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    Könet sitter i hjärnan!Könet sitter i hjärnan!

Vad Vad ärär hjärnan hjärnan??
Hur utvecklas Hur utvecklas vi till vi till män/kvinnormän/kvinnor??
Vilka skillnader Vilka skillnader i i hjärnans uppbyggnad har upptäcktshjärnans uppbyggnad har upptäckts??
Hur påverkar det våra beteenden Hur påverkar det våra beteenden ochoch egenskaper egenskaper??
Skillnader Skillnader i i perceptionenperceptionen!!
Skillnader Skillnader i i vår emotionella hjärnavår emotionella hjärna, , kommunikationer kommunikationer och och reaktionerreaktioner
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““NyaNya””  hjärnans hjärnans barkbark
((neocortexneocortex),),
medvetet tänkandemedvetet tänkande,,
planerandeplanerande, , inläringinläring,,
IQ o EQ!, socialIQ o EQ!, social
anpassninganpassning..

““GamlaGamla””  hjärnanhjärnan, , 
““reptilhjärnanreptilhjärnan””
sköter sköter all all automatikautomatik,,
allt viktigt allt viktigt för för artensartens
ochoch individens individens
överlevnad överlevnad (Äta, (Äta, 
rädda liveträdda livet, , sprida sprida 
sina genersina gener))

Samarbete-kontroll!Samarbete-kontroll!
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    4) Inre
  och yttre
perception

1)

2)

3)

Tre grupper av nervceller i Tre grupper av nervceller i hypo-thalamus hypo-thalamus harhar
identifierats, vilka är olika, beträffande storlekidentifierats, vilka är olika, beträffande storlek
och transmittoroch transmittor

INAH-3: Är dubbelt så stor hos de flesta mänINAH-3: Är dubbelt så stor hos de flesta män
(utom homosexuella) som hos kvinnor,(utom homosexuella) som hos kvinnor,
relaterad till relaterad till partnerpreferanspartnerpreferans..

SCN: Större hos kvinnor (o homo- sexuellaSCN: Större hos kvinnor (o homo- sexuella
män) än hos de flesta män, relaterad tillmän) än hos de flesta män, relaterad till
partner preferens.partner preferens.

BST: Storleken korrelerar med könsidentiteten,BST: Storleken korrelerar med könsidentiteten,
alltså om jag känner mig som man eller kvinna.alltså om jag känner mig som man eller kvinna.
Trans-sexuella Trans-sexuella personer undersökta.personer undersökta.

Cellgrupperna differentieras före födelsen,Cellgrupperna differentieras före födelsen,
hormoner hormoner troltrol. mer aktiva än . mer aktiva än könskromosomerkönskromosomer
(XX el XY).(XX el XY).
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Dessa cellgrupperDessa cellgrupper
innerverar helainnerverar hela
hjärnan, inklusive storahjärnan, inklusive stora
nya hjärnans bark.nya hjärnans bark.
Innebär att Innebär att hjärn-barkenhjärn-barken
har ngt olika innervationhar ngt olika innervation
hos kvinnor hos kvinnor jfrt jfrt medmed
män.män.

Män och kvinnorMän och kvinnor
tänker på olika sätt, hartänker på olika sätt, har
olika olika problem-lösningarproblem-lösningar
och och prio-riteringarprio-riteringar, och,, och,
frfr.a. använder språket.a. använder språket
på olika sätt!på olika sätt!

Gunilla Dahlgren
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Serotonin-system Serotonin-system i människans hjärnai människans hjärna
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Redan i fosterlivet styrs utvecklingen av hjärnan efter Redan i fosterlivet styrs utvecklingen av hjärnan efter 
två mallar (ritningar);  den kvinnliga och den manliga.två mallar (ritningar);  den kvinnliga och den manliga.

En aktiv En aktiv maskulinisering maskulinisering styr utvecklingen i manlig riktning; styr utvecklingen i manlig riktning; 
Testosteron verkar inom 2 Testosteron verkar inom 2 ””utvecklingsfönsterutvecklingsfönster”” ( (developmental developmental 
windowswindows) ; ) ; 

* det första under de första 3-6 veckorna av graviditeten, * det första under de första 3-6 veckorna av graviditeten, 
* det andra under 2-5 veckor efter pojkens födelse. * det andra under 2-5 veckor efter pojkens födelse. 

Dos/responseffekt av testosteron!Dos/responseffekt av testosteron!
Även flickebarn maskuliniseras i hjärnan till olika grad!Även flickebarn maskuliniseras i hjärnan till olika grad!

Hur Hur och och när uppkommer dessa skillnadernär uppkommer dessa skillnader??

Mäns hjärnor lär sig (instrueras) hur de skall reageraMäns hjärnor lär sig (instrueras) hur de skall reagera
på på ””hormon-stormarhormon-stormar”” i den vuxna mannen i den vuxna mannen
((frfr.a.ynglingen!) under .a.ynglingen!) under ””fönster-perioderfönster-perioder”” i livmodern i livmodern
och alldeles efter födelsen. Alla barn, även gossar haroch alldeles efter födelsen. Alla barn, även gossar har
en en ””småbarnspubertetsmåbarnspubertet”” i 3-5 årsåldern med höga i 3-5 årsåldern med höga
testosteron-nivåertestosteron-nivåer, kanske , kanske ””vapenperiodenvapenperioden””? ? (Beteende,(Beteende,
prioriteringar,prioriteringar,    personlighet!)personlighet!)

Vad Vad händer då händer då som som är är viktigt viktigt för den för den vuxne vuxne mannenmannen??
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Kvinnors hjärnor feminiseras troligen viaKvinnors hjärnor feminiseras troligen via
basal insöndring av kvinnliga hormoner underbasal insöndring av kvinnliga hormoner under
hela utvecklingen. Dessutom en hela utvecklingen. Dessutom en ””småbarnspubertetsmåbarnspubertet”” i i
2-4-årsåldern, med mkt höga östrogennivåer,2-4-årsåldern, med mkt höga östrogennivåer,
””marineringmarinering””, som ser till att specifika hjärnområden, som ser till att specifika hjärnområden
som är ansvariga för kommunikation tillväxer.som är ansvariga för kommunikation tillväxer.
(Beteende, prioriteringar, personlighet)(Beteende, prioriteringar, personlighet)

Hjärnor som inte påverkats alls av könshormonerHjärnor som inte påverkats alls av könshormoner
under utvecklingen (ex. under utvecklingen (ex. TurnerTurner’’s s syndrom, XO) ansersyndrom, XO) anser
man blir man blir ””neutralhjärnorneutralhjärnor””, har svårt med social, har svårt med social
kompetens och kan inte tyda ansiktsuttryck!kompetens och kan inte tyda ansiktsuttryck!

Vad Vad händer då händer då som som är är viktigt viktigt för den för den vuxna kvinnanvuxna kvinnan??

Vi är Vi är inteinte  2 2 separata populationerseparata populationer!!

Antal individerAntal individer

BegåvningBegåvning, mental profil, mental profil

personlighetpersonlighet

FemininFemininMaskulinMaskulin
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Faktor 3) Hjärnans kön -  mycket kort sammanfattning

Detta handlar om hjärnans byggnad och funktion inte om partnerpreferenser eller könsidentiteter.
Det handlar inte heller om vem som är bättre på vad, utan om att könen behandlar vissa stimuli
på olika sätt

i
.

Kvinnors och mäns hjärnor är mycket lika varandra,  men det finns viktiga skillnader, som yttrar
sig bl a i hjärnans organisation, sk "hard wireing" - ungefär nervbanornas ledningsdragning eller
med en lite krass liknelse – kretskort.

Courtesy of Sally Shaywitz            The Scientist 02 01 21

Språkfunktion :  Sammanställning av magnetisk
resosansundersökning av 19 män (vänster bild)
och 19 kvinnor (höger bild) medan de fullgör
speciella språkuppgifter.

Det framgår tydligt att männens språkområden
är mer koncentrerade och helt lateraliserade till
vänster hemisfär.

(Bilderna visar hjärnorna underifrån)

Om en stroke drabbar en mans talcentrum, så  får han oftast
betydligt svårare att rehabilitera än om en kvinna drabbas av
en motsvarande stroke.

Det beror på att mäns talcentrum är koncentrerat till vänster
hjärnhalva,  medan kvinnors ligger mer utspridda i båda.
Utspridda funktionscentra kräver fler förbindelser mellan
hjärnhalvorna.

Det visar sig att hjärnbalken mellan hjärnhalvorna är relativt
sett tjockare hos kvinnor. Skillnaden finns redan under
fosterstadiet –  alltså är den medfödd.

Hjärnans könsskillnader grundläggs under vecka 12-22, samt
under de första sex veckorna efter befruktningen.

Om någon form av anomali inträffar under denna tid, uppstår
det en förskjutning på skalan kvinnlig - manlig hjärna t ex vid
CAH (Congenital Adrenal Hyperplasia).

Den mildare formen av CAH, startar en maskulinisering av
flickfosters hjärna, som yttrar sig i pojkaktighet i sättet att leka
och val av leksaker och lekkamrater. Ju starkare former av
CAH, desto pojkaktigare blir beteendet.

ii
  Den starkaste

formen CAH maskuliniserar även kroppen - ibland ända till en
XX-man utan SRY-gen.

MRI study of language function in 19 women and 19 men,MRI study of language function in 19 women and 19 men,
looking up into the brains (S. looking up into the brains (S. Shaywitz Shaywitz et al. Nature 1995)et al. Nature 1995)

Mean of 19 men Mean of 19 women

LR R

L

L
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Fingertopps-känslighet hos vuxna kvinnor och män,
samt hos nyfödda flickor (gul kurva)

och gossar (blå kurva).

Antal individerAntal individer

Fingertopps-sensorium

Mycket känsligMycket känslig

     Skillnader      Skillnader i perception, i perception, finns redan omedelbart finns redan omedelbart 
efter födelsenefter födelsen!!

Lite känsligLite känslig

MaskulinMaskulin, hetero, hetero
el el femininfeminin, homo, homo

Feminin Feminin hetero,hetero,
el. el. Maskulin Maskulin homohomo

Även skillnader Även skillnader i i innerörats innerörats ““click-echoclick-echo”” har registrerats har registrerats::
heterosexheterosex. . kvinnor har bättre uppfattning av ljud kvinnor har bättre uppfattning av ljud än män ochän män och
homosexuella kvinnorhomosexuella kvinnor.  (2004)..  (2004).
En effekt av testosterons omstrukturerande effekt under utvecklingen?

Retinas Retinas uppbyggnad styrs av testosteronuppbyggnad styrs av testosteron..

FokuseratFokuserat, , ““tunnelseendetunnelseende””,,
mer hos maskuliniserade mer hos maskuliniserade änän
hos feminina hjärnorhos feminina hjärnor!!
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Skillnad i synfält hos män och kvinnorSkillnad i synfält hos män och kvinnor

Kvinnor hör 
båda sidorna

Män hör bara
ena sidan, har
 en ”monotracking brain”

Medelkvinnor har c:a 30% fler nervbanor i hjärnbalken än medelmän!
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SMÖR S
m

ör

smör

(A) orbital prefrontal cortex
(green) and ventromedial
prefrontal cortex (red)

(B) dorsolateral prefrontal
cortex

A och B är större hos
kvinnor, mognar fortare

(C) amygdala

större hos män

(D) anterior cingulate cortex

Hjärnans emotionella områden
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Områden i ”gamla hjärnan” aktiverade vid inlevelse
och tydande av ansiktsuttryck, kvinnor bättre trots mindre 

aktiverad hjärnvolym

(Gur & Gur, Univ. of Pennsylvania, 1993)

Områden aktiverade när personen tänker på mest sorgliga
erfarenheten i livet, 8 gånger större hos kvinnor.

Kvinna

(George et al, NIMH, 1993)
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Institute of Psychiatry, London, 1999

Personlighetsmässiga statistiskaPersonlighetsmässiga statistiska
könsskillnader:könsskillnader:

•• Mer dominerandeMer dominerande

•• Offensivt Offensivt aggressivaaggressiva

•• Mer oberoendeMer oberoende

•• Mer Mer hänsynslösahänsynslösa

•• Mer Mer risktaganderisktagande

•• Sexuellt initiativtagandeSexuellt initiativtagande

•• Mer undergivnaMer undergivna

•• Defensivt aggressivaDefensivt aggressiva

•• Mer beroendeMer beroende

•• Mer ängsligaMer ängsliga

•• Mer Mer trygghetssökandetrygghetssökande

•• Sexuellt mer försiktigaSexuellt mer försiktiga
(inte så försiktiga numera efter(inte så försiktiga numera efter

införande av preventiv-tekniker!)införande av preventiv-tekniker!)

   Män   Män    Kvinnor   Kvinnor
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Biologiskt programmerat beteende beroende på
dynamiska förändringar i hjärnan under graviditeten

((Hesslow Hesslow -03)-03)

Serotonin och Serotonin och Androgener Androgener (testosteron) (testosteron) 
balanserar beteende/humör/känslorbalanserar beteende/humör/känslor

serotoninserotonin testosterontestosteron

Testosterone Testosterone uppupp
aggressionaggression
slagsmålslagsmål, , tävlingslusttävlingslust
revanschrevansch, , arrogansarrogans, , 
våghalsighetvåghalsighet, , nyfikenhetnyfikenhet,,
drive, drive, uthållighetuthållighet, , abstraktabstrakt
tänkandetänkande, , kreativitetkreativitet, libido, libido

Serotonin Serotonin uppupp::
HarmoniskaHarmoniska,,
Pos. Pos. känslorkänslor..
Ökad livslustÖkad livslust,,
Soc. Soc. interaktioninteraktion
Kvinnor Kvinnor 20% 20% mermer??
      ((östrogen ökaröstrogen ökar))

Även oxytocin ger harmoni & lugn, ox. neuron påverkas av serotonin!
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Serotonin-system Serotonin-system i människans hjärnai människans hjärna

Vi är frånVi är från allra första början helt väsens-skilda allra första början helt väsens-skilda, , uppleverupplever
omvärlden olikaomvärlden olika, tänker, tänker olika olika,, prioriterar olika prioriterar olika, löser, löser
problemproblem olika olika,, har olika begåvningsprofiler har olika begåvningsprofiler. Men,. Men,
observera att det finns mängder av individer observera att det finns mängder av individer i i mellan-mellan-
gruppengruppen, med, med olika  olika gradergrader av  av både både maskulina maskulina ochoch
feminina personlighsdragfeminina personlighsdrag..

Män Män tänkertänker fokuserat fokuserat,, koncentrerar sig  koncentrerar sig på enpå en sak  sak ii taget taget
((““the the monotracking monotracking brainbrain””). ). Kvinnor bättre Kvinnor bättre påpå språkliga språkliga
färdigheterfärdigheter, , har begåvning har begåvning förför kommunikation kommunikation,, redan  redan ii
vagganvaggan!!
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Cortexområden som aktiveras vid samtal hos kvinnor och män

Kvinna Man

(Institute of Psychology, London, 1999)

Enl. undersökningar pres. av Louann Brizendin pratar 
flickor/kvnnor c:a 3 ggr så många ord som pojkar/män, 
23.000 ord jft med 7.000 ord - per dag!
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Kan beställas från Amazon.com
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Viktiga skillnader i vår 
emotionella hjärna!

(A) orbital prefrontal cortex
(green) and ventromedial
prefrontal cortex (red)

(B) dorsolateral prefrontal
cortex

A och B är större hos
kvinnor, mognar fortare

(C) amygdala

större hos män

(D) anterior cingulate cortex

Hjärnans emotionella områden
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NervsystemetNervsystemet

EndokrinaEndokrina
SystemetSystemet

ImmunsystemetImmunsystemet

  HÄLSA   HÄLSA !!

CNS och CNS och AutonAuton.NS (.NS (symp/parasympsymp/parasymp, , inåtledande vagusnerveninåtledande vagusnerven))

Cytokiner påvCytokiner påv..
vagusvagus

SympSymp. lär upp. lär upp
immuncellerimmunceller

Nerver styr Nerver styr endokrendokr..
SystSyst..

 Hormoner styr Hormoner styr
CNSCNS

STRESS!STRESS!

Viktiga styr-reglage att hantera i en relation!
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Kan beställas från Amazon.com

Kan beställas från Amazon.com
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Kan beställas från

www.corpus-gullers.se

Det finns alltså många skillnader i hjärnan och nervsystemet Det finns alltså många skillnader i hjärnan och nervsystemet 
hos de flesta kvinnor jämfört med merparten män.hos de flesta kvinnor jämfört med merparten män.

Dessa vetenskapligt visade skillnader är givetvis INTE ett hot Dessa vetenskapligt visade skillnader är givetvis INTE ett hot 
mot jämställdheten!mot jämställdheten!

JÄMSTÄLLDHET är att ha samma möjligheter, rättigheter JÄMSTÄLLDHET är att ha samma möjligheter, rättigheter 
och även och även skyldigheterskyldigheter i samhället, OAVSETT etnicitet, ålder  i samhället, OAVSETT etnicitet, ålder 
eller eller kroppens perifera kön.kroppens perifera kön.

Det viktiga bör vara de egenskaper, prioriteringar och Det viktiga bör vara de egenskaper, prioriteringar och 
Fallenheter Fallenheter som som varje individvarje individ har, i sin HJÄRNA! har, i sin HJÄRNA!
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