)	  og	  det	  bånd	  jeg	  havde	  til	  min	  far	  vil	  jeg	  aldrig	  nogensinde	  få	  

med	  min	  mor	  !	  Jeg	  har	  den	  tro	  at	  drenge	  har	  det	  bedste	  bånd	  med	  deres	  mødre	  og	  piger	  med	  deres	  fædre	  

men	  på	  det	  punkt	  er	  jeg	  måske	  lidt	  små	  skør	  ?	  

	  
Cellina	  Martinna:	  Kære	  Malene.	  Tak	  for	  din	  besked.	  Jeg	  er	  ked	  af	  at	  læse	  at	  du	  har	  mistet	  din	  far.	  Men	  stort	  

tillykke	  med	  jeres	  lille	  dreng.	  <3	  

	  
Louise:	  Vi	  har	  selv	  to	  drenge	  på	  2	  og	  5	  år.	  Og	  jeg	  har	  præcis	  samme	  bekymring	  som	  dig	  med	  hensyn	  til	  frem-‐	  

tiden.	  Men	  vi	  vil	  gøre	  alt	  for,at	  de	  ikke	  kan	  undvære	  deres	  forældre,når	  de	  er	  voksne?	  Vi	  har	  altid	  været	  enige	  

om	  (vi	  har	  været	  sammen	  14	  år),at	  vi	  kun	  skulle	  have	  to	  børn	  –	  også	  selvom	  det	  blev	  af	  samme	  køn	  og	  det	  

holder	  vi	  fast	  i.	  

	  
Cellina	  Martinna:	  Ja	  lige	  præcis.	  Vi	  skal	  bare	  gøre	  dem	  dybt	  afhængige	  af	  os.	  <3	  

	  

Professionelmor:	  Har	  du	  brødre?	  Kan	  det	  måske	  hænge	  sammen	  den	  vej?Vi	  har	  klart	  det	  bedste	  forhold	  til	  

min	  mands	  forældre.	  Og	  de	  har	  også	  første	  prioritet	  til	  pasning	  af	  børnene	  ?	  Min	  mand	  kan	  sagtens	  tage	  

alene	  på	  cafe	  med	  sin	  mor	  ?	  

	  
Hvis	  du	  opdrager	  dem	  til	  at	  det	  kan	  man	  godt,	  er	  det	  vel	  bare	  sådan	  det	  er	  ?	  

	  

Cellina	  Martinna:	  Jeg	  har	  to	  søstre.	  <3	  

	  

Musse:	  Der	  er	  kvinder,	  der	  kæmper	  hårde	  fertilitetskampe	  for	  at	  få	  blot	  et	  barn.	  For	  nogen	  lykkes	  det	  aldrig.	  

Hvert	  10ende	  barn	  i	  Dk	  er	  et	  resultat	  af	  behandling.	  Jeg	  ved	  godt	  du	  ikke	  er	  utaknemmelig,	  men	  jeg	  synes	  

måske	  det	  også	  er	  et	  perspektiv,	  der	  er	  værd	  at	  have	  med.	  Du	  er	  heldig	  –	  at	  du	  er	  nogens	  mor	  overhovedet	  

•  

 

 

B:	  Jeg	  har	  selv	  været	  hele	  møllen	  igennem	  i	  3	  år	  og	  det	  var	  tre	  hårde	  år,	  som	  jeg	  ikke	  ønsker	  for	  andre-‐	  men	  

derfor	  er	  det	  SÅ	  Okaj	  at	  have	  de	  tanker	  alligevel.	  Vi	  fik	  vores	  dejlige	  og	  meget	  ønskede	  søn	  og	  venter	  nu	  barn	  

nr2	  og	  ønsket	  om	  en	  pige	  står	  bestemt	  højt	  på	  listen.	  jeg	  føler	  mig	  på	  ingen	  måde	  utaknemmelig,	  men	  bare	  

et	  menneske	  med	  ønsker,	  drømme	  og	  følelser?	  

	  
Cellina	  Martinna:	  <3	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

Cellina	  Martinna:	  Jeg	  er	  virkelig	  heldig	  at	  jeg	  er	  mor	  til	  Milan	  og	  Elliot,	  som	  jeg	  elsker	  over	  alt	  på	  jorden.	  <3	  

	  

Amanda:	  Jeg	  har	  en	  datter	  og	  ønsker	  også	  at	  få	  en	  dreng	  en	  dag.	  Men	  da	  jeg	  var	  gravid	  ønskede	  jeg	  virkelig	  

en	  pige,	  af	  nogle	  af	  de	  samme	  grunde	  som	  dig.	  Det	  er	  bare	  noget	  andet	  at	  have	  en	  datter	  (tror	  jeg).	  Vi	  er	  også	  

meget	  mere	  sammen	  med	  min	  familie,	  end	  min	  kærestes	  familie,	  så	  jeg	  forstår	  din	  bekymring.	  Tror	  dog	  ikke	  

du	  skal	  tage	  det	  så	  tungt,	  selvfølgelig	  skal	   i	  nok	  få	  en	  datter	  en	  dag.	  Min	  stedsvigermors	  dreng	  på	  28	  bor	  

stadig	  hjemme,	  så	  pas	  på	  hvad	  du	  ønsker	  dig??	  

	  
Cellina	  Martinna:	  Ha	  ha!	  <3	  

	  

Michelle:	  Da	  min	  nr	  3	  også	  var	  en	  dreng	  skulle	  jeg	  lige	  tykke	  lidt	  på,	  det.	  For	  jeg	  elsker	  mine	  drenge	  emget	  

højt	  men	  jeg	  ønskede	  mig	  en	  pige	  også	  fordi	  man	  bare	  har	  det	  navn	  der	  har	  hængt	  ved	  siden	  den	  første	  som	  

man	  bare	  aldrig	  får	  brugt.	  Ikke	  flere	  børn	  her	  fra.	  Ville	  heller	  ikke	  turde	  igen.	  Tænk	  jeg	  fik	  en	  dreng	  mere.	  

Men	  vi	  har	  hverken	  stor	  bil	  eller	  hus	  plads	  nok	  

	  
Cellina	  Martinna:	  <3	  

	  

Kamilla:	  Nu	  har	  jeg	  kun	  en	  dreng	  ,	  men	  har	  nu	  alligevel	  sagt	  at	  hvis	  næste	  bliver	  en	  dreng	  skal	  vi	  ha	  3	  børn	  

for	  en	  pige	  vil	  jeg	  altså	  have.	  

Jeg	  forstår	  dig	  udemærket.	  Især	  nu	  hvor	  jeg	  kan	  se	  hvor	  meget	  mere	  min	  mor	  altså	  mormor	  er	  i	  fokus	  end	  

farmor	  for	  min	  søn.	  Mormor	  er	  altid	  med	  hvor	  de	  store	  ting	  sker,	  bliver	  inddraget,	  trukket	  på	  osv.	  Farmor	  er	  

en	  der	  kommer	  i	  ny	  og	  næ	  .	  Med	  gaver	  og	  guf.	  Under	  graviditet	  fuldte	  min	  mor	  da	  også	  meget	  mere	  end	  min	  

mands	  mor.	  

Jeg	  har	  nu	  aldrig	  tænkt	  på	  det	  på	  din	  måde	  men	  er	  sygt	  bange	  for	  altid	  bare	  og	  sku	  nøges	  med	  at	  være	  farmor?	  

	  

Cellina	  Martinna:	  Kære	  Kamilla.	  Det	  handler	  jo	  nok	  meget	  om	  at	  vi	  gerne	  vil	  være	  i	  vores	  børn	  liv	  og	  det	  er	  

jo	  i	  bund	  og	  grund	  en	  vigtig	  og	  kærlig	  tanke	  –	  og	  så	  handler	  man	  jo	  ud	  fra	  det	  billede	  man	  har	  af	  tingene	  og	  

er	  vokset	  op	  i.	  <3	  

	  
Line:	  Min	  mor	  ønskede	  sig	  brændende	  en	  pige,	  men	  bildte	  sig	  selv	  ind,	  at	  hun	  fik	  en	  dreng,	  så	  hun	  ikke	  blev	  

“skuffet”.	  Jeg	  skulle	  have	  heddet	  Rasmus,	  men	  min	  mor	  fik	  en	  pige	  og	  fik	  3,5	  år	  senere	  igen	  en	  pige.	  Tror	  det	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

handler	  om,	  at	  vi	  godt	  ved	  hvordan	  det	  er,	  at	  være	  piger/kvinder	  og	  det	  kan	  vi	  identificere	  os	  med.	  Mange	  

mænd	  ønsker	  sig	  drenge,	  fordi	  de	  selv	  ved	  hvordan	  det	  er,	  at	  være	  dreng/mand.	  Godt	  indlæg	  

	  
Cellina	  Martinna:	  Kære	  Line	  Tak	  for	  din	  besked.	  Det	  tænker	  jeg,	  at	  du	  har	  meget	  ret	  i.	  <3	  

	  

Naja:	  Jeg	  forstår	  godt	  at	  du	  ønsker	  dig	  en	  pige.	  Når	  man	  kun	  har	  drenge,	  ved	  man	  jo	  heller	  ikke	  om	  man	  går	  

glip	  af	  noget.	  Jeg	  har	  selv	  en	  dreng	  og	  er	  gravid	  igen.	  Jeg	  har	  tænkt	  meget	  over	  om	  jeg	  helst	  vil	  have	  en	  pige.	  

Og	  jeg	  vil	  bestemt	  gerne	  have	  en	  pige.	  Men	  jeg	  vil	  heller	  ikke	  gå	  glip	  af	  en	  dreng	  mere,	  og	  dermed	  det	  tætte	  

brødreforhold,	  jeg	  ser	  hos	  min	  mand	  og	  hans	  bror.	  Jeg	  er	  ikke	  bange	  for	  ikke	  at	  have	  et	  tæt	  forhold	  til	  sønner.	  

Jeg	  er	  meget	  tæt	  med	  min	  søn.	  Jeg	  er	  hans	  favorit	  og	  tror	  jeg	  på	  at	  jeg	  altid	  vil	  være.	  Jeg	  har	  desuden	  et	  super	  

godt	  forhold	  til	  min	  svigermor	  og	  vi	  er	  nok	  mere	  hos	  min	  svigermor,	  end	  vi	  er	  hos	  min	  mor.	  Og	  vores	  søn	  

eeeeelsker	  sin	  farmor	  ligeså	  meget	  som	  sin	  mormor.	  Så	  hvis	  det	  er	  en	  pige	  jeg	  har	  i	  maven,	  så	  bliver	  det	  sjovt	  

og	  spændende,	  og	  er	  det	  en	  dreng	  så	  ville	  det	  også	  have	  sine	  fordele.	  

	  
Cellina	  Martinna:	  <3	  

	  

Julie	  Elsborg:	  Jeg	  kan,	  ligesom	  de	  mange	  andre	  her	  blandt	  kommentarerne,	  sagtens	  følge	  dig.	  Vi	  har	  en	  pige	  

på	  2,5	  og	  jeg	  er	  lykkelig	  over	  at	  jeg	  måske	  en	  dag	  bliver	  mormor	  ?	  På	  mange	  måder	  lyder	  det	  fjollet	  inde	  i	  mit	  

hoved,	  men	  sådan	  tænker	  jeg.	  Mine	  forældre	  er	  meget	  tætte	  med	  både	  mig	  og	  min	  kæreste	  og	  datter,	  og	  

det	  nyder	  jeg	  meget.	  Samtidig	  er	  jeg	  obs	  på	  ikke	  bare	  at	  “lukke	  min	  kærestes	  familie	  ude”,	  de	  er	  vigtige	  for	  

mig	  at	  huske	  –	  	  netop	  	  fordi	  	  det	  	  er	  	  nemmest	  	  for	  	  mig	  	  at	  	  tilvælge	  	  samvær	  	  med	  	  mine	  	  egne	  	  forældre….	  Vi	  

venter	  pt	  barn	  nr	  2,	  og	  kender	  endnu	  ikke	  kønnet.	  Jeg	  håber	  det	  bliver	  en	  pige	  igen	  af	  flere	  årsager,	  må	  jeg	  

helt	  	  	  	   ærligt	  	  	  	  	  	  indrømme.	  	  	  	  	  	  Jeg	  	  	  	  	  	  vil	  	  	  	  	  	  naturligvis	  	  	  	  	  	  elske	  	  	  	  	  	  en	  	  	  	  	  	  evt	  	  	  	  	  	  søn	  	  	  	  	  	  ligeså	  	  	  	  	  	  højt	  	  	  	  	  	  ?	  	  	  	  	  	  Tak	  

for	  et	  skønt,	  ærligt	  indlæg	  ??	  Vi	  er	  mange,	  som	  100%	  kan	  følge	  dig!	  

	  
Cellina	  Martinna:	  <3	  

	  

Abs:	  Jeg	  tror	  på	  alting	  starter	  hjemmefra.	  ??	  Jeg	  har	  selv	  den	  skønneste	  dreng,	  og	  ønske	  om	  en	  pige	  en	  dag.	  

Men	  hvis	  man	  i	  hjemmet	  er	  meget	  sammen	  med	  kun	  det	  ene	  sæt	  bedsteforældre	  (såfrem	  det	  andet	  sæt	  er	  

tilgængelige,	  kan	  og	  vil),	  så	  tror	  jeg	  det	  smitter.	  Mit	  forhold	  til	  min	  svigermor	  er	  godt,	  men	  kun	  blevet	  endnu	  

bedre	  af	  at	  jeg	  fokuserede	  på	  Det	  vi	  var	  enige	  om:	  nemlig	  at	  min	  dreng	  er	  det	  bedste	  i	  verden	  ?	  Jeg	  tænker	  

også	  over	  at	  invitere	  dem	  søndag	  til	  kaffe,	  hvor	  jeg	  måske	  kun	  før	  ville	  have	  overvejet	  min	  familie.	  Det	  er	  et	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

vigtigt	  signal	  at	  sende	  at	  jeg	  nyder	  deres	  selvskab	  lige	  så	  meget	  som	  mine	  egne	  forældres(og	  det	  gør	  jeg	  –	  

det	  er	  bare	  en	  anderledes	  relation,	  og	  kan	  ikke	  sammenlignes)	  

jeg	  skal	  også	  være	  farmor	  en	  dag	  og	  så	  må	  man	  sætte	  alle	  segl	  ind	  på	  at	  blive	  den	  bedste	  af	  slagsen	  –	  men	  

det	  starter	  i	  hjemmet.	  Min	  drengs	  bedsteforældre	  er	  lige	  elsket,	  bidrager	  med	  forskellige	  ting,	  og	  måske	  vil	  

han	  tænke	  når	  han	  selv	  får	  børn	  at	  farmor	  er/kan	  lige	  så	  vigtig/så	  deltagende	  som	  mormor,	  hvis	  hun	  får	  lov.	  

	  
Cellina	  Martinna:	  <3	  

	  

Anonym:	  Hvor	  er	  det	  bare	  en	  sød	  niece	  du	  har.	  Hun	  er	  godt	  nok	  en	  kær	  lille	  en.	  Kan	  godt	  forstå	  du	  elsker	  

hende	  højt.	  Og	  selvfølgelig	  skal	  hun	  da	  have	  en	  kusine.	  Held	  og	  lykke	  med	  projekt	  baby.	  Der	  venter	  noget	  

smukt	  på	  jer!	  

	  
Cellina	  Martinna:	  Tak	  hvor	  er	  du	  sød!	  <3	  

	  

Mie:	  Åhh	  forstår	  dig	  100%	  –	  og	  ja	  selvfølgelig	  elsker	  vi	  vores	  drengebørn	  ubetinget	  og	  vil	  aldrig	  være	  dem	  

foruden	  ?	  Er	  selv	  mor	  til	  en	  drengeflok	  og	  frygter	  SÅ	  meget,	  at	  “miste”	  dem	  til	  fx	  svigerfamilie	  da	  de,	  som	  du	  

skriver,	  hyppigst	  vælger	  pigens	  familie.	  Tanken	  om	  ikke,	  at	  blive	  mormor,	  se	  sin	  datter	  blive	  gift	  og	  have	  det	  

super	  tætte	  forhold	  som	  man	  selv	  er	  vokset	  op	  med	  –	  kan	  være	  virkelig	  hårdt.	  Har	  selv	  haft	  et	  super	  tæt	  

forhold	  med	  min	  mor	  og	  kunne	  dele	  alt.	  Mistede	  hende	  desværre	  for	  12	  år	  siden,	  og	  har	  derfor	  ikke	  kunne	  

vise	  hende	  mine	  dejlige	  drenge,	  hvilket	  nok	  også	  gør,	  at	  det	  har	  været	  enormt	  svært,	  at	  stå	  med	  denne	  “for-‐	  

budte”	  tanke	  omkring	  en	  pige	  som	  jeg	  er	  sikker	  på,	  at	  hun	  ville	  have	  forstået.	  Men	  hvornår	  “vælger”	  man,	  at	  

slut	  er	  slut	  forhold	  til,	  at	   få	  flere	  børn	  ?	  Men	  sødeste	  Martinna	  –	   i	  virkeligheden	  er	  denne	  tanke	  slet	   ikke	  

forbudt	  men	  sikkert	  en	  realitet	  for	  os	  forældre	  med	  børn	  af	  samme	  køn…,	  mon	  ikke,	  at	  pige	  forældre	  drøm-‐	  

mer	  om,	  at	  få	  en	  lille	  fodboldt	  spiller	  ?	  Tænker	  lidt,	  at	  min	  frygt	  er	  blevet	  min	  styrke	  i	  og	  med,	  at	  jeg	  vil	  kæmpe	  

endnu	  hårdere	  for,	  at	  være	  den	  mor	  der	  bliver	  valgt	  til	  når	  de	  finder	  sig	  deres	  livs	  kærlighed	  og	  vide,	  at	  jeg	  

har	  gjort	  alt	  hvad	  jeg	  kunne	  for,	  at	  være	  en	  lige	  så	  stor	  del	  af	  deres	  liv	  som	  svigerfamilie	  og	  så	  må	  jeg	  bytte	  

shoppe	  og	  cafe	  tur	  ud	  med	  fodboldtkampe	  og	  ølsmagning	  ?	  

	  
Cellina	  Martinna:	  Kære	  Mie.	  Tak	  for	  din	  besked.	  Jeg	  tror	  du	  har	  så	  evigt	  ret.	  <3	  

	  

Caroline:	  Jeg	  forstår	  udemærket	  din	  tankegang!	  Når	  jeg	  engang	  kommer	  til	  tiden	  hvor	  jeg	  skal	  have	  børn	  (er	  

kun	  17)	  så	  ønsker	  jeg	  mig	  inderligt	  at	  få	  en	  dreng	  først,	  og	  så	  en	  pige!	  Har	  lidt	  en	  Forestilling	  om	  en	  storebror	  

der	  er	  totalt	  overbeskyttende	  ligesom	  min	  egen	  storebror	  er,	  selvom	  vi	  ikke	  rigtigt	  snakker	  sammen	  grundet	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

familie	  fejder..	  Min	  mors	  fætter	  boede	  hos	  hans	  mor	  til	  hun	  gik	  bort	  og	  trivedes	  fint	  og	  han	  kunne	  ikke	  forstille	  

sig	  et	  liv	  uden	  sin	  mor!	  Så	  du	  kan	  sagtens	  have	  et	  stærkt	  bånd	  med	  dine	  drenge,	  også	  når	  du	  har	  givet	  dem	  

sparket	  i	  en	  alder	  af	  40	  haha	  

	  
Cellina	  Martinna:	  <3	  

	  

Cecilie:	  Til	  at	  starte	  med,	  et	  stort	  tak	  for	  at	  du	  er	  så	  hudløs	  ærlig	  og	  blotter	  noget	  af	  det	  du	  har	  sværest	  ved	  

at	  dele.	  Jeg	  har	  to	  piger	  på	  5	  år	  og	  7	  mdr,	  jeg	  siddet	  med	  akkurat	  samme	  frygt.	  At	  de	  en	  dag	  vokser	  op	  og	  ikke	  

har	  brug	  for	  mig	  mere.	  I	  min	  søskendeflok	  er	  vi	  2	  piger	  og	  en	  dreng.	  Min	  mor	  og	  jeg	  er	  som	  bedste	  veninder,	  

men	  det	  er	  først	  kommet	  i	  min	  voksne	  alder,	  som	  barn	  og	  teenager	  kunne	  vi	  slet	  ikke	  sammen.	  Min	  søster	  er	  

stadig	  den	  ‘mindste’	  men	  er	  flyttet	  til	  Odense	  og	  startet	  et	  nyt	  liv	  dér,	  min	  mor	  bor	  på	  sjælland.	  Min	  bror	  er	  

en	  rigtig	  mors	  dreng,	  har	  han	  problemer	  eller	  brug	  for	  luft	  er	  det	  hende	  han	  tyer	  til.	  Så	  alt	  i	  alt	  har	  vi	  alle	  et	  

rigtig	  tæt	  bånd	  til	  min	  mor,	  især	  mig	  og	  min	  bror	  og	  det	  tror	  jeg	  hænger	  sammen	  med	  at	  tilknytningen	  blev	  

endnu	  større	  da	  vi	  så	  hvor	  fantastisk	  hun	  var	  med	  vores	  børn	  og	  hvad	  hun	  gør	  for	  dem.	  Sandheden	  er	  at	  vi	  

kun	  kan	  gøre	  vores	  bedste	  og	  uanset	  hvad	  lade	  vores	  børn	  vide	  vi	  har	  deres	  ryg	  og	  elsker	  dem	  ubetinget.	  Men	  

jeg	  kan	  sagtens	  føle	  din	  drøm,	  jeg	  drømte	  om	  en	  dreng,	  men	  fik	  to	  sunde,	  raske	  og	  vidunderlige	  piger	  som	  

jeg	  håber	  jeg	  en	  dag	  kan	  guide	  igennem	  voksenlivet,	  graviditet,	  morrollen	  og	  hvad	  der	  ellers	  hører	  til.	  Knus	  

og	  tanker	  til	  din	  familie	  og	  tak	  for	  at	  være	  så	  inspirerende,	  både	  på	  måden	  at	  opdrage,	  indrette,	  personlighed	  

og	  din	  grønne	  tankegang?	  

	  
Cellina	  Martinna:	  Kære	  Cecilie.	  Tak	  for	  din	  besked.	  Det	  lyder	  til	  at	  du	  har	  en	  dejlig	  mor.	  <3	  

	  

Nanna:	  Vi	  ejer	  ikke	  vores	  børn	  og	  man	  kan	  aldrig	  forvente	  at	  de	  vil	  bruge	  tid	  med	  en	  når	  de	  bliver	  voksne.	  De	  

har	  ret	  til	  at	  have	  deres	  eget	  liv.	  Min	  mand	  ringede	  til	  sin	  mormor	  hver	  dag	  indtil	  hun	  døde	  sidste	  år	  og	  han	  

snakker	  med	  sin	  egen	  mor	  flere	  gange	  om	  ugen.	  Jeg	  selv	  har	  også	  et	  tæt	  forhold	  til	  min	  mor,	  bruger	  meget	  

tid	  med	  hende	  og	  hjælper	  hende	  med	  mange	  småting,	  og	  jeg	  har	  selv	  to	  brødre	  som	  ikke	  gør	  det,	  og	  jeg	  føler	  

helt	  ærligt	  at	  det	  nogen	  gange	  er	  en	  byrde.	  Så	  du	  kan	  trøste	  dig	  ved	  at	  bare	  fordi	  man	  har	  en	  pige	  behøver	  

det	  ikke	  betyde	  at	  hun	  kommer	  til	  at	  elske	  at	  bruge	  tid	  med	  dig.	  Jeg	  tror	  faktisk	  ofte	  at	  mødre	  og	  sønner	  har	  

meget	  mere	  ukomplicerede	  forhold	  til	  deres	  mødre,	  hvorimod	  mødre	  og	  døtre….	  Ja	  –	  it’s	  a	  story	  as	  old	  as	  

time.	  Jeg	  har	  i	  hvert	  fald	  ikke	  en	  forventning	  om	  at	  min	  datter	  vil	  fortælle	  mig	  alt	  om	  sit	  liv	  og	  spise	  is	  og	  se	  

dårlige	  film	  med	  mig	  når	  hun	  slår	  op	  med	  sin	  kæreste,	  men	  jeg	  håber	  selvfølgelig	  at	  hun	  altid	  vil	  vide	  at	  jeg	  

er	  der	  når	  hun	  har	  brug	  for	  mig,	  og	  hvis	  hun	  ikke	  har,	  så	  er	  det	  også	  okay.	  Kh	  Mor	  til	  en	  pige	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

Cellina	  Martinna:	  <3	  

	  

D:	  Du	  bliver	  en	  så	  dejlig	  svigermor	  til	  dine	  drenges	  kærester	  så	  du	  skal	  bestemt	  ikke	  være	  bange	  for	  at	  de	  

rejser	  langt	  væk.	  Forstår	  ellers	  godt	  dine	  tanker	  da	  jeg	  virkelig	  virkelig	  også	  har	  ønsket	  mig	  en	  pige!	  Ellers	  kan	  

I	  prøve	  efter	  denne	  guide	  næste	  gang?	  

https://www.femina.dk/mama/gravid/fertilitetsekspert-‐saadan-‐bestemmer-‐du-‐koennet-‐paa-‐din-‐baby	  
	  
	  

Cellina	  Martinna:	  Tak.	  Hvor	  er	  du	  sød.	  <3	  

	  

Pernille:	  Selvfølgelig	  kan	  drenge	  da	  det	  ?	  Min	  mand	  var	  klistret	  til	  hans	  mor,	  hun	  var	  hans	  et	  og	  alt.	  De	  talte	  

om	  alt,	  var	  sammen	  og	  delte	  alt	  med	  hinanden.	  Alt	  dette	  ændrede	  sig	  ikke,	  før	  hun	  desværre	  pludselig	  døde	  

da	  han	  var	  17	  år.	  Den	  dag	  i	  dag,	  siger	  han	  tit	  til	  vores	  egen	  søn,	  da	  farmor	  levede,	  var	  jeg	  mors	  dreng,	  og	  vi	  

kunne	  tale	  om	  alt	  

Hvil	  i	  dig	  selv,	  så	  går	  det	  hele	  som	  det	  skal.	  

	  

Cellina	  Martinna:	  Hvor	  er	  det	  dejligt	  at	  læse.	  <3	  

	  

Maria:	   Hvor	  	  jeg	  	  virkelig	  	  	  forstår	  	  	  dig.	  Måske	  	  	  kan	  	  	  vores	  	  	  familie	  	  	  historie	  	  	  berolige	  	  	  dig	  	  	  lidt.	  	  	  Min	  far	  har	  

3	  brødre	  så	  med	  ham	  er	  de	  4	  drenge,	  min	  mor	  har	  også	  en	  stor	  familie	  med	  4	  søskende.	  Min	  hos	  os	  er	  det	  

min	  fars	  familie	  vi	  er	  så	  tæt	  knyttet	  til,	  og	  dette	  gælder	  for	  alle	  brødrene	  i	  min	  fars	  familie	  .	  Vi	  er	  ikke	  bare	  

fætere	  og	  kusiner	  men	  nærmere	  søskende,	  vi	  er	  sammen	  alle	  sammen	  flere	  gange	  om	  måneden,	  og	  jeg	  vil	  

aldrig	  være	  det	  foruden•	 .	  Det	  kan	  være	  alt	  fra	  fødselsdage	  til	  sommerhusture	  eller	  bare	  en	  hygge	  middag	  

hos	  bedste	  eller	  en	  af	  os	  andre	  hvor	  alle	  er	  med.	  Vi	  kan	  ganske	  enkelt	  ikke	  undvære	  hinanden•	 .	  Vi	  mistede	  

desværre	  min	  bedste	  far	  for	  3	  år	  siden	  og	  det	  var	  det	  største	  tab	  for	  os	  alle	  sammen,	  men	  lige	  netop	  det	  her	  

enorme	  tætte	  familie	  bånd	  gjorde	  at	  vi	  alle	  kom	  på	  benene	  igen.	  Min	  far	  og	  hans	  brødere	  er	  hos	  min	  bedste	  

mor	  hver	  eneste	  uge	  bare	  for	  lige	  at	  besøge	  hende.	  Vi	  har	  altid	  boet	  lige	  om	  hjørnet	  så	  vi	  børnebørn	  bare	  

kunne	  rende	  op	  til	  hende	  og	  min	  bedstefar.	  Og	  os	  børnene	  børn	  besøger	  hende	  også	  hver	  uge,	  jeg	  kunne	  ikke	  

undvære	  min	  bedste	  mor,	  og	  jeg	  tager	  lange	  snakke	  med	  hende	  om	  alting	  putter	  hånd	  i	  hånd	  med	  hende	  

overnatter	  i	  weekenderne,	  tager	  på	  shopping	  ture	  osv.	  Og	  jeg	  er	  25	  år	  selvstændig	  foretningskvinde.	  Men	  

det	  vigtigste	  for	  mig	  er	  vores	  familie	  intet	  i	  den	  her	  verden	  er	  vigtigere	  for	  mig	  og	  jeg	  ved	  alle	  de	  andre	  har	  

det	  på	  samme	  måde	  som	  jeg	  selv,	  det	  aller	  vigtigste	  er	  vores	  familie.	  Og	  grunden	  til	  at	  vi	  har	  dette	  tætte	  

bånd,	  det	  kan	  vi	  takke	  min	  bedstemor	  og	  bedstefar	  for•	 Fordi	  de	  gjorde	  så	  stor	  en	  dyd	  ud	  af	  at	  knytte	  de	  her	  

tætte	  familie	  bånd	  med	  deres	  drenge,	  som	  de	  alle	  4	  tog	  med	  videre	  i	  livet	  og	  gav	  til	  deres	  familier,	  som	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

gjorde	  at	  vi	  nu	  er	  18	  mennesker	  som	  har	  et	  helt	  unikt	  familie	  bånd,	  som	  vi	  tager	  med	  videre	  og	  bringer	  ind	  i	  

vores	  familier	  som	  vi	  der	  er	  de	  ældste	  er	  ved	  at	  skabe.	  De	  første	  olde	  børn	  er	  kommet	  til,	  og	  jeg	  elsker	  at	  

sidde	  og	  betragte	  min	  store	  kærlige	  familie	  som	  jeg	  ved	  kun	  bliver	  endnu	  støre	  og	  fyldt	  med	  mere	  kærlighed.	  

Og	  alt	  dette	  kommer	  ud	  fra	  en	  drenge	  familie	  med	  4	  drenge•	 Så	  bare	  rolig	  jeg	  er	  slet	  ikke	  i	  tvivl	  om	  at	  du	  og	  

din	  familie	  forbliver	  en	  stor	  tryg	  kærlig	  og	  meget	  tæt	  familie	  •  

 
Cellina	  Martinna:	  Hvor	  er	  det	  dejligt	  at	  høre.	  <3	  

	  

Anna:	  Jeg	  forstår	  dine	  overvejelser,	  men	  du	  har	  som	  mor	  selv	  stor	  indflydelse	  på,	  hvordan	  det	  skal	  være	  med	  

dine	  drenge	  i	  en	  voksen	  relation.	  Jeg	  er	  44	  og	  har	  5	  børn.	  3	  drenge	  på	  23,	  19,	  17	  og	  så	  mine	  efternølere	  –	  2	  

tvillingepiger	  på	  12	  år.	  Alle	  med	  den	  samme	  mand.	   Jeg	   tænkte	  meget	   som	  dig,	  da	   jeg	  var	  ung,	  men	  har,	  

sammen	  med	  min	  mand,	  forsøgt	  at	  skabe	  stærke	  familiebånd	  mellem	  mig,	  min	  mand,	  sønnerne	  og	  døtrene.	  

Det	  ser	  ud	  til,	  at	  det	  er	  lykkedes.	  Min	  mand	  og	  jeg	  har	  brugt	  tiden	  ligeligt	  mellem	  vores	  familier.	  Farmor	  har	  

i	  dag	  den	  største	  betydning	  i	  børnenes	  liv	  og	  selvom	  hun	  bor	  i	  den	  anden	  ende	  af	  landet,	  rejser	  drengene	  

derned	   flere	   gange	  om	  året	   uafhængigt	   af	  mig	  og	  min	  mand.	  Du	  og	  din	  mand	  er	   rollemodeller	   for	   jeres	  

drenge.	  Du	  er	   i	   fuld	  gang	  med	  at	   skabe	  det	   scenarie,	   som	  du	   frygter.	  Hvordan?	   Jo,	  du	  viser	  dine	  drenge,	  

kvindens	  familie	  er	  den	  foretrukne	  ved,	  at	  du	  er	  så	  tæt	  med	  din	  mor	  og	  primært	  har	  den	  tætteste	  kontakt	  til	  

din	  egen	  familie.	  Hvis	  du	  vil	  ændre	  dit	  skrækscenarie	  er	  du	  og	  din	  mand	  nødt	  til	  at	  skabe	  en	  tættere	  kontakt	  

til	  hans	  familie	  og	  lade	  jeres	  drenge	  opleve,	  at	  fars	  familie	  betyder	  mindst	  lige	  så	  meget.	  Jeg	  har	  et	  super	  tæt	  

forhold	  til	  mine	  knægte.	  Den	  ældste	  er	  flyttet	  hjemmefra,	  men	  kommer	  hjem	  1-‐2	  gange	  om	  ugen.	  Jeg	  har	  

lige	  været	   i	  London	  med	  ham	  og	  hans	  søde	  kæreste	  i	  5	  dage.	  Vi	  har	  gjort	  meget	  af	  at	  byde	  hans	  kæreste	  

velkommen	  i	  familien	  og	  fordi	  min	  søn	  altid	  har	  været	  tæt	  knyttet	  til	  os,	  er	  det	  for	  ham	  “et	  krav”,	  at	  vi	  også	  

er	  med	  i	  hans	  liv	  –	  med	  hans	  søde	  kæreste.	  Min	  mand	  og	  de	  to	  ældste	  sønner	  har	  deres	  “far	  og	  søn”	  dag	  1	  

gang	  om	  måden.	  Den	  yngste	  søn	  er	  på	  efterskole	  og	  totalt	  teenager,	  men	  han	  kommer	  også	  med,	  når	  han	  

kommer	  hjem	  fra	  efterskolen.	  Så	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre,	  men	  det	  kræver,	  at	  du	  selv	  ændrer	  på	  den	  dynamik,	  

som	  er	  i	  din	  egen	  familie.	  

	  
Cellina	  Martinna:	  Kære	  Anna.	  Det	  er	  hvis	  en	  lidt	  dømmende	  kommentar.	  Kærlighed	  i	  din	  retning.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

Bilag	  4:	  Kommentarer	  på	  Min-‐Mave	  

123Stine	   02.	  marts	  2020	  kl:	  13:35	  

Vi	  var	  ærgerlig/skuffet	  begge	  gange	  da	  vi	  fik	  at	  vide	  at	  det	  blev	  en	  pige.	  Første	  gang	  tog	  det	  måske	  halv	  dag	  

og	  2	  gange	  tog	  det	  måske	  30	  sek.	  

Her	  drejer	  det	  sig	  om	  at	  drenge	  er	  en	  sjældenhed	  i	  familien.	  Sidst	  der	  blev	  født	  en	  dreng	  på	  min	  mors	  side	  i	  

familien	  er	  ca	  50år	  siden	  da	  min	  onkel	  blev	  født.	  På	  min	  mands	  fars	  side	  er	  han	  den	  enlig	  hane	  i	  kurven	  i	  hans	  

generation	  ellers	  er	  det	  piger.	  

Og	  første	  gang	  var	  det	  også	  at	  jeg	  bedre	  kunne	  se	  mig	  selv	  som	  drengemor	  da	  jeg	  mest	  har	  leget	  med	  drenge	  

som	  barn	  og	  generelt	  ikke	  interessere	  mig	  for	  klassiske	  pige	  ting.	  Så	  jeg	  frygtede	  virkelig	  at	  ende	  med	  en	  tøj	  

og	  makeup	  fikseret	  pige.	  Så	  det	  var	  mest	  frygten	  for	  at	  få	  en	  stereotyp	  pige,	  som	  jeg	  ikke	  ville	  ane	  hvad	  jeg	  

skulle	  stille	  op	  med,	  som	  fik	  til	  at	  ønske	  en	  dreng.	  

	  
mommy1	   02.	  marts	  2020	  kl.	  20:32	  

Jeg	  har	  altid	  troet	  jeg	  skulle	  være	  mor	  til	  2	  små	  drenge.	  

Og	  pt	  har	  jeg	  en	  dreng	  på	  5	  år	  og	  en	  dreng	  i	  maven	  <3	  

For	  os	  betyder	  en	  sund	  og	  rask	  baby	  alting	  og	  kønnet	  betyder	  ingenting	  :)	  

	  
Honeybunny	   02.	  marts	  2020	  kl.	  20:45	  

Vi	  kendte	  ikke	  kønnet	  på	  baby	  før	  hun	  kom	  ud.	  I	  graviditeten	  kom	  jeg	  ofte	  til	  at	  sige	  "hende"	  og	  i	  mine	  fore-‐	  

stillinger	  om	  fremtiden	  var	  det	  også	  en	  lille	  pige	  jeg	  fik.	  Inderst	  inde	  havde	  jeg	  en	  modstand	  på	  tanken	  om	  en	  

dreng	  og	  kunne	  ikke	  relatere	  til	  det.	  Da	  hun	  kom	  ud	  og	  jeg	  fandt	  ud	  af	  det	  var	  en	  pige	  var	  jeg	  mega	  lykkelig	  

og	  det	  faldt	  helt	  i	  hak	  for	  mig.	  

Jeg	  har	  dog	  mange	  gange	  tænkt	  om	  ikke	  det	  ville	  have	  været	  det	  samme	  hvis	  der	  var	  kommet	  en	  dreng	  ud	  

  .	  Jeg	  havde	  jo	  mærket	  og	  beskyttet	  min	  baby	  i	  9	  måneder	  og	  jeg	  er	  ret	  sikker	  på	  at	  lykkefølelsen	  havde	  været	  

der	  ligemeget	  hvilket	  køn	  der	  var	  landet	  på	  min	  mave	  den	  nat	  på	  hospitalet	  ©  

 

Sofie12	   02.	  marts	  2020	  kl.	  20:46	  

Jeg	  blev	  ikke	  skuffet	  over	  kønnet	  nogle	  af	  gangene,	  men	  da	  jeg	  fandt	  ud	  af	  at	  jeg	  ventede	  en	  søn	  (altså	  min	  

førstefødte)	  var	  jeg	  i	  chok.	  Jeg	  havde	  ikke	  forventet	  en	  dreng	  mere	  end	  en	  pige,	  men	  at	  det	  ene	  udelukkede	  

det	  andet	  havde	  jeg	  så	  svært	  at	  forstå.	  

	  
Da	  jeg	  senere	  ventede	  min	  datter,	  skete	  det	  samme.	  Dog	  mere,	  fordi	  jeg	  havde	  en	  fornemmelse	  af	  at	  det	  var	  

en	  dreng.	  Og	  da	  hun	  sagde	  det	  var	  en	  pige	  kan	  jeg	  også	  kun	  beskrive	  det	  som	  ‘et	  chok’	  -‐	  det	  var	  slet	  ikke	  hvad	  

jeg	  havde	  forestillet	  mig.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

Jeg	  havde	  dog	  ingen	  af	  gangene	  et	  ønske	  om	  det	  ene	  fremfor	  det	  andet.	  Jeg	  ved	  selvfølgelig	  derfor	  heller	  

ikke	  om	  I	  kan	  bruge	  mit	  svar	  til	  noget,	  men	  jeg	  har	  tit	  undret	  mig	  over	  om	  andre	  havde	  det	  på	  samme	  måde.	  

	  
kommendemor2	   02.	  marts	  2020	  kl.	  20:47	  

Har	  ønsket	  mig	  to	  piger	  altid,	  og	  jeg	  får	  kun	  én.	  Vidste	  næsten	  ikke	  hvad	  jeg	  skulle	  sige	  da	  scanningen	  viste	  

en	  dreng,	  for	  det	  var	  bestemt	  ikke	  hvad	  jeg	  havde	  bestilt.	  Og	  det	  ville	  jeg	  ikke	  afsløre	  foran	  scanningsjordmo-‐	  

deren	  som	  synes	  et	  rask	  barn	  er	  godt	  nok.	  Men	  jeg	  var	  bevidst	  om	  min	  præference	  og	  har	  arbejdet	  mentalt	  

med	  risikoen	  for	  en	  dreng	  længe,	  og	  fokuserer	  på	  at	  jeg	  var	  heldig	  at	  få	  bare	  én	  pige.	  Skuffelsen	  over	  en	  dreng	  

drev	  heldigvis	  over	  ret	  hurtigt,	  havde	  frygtet	  jeg	  ikke	  kumne	  slippe	  det,	  men	  jeg	  har	  også	  været	  meget	  åben	  

om	  det	  helt	  før	  graviditeter	  -‐	  at	  jeg	  ønskede	  mig	  piger.	  Også	  overfor	  læger	  og	  jordemødre	  inden	  MD	  scanning,	  

at	  jeg	  klart	  forventede	  en	  pige.	  Så	  kan	  man	  ligesom	  tale	  om	  det.	  Jeg	  er	  ikke	  skuffet	  over	  at	  vente	  en	  dreng,	  

men	  jeg	  er	  helt	  sikkert	  skuffet	  over	  ikke	  at	  få	  de	  to	  piger	  jeg	  drømte	  om.	  Det	  har	  drengen	  bare	  ikke	  noget	  at	  

gøre	  med,	  jeg	  kommer	  heller	  ikke	  til	  at	  blive	  advokat	  eller	  flytte	  til	  udlandet,	  eller	  hvad	  ved	  jeg...	  Det	  er	  ikke	  

alle	  planer	  der	  bliver	  til	  noget,	  men	  så	  bliver	  man	  glad	  for	  noget	  andet.	  Og	  så	  får	  vi	  bare	  sunde	  og	  raske	  børn,	  

endda	  i	  første	  forsøg	  når	  vi	  ønsker	  det,	  så	  jeg	  må	  leve	  med	  traktorer	  og	  pistoler	  og	  hvad	  ved	  jeg,	  og	  så	  giver	  

jeg	  den	  gas	  med	  pigefarver	  og	  glimmer	  til	  den	  store	  pige.	  

	  

#drengemor#	  

”kommentar	  til	  kommendemor2”	  

02.	  marts	  2020	  kl.	  21:04	  

Hmm...	  min	  dreng	  leger	  både	  med	  traktorer	  OG	  elsker	  makeup,	  strutskørt,	   læbestift	  og	  neglelak.	  Det	  ene	  

behøver	  slet	  ikke	  udelukke	  det	  andet.	  

	  
Elskermine3	   02.	  marts	  2020	  kl.	  21:37	  

Da	  vi	  fik	  at	  vide	  at	  nr2	  var	  en	  dreng	  mere	  var	  det	  som	  om	  folk	  blev	  skuffede	  på	  vores	  vegne.	  Én	  sagde	  endda	  

"så	  må	  i	  jo	  få	  en	  3er	  for	  at	  få	  pigen".	  Selv	  var	  jeg	  sler	  ikke	  skuffet/ked.	  Følte	  meget	  at	  andre	  ikke	  mente	  at	  to	  

drenge	  var	  "godt	  nok".	  

Da	  jeg	  så	  fik	  en	  pige	  som	  nr3	  spurgte	  alle	  "åh	  var	  det	  ikke	  dejligt	  at	  der	  kom	  en	  pige?".	  Meget	  tydeligt	  for	  mig	  

at	  den	  generelle	  holdning	  er	  at	  det	  "rigtige"	  at	  få	  er	  en	  af	  hver!	  

Selv	  har	  jeg	  altid	  været	  ligeglad	  -‐	  sunde	  og	  raske	  børn	  er	  det	  største	  man	  kan	  ønske	  sig  

 

sol&måne	   02.	  marts	  2020	  kl.	  21:46	  

Første	  gang	  havde	  jeg	  bare	  sådan	  på	  fornemmelsen	  at	  det	  blev	  en	  pige.	  Havde	  endda	  navn	  klar	  og	  alt	  muligt.	  

Men	  til	  kønsscanning	  viste	  det	  sig	  at	  være	  en	  lille	  fin	  dreng.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  jeg	  blev	  skuffet,	  men	  det	  var	  

svært	  at	  vænne	  sig	  til	  at	  ens	  forestilling	  om	  barnet	   ikke	  ville	  blive	  sådan.	  Jeg	  fik	  den	  skønneste	  dreng,	  og	  

kunne	  slet	  ikke	  forestille	  mig	  at	  jeg	  skulle	  have	  været	  mor	  til	  en	  pige	  i	  stedet.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

  

Da	  jeg	  blev	  gravid	  igen,	  var	  det	  længe	  ventet,	  så	  det	  vigtigste	  var	  selvfølgelig	  at	  baby	  var	  sund	  og	  rask.	  Men	  

jeg	  håbede	  egentlig	   lidt	  på	  en	  dreng	   igen.	  Måske	  fordi	   jeg	  vidste	  hvad	  jeg	  så	  gik	   ind	  til,	  selv	  om	  alle	  børn	  

selvfølgelig	  er	  forskellige.	  Men	  jeg	  ser	  nok	  bare	  mig	  selv	  som	  en	  drengemor,	  og	  det	  var	  selvfølgelig	  endnu	  en	  

lille	  fyr	  jeg	  ventede	  mig,	  som	  nu	  er	  3	  mdr.	  

	  

efterår_2100	   02.	  marts	  2020	  kl.	  22:04	  

Hvis	  man	  har	  haft	  det	  svært	  med	  drenge	  i	  sin	  opvækst	  -‐	  dårlige	  minder	  og	  oplevelser,	  kan	  det	  være	  svært	  at	  

forestille	  sig	  at	  få	  en	  dreng,	  som	  bliver	  kærlig	  og	  "sød"	  osv.	  og	  jeg	  tror	  det	  var	  mit	  problem.	  Måske	  også	  bære	  

den	  indeni,	  når	  et	  hankøn	  har	  haft	  gjort	  en	  skidt.	  Jeg	  husker	  jeg	  blev	  skuffet	  og	  lige	  skulle	  vænne	  mig	  til	  tanken	  

om	  en	  dreng	  for	  19	  år	  siden,	  og	  hvordan	  alle	  mine	  tanker	  blev	  helt	  anderledes	  da	  MIN	  søde	  dejlige	  dreng	  

kom	  ud.	  Og	  nu	  her	  efter	  så	  mange	  år	  og	  med	  både	  en	  dreng	  mere	  plus	  to	  piger,	  er	  de	  stadig	  mere	  mors	  

drenge	  på	  en	  anden	  måde	  end	  mors	  pige.	  Alligevel	  da	  jeg	  ventede	  nr	  5	  og	  det	  var	  en	  dreng	  fik	  jeg	  det	  svært	  

med	  det.	  Men	  jeg	  vidste	  jeg	  ville	  få	  det	  -‐	  og	  jeg	  vidste	  det	  ville	  ændre	  sig	  når	  jeg	  så	  ham	  og	  holdte	  fast	  i	  den	  

tanke.	  Men	  når	  man	  ikke	  kendte	  ham	  endnu,	  så	  var	  det	  anderledes.	  Og	  helt	  legalt.	  

Nu	  venter	  jeg	  nr	  6	  og	  egentlig	  er	  det	  også	  svært	  for	  mig	  denne	  gang,	  selvom	  det	  er	  en	  pige.	  Måske	  fordi	  vi	  

egentlig	  hverken	  skulle	  have	  en	  dreng	  eller	  pige,	  men	  igen	  ved	  jeg,	  at	  hun	  bliver	  ligeså	  elsket	  som	  de	  andre,	  

når	  hun	  kommer.	  Det	  er	  bare	  også	  svært	  at	  forholde	  sig	  til	  noget	  så	  ...	  uvirkeligt	  som	  det	  kan	  føles	  især	  når	  

noget	  ikke	  er	  planlagt	  eller	  burde	  kunne	  være	  muligt	  -‐	  og	  ens	  tid	  går	  m	  alt	  muligt	  andet	  end	  lige	  fokusere	  på	  

graviditet	  

	  
AnnaLM	   02.	  marts	  2020	  kl.	  22:09	  

”kommentar	  til	  Elskermine3”	  

Åh	  vi	  oplevede	  helt	  det	  samme	  -‐	  der	  er	  endda	  folk	  som	  vitterligt	  har	  troet,	  vi	  kun	  fik	  én	  mere,	  for	  at	  prøve	  at	  

lave	  en	  pige!!	  Jeg	  har	  aldrig	  haft	  det	  der	  inderlige	  ønske	  om	  at	  få	  en	  pige,	  og	  skulle	  jeg	  vælge	  mellem	  tre	  af	  

det	  samme	  køn,	  har	  jeg	  altid	  tænkt,	  jeg	  helst	  ville	  have	  tre	  drenge.	  Men	  jeg	  er	  nu	  lykkelig	  for,	  hun	  kom	  alli-‐	  

gevel,	  men	  det	  har	   intet	  med	  kønnet	  at	  gøre,	  det	  er	   jo	  fordi	  hun	  er	  min	  og	  helt	  perfekt,	  præcis	  som	  sine	  

brødre	  •	 Hvis	  vi	  en	  dag	  skal	  have	  en	  mere,	  vil	  jeg	  gerne	  have	  kønnet	  skal	  være	  en	  overraskelse	  -‐	  så	  kan	  en	  

bonus	  være,	  vi	  slipper	  for	  dumme	  kommentarer.	  

	  
Finesmå!	   02.	  marts	  2020	  kl.	  22:31	  

Første	  gang	  jeg	  blev	  gravid	  havde	  jeg	  100%	  en	  ønske	  om	  at	  det	  blev	  en	  dreng,	  der	  jeg	  selv	  er	  fra	  en	  familie	  

folk	  på	  12	  2	  drenge	  og	  10	  piger,	  er	  den	  4	  i	  folken.(	  Og	  ja	  samme	  far	  og	  mor)	  

Jeg	  har	  altid	  selv	  ønsket	  mig	  en	  stor	  bror	  som	  kunne	  "passe"	  på	  mig,	  bare	  det	  man	  kan	  sige	  til	  andre	  jeg	  

henter	  min	  bror	  nå	  de	  drillede	  bare	  den	  forestilling	  jeg	  havde.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

Så	   jeg	  blev	  virkelig	  ked	  af	  det	  der	   jeg	   fik	  at	  vide	  at	  min	   første	  var	  en	  pige,	  man	   jeg	  ændrede	  fuldstændig	  

mening	  der	  jeg	  fik	  hende	  op	  til	  mig,	  Jeg	  knus	  elskede	  hende	  fra	  det	  øjeblik	  Hun	  kom	  op	  til	  mig,	  og	  anden	  gang	  

ønskede	  jeg	  en	  pige	  udelukkende	  fordi	  min	  datter	  skulle	  have	  en	  søster,	  og	  der	  jeg	  fik	  en	  søn	  var	  jeg	  endelig	  

slet	  ikke	  ked	  af	  det	  fordi	  min	  datter	  synes	  endelig	  det	  var	  fedt	  med	  en	  bror.	  

3	  gang	  ønskede	  jeg	  mig	  igen	  en	  pige	  der	  jeg	  vil	  have	  at	  min	  datter	  skulle	  have	  det	  der	  speciale	  bånd	  til	  en	  

søster	  som	  jeg	  har	  til	  mine	  søstre,	  det	  blev	  en	  dreng	  jeg	  var	  skuffede	  man	  elskede	  ham	  fra	  det	  øjeblik	  jeg	  

lagde	  øjne	  på	  ham	  og	  hans	  bror	  og	  ham	  de	  knus	  elsker	  hinanden	  og	  kan	  slet	  ikke	  forstille	  mig	  huset	  uden	  

ham.	  

Nu	  4	  gang	  blev	  jeg	  gravid	  udelukkende	  fordi	  jeg	  igen	  har	  det	  der	  med	  at	  jeg	  ønsker	  en	  søster	  til	  min	  datter,	  

man	  vi	  venter	  en	  dreng	  mere,	  Jeg	  blev	  ked	  af	  lige	  de	  første	  5.Min	  og	  min	  datter	  græd	  fordi	  hun	  ikke	  fik	  sin	  

søster	  man	  Hun	  er	  god	  igen	  og	  jeg	  blev	  kun	  ked	  af	  det	  på	  min	  datters	  vegne	  og	  ikke	  fordi	  jeg	  ikke	  ønskede	  

mine	  drenge,	  kan	  slet	  ikke	  forstille	  mig	  et	  liv	  uden	  alle	  mine	  3	  smukke	  børn	  selvom	  jeg	  endelig	  var	  ret	  ked	  af	  

det	  første	  gang	  har	  min	  pige	  ændrede	  min	  holdning	  fuldstændig,	  og	  nå	  jeg	  endelig	  ønskede	  mig	  piger	  fik	  jeg	  

det	  modsatte.	  

Man	  vil	  ikke	  bytte	  det	  for	  noget	  i	  verden.	    

  

kisser	  

”Kommentar	  til	  #drengemor#”	  

02.	  marts	  2020	  kl.	  22:48	  

Enig!	  Min	  store	  datter	  leger	  med	  traktorer,	  biler,	  pistoler	  OG	  vil	  helst	  gå	  i	  lyserødt	  med	  glimmer	  og	  have	  

sløjfer	  i	  håret	  -‐	  men	  med	  neongrønne	  sko	  til	  •  

Jeg	  forstår	  ikke	  helt	  den	  kønsbesættelse,	  der	  hersker	  -‐	  hvis	  man	  har	  for	  mange	  forventninger	  til,	  hvordan	  ens	  

børn	  bliver,	  kan	  man	  nærmest	  kun	  blive	  skuffet.	  

	  
<34U	   02.	  marts	  2020	  kl.	  23:31	  

Da	  vi	  fik	  afvide	  vi	  skulle	  have	  en	  dreng	  blev	  jeg	  meget	  skuffet,	  i	  ugevis	  og	  ja	  nok	  ærlig	  talt	  helt	  indtil	  den	  dag	  

han	  blev	  født...	  

Jeg	  burde	  jo	  bare	  hver	  været	  lykkelig	  efter	  mange	  år	  i	  fertilitetsbehandling..	  men	  efter	  vi	  mistede	  vores	  første	  

graviditet	  en	  pige	  i	  uge	  16	  kunne	  jeg	  slet	  ikke	  forene	  mig	  med	  tanken	  om	  ikke	  at	  få	  en	  pige..	  

Jeg	  har	  altid	  ønsket	  mig	  en	  pige..	  og	  kunne	  overhovedet	  ikke	  forestille	  mig	  at	  være	  mor	  til	  en	  dreng.	  Der	  er	  

flest	  drenge	  børn	   i	  min	   familie	  og	  kun	  2	  piger..	  drengene	  var	  altid	  vilde	  med	  at	   lege	  med	  biler	  og	  mange	  

"drenge	  ting"	  som	  jeg	  slet	  ikke	  kunne	  sætte	  mig	  ind	  i..	  

Jeg	  havde	  utrolig	  dårlig	  samvittighed	  over	  min	  skuffelse	  og	  kan	  mærke	  allerede	  at	  jeg	  tænker	  åhh	  nej	  hvad	  

nu	  hvis	  den	  næste	  os	  bliver	  en	  dreng	  så	  får	  jeg	  aldrig	  min	  pige..	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

Men	  nu	  kan	   jeg	  også	  se	  på	  min	  søn,	  og	   tænke	   jamen	  selvfølgelig	  kunne	  han	   jo	   ikke	  være	  andet	  end	  den	  

perfekte	  dreng	  han	  er	  nu,	  og	  kan	  allerede	  ikke	  vente	  til	  vi	  skal	  lege	  med	  biler	  og	  alle	  de	  andre	  dejlige	  ting	  der	  

hører	  til	  drenge	  børn..	  

Så	  dybest	  set	  for	  mig	  var	  det	  at	  sørge	  over	  den	  forestilling	  man	  havde	  haft	  i	  hovedet	  inden	  som	  man	  nu	  havde	  

mistet,	  samtidig	  med	  at	  føle	  glæden	  over	  den	  ukendte	  fremtid	  man	  gik	  i	  måde.	  

	  
kommendemor2	   03.	  marts	  2020	  kl.	  05:44	  

Og	  jeg	  skrev	  til	  de	  tre	  som	  stillede	  spørgsmålet,	  ikke	  for	  vurdering	  af	  hvordan	  andre	  brugere	  synes	  man	  skal	  

have	  det.	  

	  
Karen-‐Sophie	   03.	  marts	  2020	  kl.	  6:10	  

Hej	  Maria,	  Julie	  og	  Laura.	  

Ved	  barn	  nr	  1,	  var	  Vi	  bare	  sund	  og	  rast.	  Og	  det	  var	  hun	  også,	  så	  det	  er	  jo	  fantastisk.	  Ved	  nr	  2.	  Ønsket	  jeg	  en	  

pige	  mere.	  Jeg	  elslet	  at	  havde	  en	  pige	  med	  lang	  går	  som	  kunne	  sætte	  op	  og	  laves	  franskefletninger	  på	  fra	  hun	  

var	  10	  mdr	  gammel.	  Men	  kønsscanningen	  viste	  en	  dreng.	  

	  
Ja	  jeg	  var	  knust,	  jeg	  snakker	  meget	  med	  min	  jordemoder	  om	  dette	  og	  hun	  fortalte	  mig	  at	  det	  oplever	  de	  tit	  

især	  med	  flere	  gang.	  

Vi	  tog	  flere	  snakke,	  og	  hun	  fik	  jeg	  til	  at	  se	  at	  kønnet	  er	  jo	  ligemeget,	  dreng	  eller.pige	  det	  er	  os	  fortælre	  og	  

opdragende	  der	  vil	  ligge	  vejen	  for	  dem.	  

Jeg	  biev	  fantastik	  ked	  af	  det,	  når	  folk	  sagde	  fedt	  en	  af	  hver	  det	  er	  jo	  det	  alle	  drømmer	  om.	  For	  nej	  ikke	  for	  

mig.	  

Jeg	  blev	  mentalt	  klar	  til	  at	  få	  en	  dreng..	  

Vores	  pige	  har	  fra	  hun	  har	  været	  ca	  6	  mdr	  gammel	  altid	  fortrukket	  sin	  far.	  Hun	  er	  vild	  og	  voldsom,	  elsker	  biler	  

og	  kjolen	  skal	  være	  blå.	  Hvor	  sønnen	  er	  mors	  dreng,	  den	  stille..	  

Jeg	  elsker	  dem	  begge	  to	  utrolig	  meget	  og	  er	  spændt	  på	  hvad	  nr	  3	  bliver.	  Køn	  ja	  vi	  må	  se,	  dreng	  eller	  pige	  for	  

mig	  ligemeget	  nu.	  For	  kønnet	  fortæller	  os	  intet	  om	  deres	  personlighed.	  

	  
sommerfuglen	   03.	  marts	  2020	  kl.	  07:25	  

Jeg	  var	  ikke	  skuffet,	  da	  jeg	  fik	  det	  første	  barn.	  Jeg	  havde	  dog	  forventet	  en	  pige,	  men	  ud	  kom	  en	  dreng.	  Jeg	  

tror	  simpelthen	  ikke,	  at	   jeg	  havde	  overskud	  til	  at	  blive	  skuffet.	  Men	  jeg	  havde	  heller	   ikke	  gjort	  mig	  nogen	  

forestillinger	  om,	  hvordan	  det	  ville	  være	  at	  få	  det	  ene	  køn	  frem	  for	  det	  andet.	  

Men	  da	  jeg	  ventede	  mit	  andet	  barn,	  kunne	  jeg	  mærke,	  at	  jeg	  virkelig	  ønskede	  mig	  endnu	  en	  dreng.	  Jeg	  øn-‐	  

skede	  mig	  en	  dreng,	  fordi	  det	  var	  det,	  jeg	  havde	  i	  forvejen,	  og	  derfor	  er	  det,	  jeg	  kendte	  til.	  Desuden	  er	  jeg	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

  

enormt	  dårlig	  til	  at	  sætte	  tøj	  sammen	  og	  sætte	  hår,	  og	  det	  var	  måske	  nok	  en	  af	  grundene	  til,	  at	  jeg	  ønskede	  

mig	  endnu	  en	  dreng.	  

Men	  jeg	  kan	  godt	  se,	  at	  det	  er	  en	  latterlig	  grund	  til	  at	  ønske	  en	  dreng.	  Og	  jeg	  blev	  da	  kun	  skuffet	  i	  ca.	  30	  

sekunder,	  da	  jeg	  opdagede,	  at	  jeg	  ventede	  mig	  en	  pige.	  Det	  med	  tøjstil	  og	  hårsætning	  har	  jeg	  dog	  stadig	  ikke	  

lært.	  

	  
Line10	   03.	  marts	  2020	  kl.	  07:45	  

Vi	  skal	  faktisk	  til	  kønsscanning	  senere	  i	  dag.	  Har	  altid	  ønsket	  mig	  en	  lille	  pige,	  og	  har	  svært	  ved	  at	  se	  mig	  selv	  

som	  drengemor.	  Det	  er	  noget	  jeg	  har	  kæmpet	  meget	  med	  på	  det	  seneste.	  Jeg	  har	  prøvet	  at	  forstille	  mig	  et	  

liv	  med	  em	  dreng,	  og	  kigget	  på	  små	  babydrengebørn	  når	  vi	  F.eks.	  går	  forbi	  en	  på	  gaden	  -‐	  prøvet	  at	  fokusere	  

på	  hvor	  søde	  og	  nuttede	  de	  også	  kan	  være.	  Det	  har	  hjulpet	  lidt...	  

	  
Men	  jeg	  tror	  faktisk	  jeg	  bliver	  lidt	  skuffet	  hvis	  jeg	  får	  en	  dreng,	  og	  er	  faktisk	  lidt	  bekymret	  for	  om	  jeg	  begynder	  

at	  græde	  til	  scanningen...	  Jeg	  ved	  ikke	  rigtig	  hvor	  den	  følelse	  kommer	  fra,	  men	  hele	  mit	  liv	  har	  jeg	  bare	  fore-‐	  

stillet	  mig	  selv	  som	  pigemor,	  og	  aldrig	  tænkt	  over	  det	  som	  sådan.	  

	  
Jeg	  kan	  godt	  selv	  se	  at	  mit	  opslag	  virker	  lidt	  utaknemmeligt,	  i	  bund	  og	  grund	  kan	  man	  jo	  ikke	  ønske	  sig	  andet	  

end	  en	  sund	  baby.	  Og	  hvis	  vi	  får	  at	  vide	  at	  det	  er	  en	  dreng	  i	  dag,	  er	  jeg	  da	  også	  sikker	  på	  at	  jeg	  kommer	  til	  at	  

elske	  ham	  mere	  end	  noget	  andet.	  Men	  så	  har	  jeg	  lige	  lidt	  tid	  til	  at	  "sluge	  det",	  inden	   fødslen  

  
kommendemor2	   03.	  marts	  2020	  kl.	  08:11	  

”Kommentar	  til	  Line10”	  

Jeg	  var	  også	  bange	  for	  at	  komme	  til	  at	  græde,	  men	  det	  lykkedes	  faktisk	  at	  lade	  være	   jeg	  tror	  det	  vigtigste	  

er	  at	  være	  ærlig,	  du	  ønsker	  dig	  en	  pige	  og	  hvis	  det	  er	  en	  dreng,	  så	  skal	  du	  lige	  vænne	  dig	  til	  tanken.	  Det	  skal	  

du	  nok	  komme	  til,	  men	  man	  må	  altså	  godt	  have	  sine	  følelser.	  

I	  1930erne	  lå	  min	  oldemor	  og	  kiggede	  ind	  i	  væggen	  i	  5	  dage,	  fordi	  hun	  fik	  en	  dreng	  -‐	  hun	  havde	  været	  helt	  

overbevist	  om	  hun	  skulle	  have	  en	  pige.	  

	  
Elskermine3	   03.	  marts	  2020	  kl.	  08:14	  

Ja...	  De	  er	  jo	  perfekte	  ligesom	  de	  er!	  Og	  jeg	  har	  nærmest	  været	  helt	  chokeret	  over	  de	  kommentarer	  der	  kan	  

falde	  -‐	  der	  fik	  mig	  til	  at	  føle	  jeg	  burde	  være	  skuffet/ked	  og	  dermed(i	  mit	  hoved)	  elske	  mit	  barn	  mindre	  fordi	  

det	  var	  samme	  køn	  som	  jeg	  allerede	  havde.	  Eller	  elske	  min	  pige	  mere	  fordi	  hun	  var	  en	  pige.	  Og	  folk	  kommer	  

med	  disse	  kommentarer	  selvom	  de	  ved	  vi	  har	  været	  i	  behandling	  og	  har	  mistet	  to	  gange!	  

Jeg	  kan	  godt	  forstå	  hvis	  omgivelserne	  ligger	  pres	  på	  nogen	  og	  forstærker	  nogen	  følelser	  hvis	  man	  i	  forvejen	  

har	  et	  stort	  ønske	  om	  det	  ene	  eller	  andet.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

  

Jeg	  har	  i	  hvert	  fald	  klart	  følt	  mig	  forkert	  fordi	  jeg	  var	  ligeglad	  og	  har	  nærmest	  måtte	  forsvare	  det	  flere	  gange.	  

	  
lovel!fe	   03.	  marts	  2020	  kl.	  08:33	  

Skuffet	  synes	  jeg	  måske	  er	  et	  lidt	  voldsomt	  ord	  at	  bruge.	  

Jeg	  var	  stensikker	  på,	  at	  det	  var	  en	  dreng	  vi	  skulle	  have.	  Så	  sikker,	  at	  jeg	  faktisk	  havde	  købt	  lidt	  blåt	  tøj	  inden	  

vi	  kendte	  kønnet.	  Tror	  jeg	  spurgte	  hende	  der	  scannede	  mig	  3-‐4	  gange	  om	  hun	  nu	  var	  helt	  sikker	  på,	  at	  det	  

var	  en	  pige.	  

	  
Så	  jeg	  var	  meget	  overrasket,	  og	  skulle	  lige	  sluge	  den,	  når	  jeg	  i	  knap	  20	  uger	  havde	  gået	  og	  været	  så	  sikker	  på	  

en	  dreng...	  og	  jeg	  kom	  faktisk	  til	  at	  sige	  "ham"	  om	  baby	  et	  par	  gange	  efter	  vi	  havde	  været	  til	  scanningen	  

	  
Sweetbump+	   03.	  marts	  2020	  kl.	  08:39	  

Vi	  blev	  skuffede	  over	  kønnene	  på	  vores	  tvillinger.	  Jeg	  har	  altid	  ønsket	  mig	  en	  datter,	  så	  da	  vi	  fandt	  ud	  af	  at	  

det	  var	  2	  drenge,	  tror	  jeg	  alle,	  undtagen	  min	  dejlige	  nevø,	  blev	  skuffet,	  da	  der	  kun	  er	  drengebørn	  i	  familien.	  

Men	  nu	  hvor	  de	  er	  født	  er	  de	  så	  skønne	  og	  jeg	  er	  ret	  ligeglad	  med	  køn.	  Hvis	  vi	  får	  en	  3er,	  er	  endnu	  en	  dreng	  

lige	  så	  velkommen	  som	  en	  pige	  

	  

Kun1	   03.	  marts	  2020	  kl.	  09:06	  
jeg	  har	  godt	  nok	  “kun”	  et	  barn.	  

jeg	  var	  overbevist	  om	  at	  det	  var	  en	  dreng,	  så	  sikker	  så	  vi	  kaldte	  baby	  ved	  navn.	  jeg	  var	  så	  overbevist	  så	  jeg	  

mere	  eller	  mindre	  fortrængte,	  at	  muligheden	  for	  at	  det	  kunne	  være	  en	  pige	  også	  var	  der.	  til	  scanningen	  var	  

jeg	  så	  nervøs,	  for	  der	  slog	  det	  mig	  “hvad	  nu	  hvis	  det	  var	  en	  pige?”	  jeg	  sagde	  ligeud	  til	  scanningsdamen,	  at	  

sagde	  hun	  at	  det	  blev	  en	  pige,	  kunne	  hun	  godt	  regne	  med	  at	  jeg	  ville	  sætte	  mig	  til	  at	  græde..	  scanningen	  viste	  

“heldigvis”	  min	  VIRKELIG	  ønskede	  dreng	  	  

når	  jeg	  ser	  tilbage	  på	  det	  kan	  jeg	  godt	  se,	  at	  det	  virker	  SÅ	  forkert.	  jeg	  er	  dog	  overbevist	  om	  efter	  at	  jeg	  er	  

blevet	  mor,	  at	  havde	  der	  gemt	  sig	  en	  lille	  pige	  derinde,	  var	  jeg	  blevet	  glad	  efter	  lige	  at	  have	  skulle	  ventet	  mig	  

til	  tanken.	  næste	  gang	  er	  jeg	  fuldkommen	  ligeglad	  (okay..	  jeg	  har	  måske	  et	  lille	  bitte	  håb	  om	  en	  dreng	  	  	  mere	  

)	  og	  så	  alligevel..	  jeg	  vil	  ikke	  vide	  kønnet	  før	  fødslen	  næste	  gang	  tror	  jeg	  ikke..	  

	  
AlmaA	   03.	  marts	  2020	  kl.	  09:41	  

Jeg	  blev	  skuffet	  derefter	  ked	  af	  det	  og	  til	  sidste	  rigtig	  flov.	  

Jeg	  kommer	  fra	  en	  familie,	  hvor	  mænd	  ikke	  er	  de	  store	  familiemennesker	  (min	  far	  er	  dog	  blevet	  med	  alderen),	  

men	  mine	  brødre	  vil	  til	  hver	  en	  tid	  fortrække	  computerspil	  og	  svigerfamilien	  end	  at	  være	  sammen	  med	  fami-‐	  

lien.	  

Jeg	  har	  det	  bedste	  forhold	  til	  min	  mor	  og	  søster,	  og	  jeg	  har	  derfor	  altid	  ønsker	  mig	  at	  få	  en	  datter	  -‐	  ikke	  for	  

at	  sætte	  hår,	  lege	  med	  Barbie	  osv.	  men	  fordi	  piger	  ud	  fra,	  hvad	  jeg	  har	  oplevet	  (ved	  godt	  det	  er	  en	  stor	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

generalisering,	  men	  sådan	  er	  det	  altså	   i	  min	  omgangskreds),	  kommer	  hjem	  og	  besøger	   familien,	   tager	  på	  

weekend,	  café-‐	  og	  andre	  besøg	  hos	  familien.	  

Da	  vi	  til	  scanningen	  fik	  af	  vide,	  at	  det	  var	  en	  dreng,	  ramte	  det	  mig	  egentligt	  ikke	  så	  hårdt,	  for	  vigtigst	  er	  jo	  at	  

baby	  er	  sund	  og	  rask.	  Men	  bagefter	  var	  jeg	  på	  grådensrand.	  Jeg	  havde	  slet	  ikke	  lyst	  til	  at	  fortælle	  det	  til	  nogle,	  

og	  da	  jeg	  kom	  hjem	  fik	  tårerne	  frit	  løb	  under	  bruseren.	  Jeg	  skammede	  mig	  så	  meget,	  for	  havde	  det	  været	  en	  

pige,	  ville	  jeg	  havde	  ringet	  rundt	  til	  alle	  og	  fortalt	  det.	  De	  efterfølgende	  dage,	  søgte	  jeg	  på	  nettet	  omkring,	  

det	  med	  at	  være	  skuffet,	  i	  håbet	  om	  at	  finde	  svar	  på	  mine	  følelser.	  diverse	  artikler	  og	  Forums	  sydet	  dog	  af	  

negativitet	  og	  mange	  skrev,	  at	  man	  var	  utaknemlig,	  umoden	  ikke	  fortjente	  barnet,	  og	  alt	  muligt	  andet,	  som	  

ikke	  hjalp	  på	  mine	  følelser,	  tværtimod.	  Ind	  i	  mellem	  alt	  det	  negative,	  kunne	  jeg	  læse,	  at	  det	  var	  okay,	  at	  være	  

ked	  af,	  og	  at	  det	  typisk	  er	  bundet	  op	  på	  hvor	  man	  kommer	  fra.	  Og	  det	  er	  ikke	  det,	  at	  jeg	  skal	  have	  en	  søn	  som	  

gør	  mig	  ked	  af	  det,	  men	  mere	  det	  jeg	  ikke	  skal	  have	  en	  datter	  -‐	  hvis	  det	  giver	  mening?	  

Min	  kæreste,	  som	  egentligt	  også	  helst	  ville	  have	  haft	  en	  pige,	  havde	  svært	  ved	  at	  forstå	  min	  tristhed,	  og	  jeg	  

fik	  bare	  endnu	  mere	  dårlig	  samvittighed.	  

Da	  jeg	  var	  til	  jordemoder	  kunne	  jeg	  ikke	  længere	  holde	  det	  inde,	  og	  fik	  kaldt	  mig	  selv	  de	  værste	  ting,	  og	  at	  

min	  baby	  slet	  ikke	  fortjente	  mig	  som	  mor,	  når	  jeg	  nu	  havde	  håbet	  på	  en	  pige	  og	  oven	  i	  købet	  var	  så	  ked	  af	  

det.	  Jeg	  følte	  med	  alle	  dem	  som	  ikke	  kunne	  få	  børn,	  og	  så	  mig	  selv	  som	  en	  utaknemlig	  forkælet	  møgunge.	  

Min	  jordermoder,	  sagde	  at	  de	  følelser	  jeg	  havde	  var	  helt	  naturlige,	  og	  hun	  kunne	  sagtens	  forstå,	  at	  jeg	  gerne	  

ville	  have	  en	  pige.	  Hun	  sagde	  ligeledes,	  at	  hun	  var	  træt	  af	  at	  høre	  på,	  at	  bare	  fordi	  folk	  havde	  svært	  ved	  at	  

blive	  gravide	  (det	  havde	  hun	  iøvrigt	  selv),	  at	  det	  så	  gav	  dem	  retten	  til	  at	  give	  andre	  dårlig	  samvittighed	  over	  

deres	  følelser.	  Hun	  sammenlignede	  det	  med,	  at	  hvis	  folk	  havde	  lungebetændelse,	  så	  måtte	  de	  heller	   ikke	  

være	  træt	  af	  det,	  fordi	  der	  altså	  er	  folk	  som	  har	  lungekræft,	  som	  jo	  var	  meget	  værre..	  Den	  tankegang	  kunne	  

jeg	  egentligt	  godt	  forholde	  mig	  til.	  Vi	  er	  alle	  forskellige,	  har	  forskellige	  ting	  med	  i	  bagagen,	  hvilket	  ikke	  giver	  

os	  ret	  til	  at	  dømme	  andre.	  

Derefter	  begyndte	  jeg	  faktisk	  at	  snakke	  åbent	  med	  mine	  veninder	  om	  det,	  og	  pludselig	  kom	  det	  også	  frem	  at	  

der	  var	  flere	  af	  dem,	  som	  havde	  det	  sådan.	  Jeg	  sørgede	  for	  at	  tilbringe	  meget	  tid	  med	  min	  veninde,	  som	  også	  

havde	  fået	  en	  dreng,	  for	  at	  få	  et	  bedre	  syn	  på	  drengebørn.	  

	  
Jeg	  glæder	  mig	  til	  han	  kommer	  nu,	  og	  jeg	  er	  slet	  ikke	  i	  tvivl	  om,	  at	  når	  jeg	  får	  ham	  i	  armene,	  at	  jeg	  vil	  elske	  

ham	  fra	  første	  øjeblik.	  

Dog	  overvejer	  jeg	  faktisk	  ved	  vores	  næste	  ikke	  at	  få	  kønnet	  af	  vide,	  da	  jeg	  trods	  min	  bearbejdelse	  nu,	  stadig-‐	  

væk	  frygter	  min	  reaktion,	  hvis	  nr.	  2	  også	  viser	  sig	  at	  være	  en	  dreng.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

always<3	   03.	  marts	  2020	  kl.	  09:49	  

Jeg	  blev	  lidt	  skuffet,	  da	  jeg	  fandt	  ud	  af,	  at	  vores	  første	  barn	  var	  en	  dreng.	  Ikke	  fordi	  jeg	  havde	  et	  ønske	  om	  

dreng	  eller	  pige,	  men	  fordi	  jeg	  vidste,	  at	  min	  mand	  var	  vild	  efter	  en	  datter,	  og	  jeg	  havde	  endda	  selv	  en	  for-‐	  

nemmelse	  af,	  at	  det	  var	  en	  pige.	  Så	  jeg	  var	  nok	  mest	  skuffet	  over,	  at	  jeg	  ikke	  kunne	  opfylde	  hans	  ønske,	  og	  

så	  følte	  jeg	  overhovedet	  heller	  ikke,	  at	  jeg	  kunne	  fornemme	  min	  egen	  krop.	  Vi	  fandt	  ud	  af	  gennem	  en	  mo-‐	  

derkagebiopsi,	  at	  det	  var	  en	  dreng	  -‐	  og	  det	  var	  min	  mand	  der	  fortalte	  mig	  nyheden	  om,	  at	  han	  for	  det	  første	  

ikke	  havde	  nogen	  kromosomfejl	  og	  så	  at	  han	  var	  en	  dreng,	  og	  måske	  smittede	  hans	  kønsskuffelse	  lidt	  af	  på	  

mig.	  Da	  vi	  så	  mistede	  vores	  søn	  et	  par	  uger	  senere	  var	  der	  slet	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  kønnet	  ikke	  betyder	  en	  skid	  

for	  os.	  Og	  alligevel	  er	  jeg	  så	  lettet	  over,	  at	  vores	  kommende	  barn	  er	  en	  pige.	  For	  så	  føles	  det	  slet	  ikke	  som	  en	  

erstatning	  for	  vores	  søn.	  

	  
HYMN	   03.	  marts	  2020	  kl.	  20:20	  

Jeg	  har	  selv	  2	  drenge	  og	  1	  pige	  og	  har	  hørt	  på	  nøjagtig	  det	  samme.	  

Jeg	  var	  så	  ked	  af	  kommentarerne	  efter	  nr.	  2	  dreng,	  for	  jeg	  var	  ikke	  selv	  skuffet	  eller	  ked	  af	  det.	  

Da	  vi	  så	  ventede	  en	  pige,	  provokerede	  folks	  kommentarer	  mig	  virkelig.	  Ej,	  hvor	  er	  det	  rart	  at	  der	  endelig	  

kommer	  en	  pige.	  Ja,	  det	  er	  da	  dejligt,	  men	  en	  dreng	  havde	  været	  lige	  så	  velkommen	  og	  ønsket	  

	  
bHonest	   03.	  marts	  2020	  Kl.	  21:13	  

Ja,	  jeg	  blev	  skuffet	  ved	  barn	  nummer	  2,	  men	  det	  gik	  hurtigt	  over.	  

Første	  barn	  var	  en	  dreng,	  hvilket	  jeg	  havde	  håbet	  på,	  da	  jeg	  er	  meget	  bedre	  til	  bål	  end	  Barbie.	  Det	  var	  helt	  

perfekt	  og	  der	  var	  plads	  til	  det	  hele,	  så	  vi	  lavede	  både	  bål	  og	  gik	  i	  kjole	  :-‐D	  

13	  år	  senere	  ventede	  jeg	  mig	  igen	  og	  denne	  gang	  håbede	  jeg	  på	  en	  pige.	  Jeg	  elsker	  at	  sy	  og	  det	  er	  bare	  sjovere	  

til	  piger.	  Jeg	  havde	  også	  en	  drøm	  om,	  at	  jeg	  skulle	  være	  nogens	  mormor	  en	  dag.	  At	  kunne	  være	  deltagende	  i	  

en	  datters	  graviditet	  ville	  være	  noget	  andet	  end	  med	  en	  svigerdatter.	  Jeg	  ved	  godt	  det	  er	  meget	  langt	  ude	  i	  

fremtiden,	  men	  det	  var	  mine	  tanker.	  Min	  store	  dreng	  på	  12	  år	  var	  med	  til	  kønsskaningen	  og	  han	  håbede	  på	  

en	  lillebror	  og	  han	  fik	  ret.	  Jeg	  viste	  ikke,	  at	  jeg	  blev	  skuffet,	  men	  nød	  hans	  glæde	  over	  det.	  Senere	  tillod	  jeg	  

mig	  at	  blive	  ked	  af	  det,	  for	  jeg	  var	  nødt	  til	  at	  få	  følelserne	  ud,	  så	  de	  ikke	  satte	  sig	  fast.	  Det	  gik	  hurtigt	  over	  og	  

jeg	  elsker	  begge	  mine	  drenge,	  men	  tanken	  om	  mormor-‐rollen	  sidder	  stadig	  i	  mig.	  

	  
Starry-‐eyed	   04.	  marts	  2020	  kl.	  08:15	  

	  

12345_	   04.	  marts	  2020	  kl.	  16:45	  

Jeg	  har	  ikke	  prøvet	  at	  blive	  skuffet  

Alle	  gange	  (4	  (snart	  5))	  har	  vi	  ikke	  fået	  kønnet	  af	  vide	  på	  forhånd.	  Det	  er	  en	  del	  af	  spændingen	  og	  når	  man	  

har	  lagt	  og	  okset	  efter	  at	  have	  presset	  barnet	  ud,	  så	  er	  kønnet	  så	  ligegyldigt  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

Blomst*	   05.	  marts	  2020	  kl.	  10:59	  

Har	  også	  altid	  set	  mig	  selv	  som	  en	  drenge-‐mor	  og	  foretrækker	  også	  drenge,	  da	  jeg	  fandt	  ud	  ad	  jeg	  ventede	  

en	  pige	  blev	  jeg	  dig	  slet	  ikke	  skuffet	  og	  glædede	  mig	  kun.	  Nu	  hvor	  jeg	  har	  en	  af	  hver	  har	  jeg	  virkelig	  ingen	  

preferencer	  her	  med	  nr	  3	  som	  jeg	  venter	  de	  er	  begge	  lige	  dejlige	  med	  hvad	  deres	  vidt	  forskellige	  personlighe-‐	  

der!	  Som	  sagt	  er	  jeg	  mest	  til	  drenge	  men	  ville	  blive	  så	  glad	  hvis	  min	  datter	  får	  en	  søster	  så	  det	  er	  win-‐win	  for	  

mig!	  Er	  mere	  spændt	  på	  at	  se	  hvordan	  vores	  familie	  ender	  med	  at	  se	  ud	  ifht	  drenge/piger.	  

	  
Blixen9	   05.	  marts	  2020	  kl.	  11:12	  

Min	  kæreste	  og	  jeg	  var	  stensikre	  på,	  at	  vi	  skulle	  have	  en	  pige.	  Vi	  var	  sikre	  på	  navnet	  og	  jeg	  havde	  ligesom	  sat	  

mig	  det	  i	  hovedet,	  at	  vi	  skulle	  have	  en	  pige.	  Det	  bliver	  en	  dreng,	  og	  jeg	  vil	  ikke	  sige,	  at	  jeg	  blev	  skuffet,	  men	  

nok	  mere	  "forpustet".	   Jeg	  ved	   ikke	  så	  meget	  om	  drenge,	  skal	   jeg	  nu	  kun	  købe	  blåt	  tøj,	   får	   jeg	  et	  tæt	  nok	  

forhold	  til	  ham	  eller	  vil	  min	  mand	  få	  det	  tætteste	  forhold?	  Jeg	  er	  selvfølgelig	  glad	  og	  det	  skal	  nok	  blive	  fanta-‐	  

stisk,	  jeg	  skal	  bare	  lige	  sluge	  den!	  

	  
Mortensen	   05.	  marts	  2020	  kl.	  12:47	  

Har	  dog	  ikke	  selv	  prøvet	  det,	  og	  jeg	  har	  selv	  en	  sund	  og	  rask	  pige.	  

MEN	  jeg	  har	  faktisk	  rigtig	  mange	  veninder,	  som	  alle	  har	  en	  dreng,	  som	  blev	  skuffede	  over	  de	  ikke	  skulle	  have	  

en	  pige.	  Det	  bunder	  både	  ud	  i	  det	  at	  de	  bare	  gerne	  vil	  have	  en	  lille	  pige,	  som	  de	  kan	  lave	  mor-‐datter	  ting	  og	  

pigeting	  med,	  men	  også	  tanken	  om	  at	  de	  ikke	  skal	  være	  mormor	  -‐	  men	  farmor.	  Det	  nager	  dem	  meget.	  Det	  er	  

åbenbart	  "federe"	  at	  være	  en	  mormor.	  

Den	  ene	  fik	  endda	  en	  lille	  depression	  over	  tanken	  om	  at	  hun	  skulle	  være	  mor	  til	  en	  dreng	  og	  ikke	  pige.	  Og	  

græd	  det	  meste	  ag	  hendes	  graviditet	  over	  det,	  og	  ønskede	  at	  hun	  ved	  fødslen	  fik	  en	  overraskelse	  om	  at	  det	  

faktisk	  var	  en	  pige	  og	  ikke	  en	  dreng	  der	  kom	  ud.	  

MEN	  alle	  er	  selvfølglig	  glade	  for	  deres	  små	  drenge,	  og	  elsker	  dem	  over	  alt	  i	  verden.	  Nogle	  skulle	  bare	  vende	  

sig	  til	  tanken	  da	  de	  fik	  kønnet	  at	  vide.	  

Men	  de	  ønsker	  sig	  alle	  stadig	  en	  pige	  som	  nr	  2.	  For	  de	  flestes	  vedkommende	  er	  det	  jo	  bare	  ønsketænkning,	  

og	  de	  vil	  stadig	  blive	  glade	  for	  en	  sund	  og	  rask	  dreng	  til.	  

	  
Jeg	  synes	  det	  er	  meget	  forkert	  at	  tænke	  sådan,	  og	  kan	  slet	  ikke	  sætte	  mig	  ind	  i	  det,	  men	  man	  kan	  jo	  ikke	  gøre	  

for	  hvad	  man	  føler.	  

	  
Finesmå!	   05.	  marts	  2020	  kl.	  13:02	  

”Kommentar	  til	  Blixen9”	  

Du	  kommer	  til	  at	  være	  den	  bedste	  mor	  for	  din	  dreng,	  og	  det	  er	  ikke	  kun	  blåt	  du	  skal	  købe	  nå	  han	  endelig	  er	  

der	  skal	  du	  nok	  kunne	  mærke	  Hvad	  er	  det	  bedste	  at	  gøre	  det	  kommer	  helt	  automatisk,	  og	  af	  erfaring	  så	  er	  

mine	  drenge	  total	  mor	  syg	  og	  har	  søskende	  hvis	  drenge	  slet	  ikke	  kan	  uden	  dem.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

Så	  vil	  ikke	  sige	  at	  din	  dreng	  mest	  vil	  elske	  dig,	  man	  drenge	  og	  deres	  mødre	  har	  en	  heeelt	  special	  bånd,	  det	  

kan	  jeg	  se	  og	  mærke	  på	  mine	  drenge.	  

Min	  datter	  var	  meget	  min	  i	  starten,	  man	  Hun	  fortrækker	  100%	  mere	  sin	  far	  nu  

P.S.	  Til	  TS:	  undskylde,	  for	  en	  side	  spring	  hvis	  det	  skal	  fjernes	  må	  I	  gerne	  skrive	  til	  mig	  

	  
altidglad11	   05.	  marts	  2020	  kl.	  13:10	  

Næh,	  ikke	  det	  mindste.	  

Vi	  har	  ikke	  kendt	  kønnet	  før	  fødslen	  nogen	  af	  gangene	  -‐	  og	  blev	  lige	  lykkelige,	  da	  både	  nr	  1	  og	  2	  kom	  ud	  sunde	  

og	  raske,	  som	  hhv.	  pige	  og	  dreng	  

	  

kys#	   05.	  marts	  2020	  kl.	  14:14	  

Jeg	  fik	  en	  pige	  først	  og	  en	  dreng	  efterfølgende.	  Første	  gang	  ønskede	  jeg	  mest	  en	  pige	  og	  anden	  gang	  forestil-‐	  

lede	  jeg	  mig	  at	  vi	  fik	  en	  pige,	  for	  de	  var	  hvad	  vi	  kendte.	  Engang	  troede	  jeg	  at	  jeg	  havde	  ondt	  at	  dem,	  som	  kun	  

fik	  drenge.	  Men	  øj,	  hvor	  er	  min	  dreng	  fantastisk	  -‐	  jeg	  elsker	  ham	  præcis	  lige	  så	  højt	  som	  min	  pige.	  Så	  nu	  ved	  

jeg	  at	  kønnet	  er	  fuldstændig	  lige	  meget.	  


