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Øvelse 1: 
Beskriv en håndværker - del 1

Dette kapitel består af to dele 
Øvelse 1 består af to dele. I er sammen to-og-to, men udfører dele af øvelserne 
hver for sig, og sammenligner med hinanden efterfølgende. 

I del 1 af øvelsen skal I udvælge et håndværk, og hver for sig lave en 
personkarakteristik ud fra det medfølgende personskema. 

I del 2 af øvelsen som kommer, når I trykker jer videre til næste side, skal I 
reflektere over jeres valg. Til sidst afsluttes øvelsen med en kapiteltekst. 

Sådan udføres første del af øvelsen:

1. Udvælg, i grupper af to, 1 af de i alt 4 håndværk, I ser nederst på siden her, 
som i vil arbejde videre med. 

2. Gem personskemaet (øvelsesarket ude i venstre side) på computeren 
skrivebord under navnet “Øvelses 1A” - ellers gemmes dine svar ikke.

3. Forestil jer, at I er den håndværker der udfører håndværket. 

4. Udfyld sammen et personskema (øvelsesark 1A ude i venstre side), sådan 
som I forestiller jer, at en typisk håndværker, der udfører dette håndværk, 
ville udfylde det. I har 10 minutter til at udfylde øvelsesarket. I skal ikke tale 
sammen, mens I udfylder arket. OBS: Husk at downloade personskemaet, 
og åbne det fra din download-mappe på computeren, før du begynder at 
udfylde det - ellers gemmes teksten ikke. 

5. Gem dine ændringer i dokumentet på skrivebordet. 

6. Gå videre til næste del af øvelsen ved at klikke dig videre nederst på siden. 

1. Murer 2. Elektriker

3. Tømrer 4. Struktør

PERSONSKEMA TIL BRUG I 
ØVELSEN
Til at beskrive den valgte 
håndværker bruges 
personskemaet nedenfor, som 
kan downloades som pdf 



BESKRIV EN HÅNDVÆRKER

Navn og alder?

Bopæl?

Job?

Hvorfor har personen 
valgt dette job?

Hvordan ser personen ud? 
(fx frisure, kropsbygning og tøj)

Livret?

Hadefag / yndlingsfag i skolen?

Den sidste bog personen har læst?

Hvad kan personen li’ at lave i weekenden?

Hvordan kan personen li' at holde ferie?
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Øvelse 1



Lærervejledninger
til undervisningsforløbet 
Det kønsopdelte arbejdsmarked



LÆRINGSMILJØ

• Vær åben og undgå enkle svar på 
komplicerede sammenhænge

• Vær opmærksom på, hvilke normer, 
du selv taler ud fra. Gør det til en 
vane at reflektere over dine egne 
normer og ståsteder. 

• Skab et positivt og trygt læringsmiljø

• Arbejd dialogbaseret, således at 
elevernes forskellige tanker, 
udgangspunkter og tilgange høres og 
bliver til en ressource i 
undervisningen.

• Formålet med øvelserne er at 
udfordre elevernes syn på køn. Det er 
derfor vigtigt, at du nysgerrigt og 
kritisk udfordrer elevernes syn på, 
hvad der er særligt rettet mod mænd 
og kvinder.

Lærervejledning til øvelse 1 “Beskriv en 
håndværker” - fysisk i klassen



Lærervejledning til øvelse 1 “Beskriv 
en håndværker” - fysisk i klassen

Øvelsen er udviklet til anvendelse i det fysiske klasserum med udprintet
øvelsesark og opsamling af læreren. Øvelsen kan dog også udføres digitalt. 
For vejledning til digital undervisning se nederst på denne side. 

Øvelse 1: “Beskriv en håndværker” består af to dele. 

I første del skal eleverne ud fra 4 billeder, af forskellige typer håndværk, 
beskrive det som de forstår som en typisk håndværker ved at udfylde en 
personkarakteristik på øvelsesarket. 

I anden del skal eleverne se om deres udfyldte personkarakteristik både 
passer på en mandlig og en kvindelig håndværker. 

Øvelsesvejledning - fysisk i klassen

Øvelsen er sat til at vare cirka 1 lektion, med 5 minutters introduktion til 
øvelsen, 20 minutters gruppearbejde og 20 minutters opsamling plenum i 
klassen. 

1. Inddel eleverne i grupper á 4-6 personer. 

2. Bed eleverne kigge grundigt på de 4 billeder og udvælge ét håndværk. 

3. Eleverne skal nu forestille sig, hvordan en typisk håndværker, der udfører 
det udvalgte håndværk, er og med udgangspunkt i dette udfylde en 
personkarakteristik. De skal altså svare på spørgsmålene, sådan som de 
tænker, at en typisk håndværker ville svare. De har i alt 10 minutter til at 
udfylde denne personkarakteristik. 

4. Når eleverne er færdige med personkarakteristikken, viser du dem 
billederne af de 4 kvindelige håndværkere. 

5. Sammen skal de nu vurdere, hvorvidt deres personkarakteristik passer til 
de nye billeder. Bed dem overveje følgende: 
• Hvilke karaktertræk matcher stadig, og hvorfor?
• Hvilke karaktertræk matcher ikke længere, og hvorfor?
• De karaktertræk i personkarakteristikken, der ikke matcher det nye 

billede, 
skal grupperne i fællesskab skrive om, så de passer. 

6. Når eleverne er færdige med deres omskrivning af 
personkarakteristikkerne, samles klassen til fælles opsamling.



Lærervejledning til øvelse 1 “Beskriv 
en håndværker” - fysisk i klassen

Opsamling

7. På tavlen tegner du 3 bokse med overskrifterne:

• Mand: her skal eleverne skrive de ord fra deres personkarakteristik, der 
kun passer på en mand. 

• Kvinde: her skriver eleverne de ord fra deres personkarakteristik, der kun 
passer på en kvinde.

• Kønsneutral: her skriver eleverne de ord fra deres personkarakteristik, 
der passer på både en mand og en kvinde. 

8. Eleverne skriver karaktertræk fra deres personkarakteristik i de bokse, de 
selv mener, de hører til i. Fælles snakker I om karaktertrækkenes placering 
ud fra følgende:

• Hvorfor bliver nogle bestemte karaktertræk tillagt mænd/kvinder?

• De karaktertræk vi tillægger hhv. mænd og kvinder, er de biologiske, 
kulturelle eller socialt bestemte? Altså er de bestemt af evner som hhv. 
mænd og kvinder har fra fødslen eller evner, de tillærer sig fordi 
samfundet forventer det? 

• Er der bestemte jobs, der passer bedre til mænd end til kvinder, og 
omvendt?



Faglige mål for øvelse 1: “Beskriv en håndværker” 

Eleverne skal arbejde med redegørelse og analyse gennem udarbejdelsen af 
en personkarakteristik. Eleverne skal med afsæt i dette reflektere over, 
hvilken betydning køn har for det sprog, vi bruger til at beskrive folk med. 
Øvelsen skal gøre eleverne i stand til at få øje på og sætte ord på de 
fordomme, unge typisk har om håndværksfagene og håndværkere. 

Formålet med den fælles opsamling er at udfordre elevernes syn på køn. Det 
er derfor vigtigt, at du nysgerrigt og kritisk udfordrer elevernes syn på, hvad 
der er særligt rettet mod mænd og kvinder. Fremgangsmåden kan for nogle 
være problematisk, da udgangspunktet reproducerer et normativt og 
stereotypt syn på køn jf. ”hvad der kun passer på en mand/kvinde”. Men 
formålet er, at for at diskutere og udfordre rigide kategorier, er det 
nødvendigt først og fremmest at få dem italesat. 

Du kan evt. tage et billede af tavlen og boksene, når klassen er færdig med 
opsamlingen. Billedet kan bruges til senere evaluering. 

Lærervejledning til øvelse 1: “Beskriv en 
håndværker” - digital 

Øvelse 1: “Beskriv en håndværker” består af to dele. 

I første del skal eleverne ud fra 4 billeder, af forskellige typer håndværk, 
beskrive det som de forstår som en typisk håndværker ved at udfylde en 
personkarakteristik på øvelsesarket. 

I anden del skal eleverne se om deres udfyldte personkarakteristik både 
passer på en mandlig og en kvindelig håndværker. 

Øvelsen er sat til at vare cirka 1 lektion, med 5 minutters introduktion til 
øvelsen, 20 minutters individuelt arbejde og 20 minutters gruppearbejde 2-og-2

Ved digital udfyldelse af øvelsen er det vigtigt, at eleverne har adgang til 
internet, så de kan klikke sig rundt på siderne, og til et skriveprogram, som de 
kan rette de øvelsesark, der undervejs skal tages i brug for at løse øvelserne. 



1.Inddel eleverne i grupper á 2 personer. De 2 elever skal kunne være i 
kontakt undervejs og skal derfor have hinandens mail, telefonnummer eller 
via en kommunikationsplatform som f.eks. Teams eller Zoom.

2.Bed hver gruppe kigge grundigt på de 4 billeder og udvælge ét håndværk. 
De to gruppemedlemmer skal udføre øvelsen ud fra det samme billede, og 
altså blive enige om, hvilket håndværk de i gruppen vil arbejde ud fra. 

3.Hver elev skal nu forestille sig, hvordan en typisk håndværker, der udfører 
det udvalgte håndværk, er og med udgangspunkt i dette udfylde en 
personkarakteristik via øvelsesark 1A. Hver elev skal altså svare på 
spørgsmålene, sådan som de tænker, at en typisk håndværker ville svare. De 
har i alt 10 minutter til at udfylde denne personkarakteristik sideløbende. Hver 
af de to gruppemedlemmer laver altså personkarakteristikken hver for sig på 
samme tid, og aftaler at tales ved, når de er færdige med øvelsen. OBS: 
øvelsesarket er en pdf, som eleverne skal downloade og åbne, før den kan 
udfyldes og gemmes på computeren. De skal altså ikke skrive direkte i pdf’en 
- så kan deres tekst ikke gemmes til sidst. 

4.Når eleverne er færdige med personkarakteristikken gemmer de pdf’en med 
deres personkarakteristik på deres skrivebord, og trykker de sig videre til 
næste del af øvelsen nederst på siden. Her præsenteres de nu for 4 billeder 
af kvindelige håndværkere. 

5.Sammen skal de nu vurdere, hvorvidt deres personkarakteristik passer til 
de nye billeder. Ud fra øvelsesark 1B skal de svare på følgende:

• Hvilke karaktertræk matcher stadig, og hvorfor? 
• Hvilke karaktertræk matcher ikke længere, og hvorfor?
• De karaktertræk i personkarakteristikken, der ikke matcher det 

nye billede, 
skal grupperne i fællesskab skrive om, så de passer. 

6. Når eleverne er færdige med deres omskrivning af 
personkarakteristikkerne og har nedskrevet svaret på ovenstående 
spørgsmålet i refleksionsarket. 

Lærervejledning til øvelse 1: “Beskriv en 
håndværker” - digital 



Opsamling

7. Saml alle eleverne online til fælles opsamling. Del øvelsesark 1C på elevernes 
skærme. På øvelsesarket er der tegnet 3 bokse med overskrifterne:

• Mand: her beder du eleverne bidrage med de ord fra deres 
personkarakteristik, de har snakket om kun passer på en mand. 

• Kvinde: her skriver du de ord fra elevernes personkarakteristik, som de 
er kommet frem til kun passer på en kvinde.

• Kønsneutral: her skriver du de ord fra elevernes personkarakteristik, de 
er kommet frem til i grupperne passer på både en mand og en kvinde. 

8. Fælles snakker I om karaktertrækkenes placering ud fra følgende:

• Hvorfor bliver nogle bestemte karaktertræk tillagt mænd/kvinder?
• De karaktertræk vi tillægger hhv. mænd og kvinder, er de biologiske, kulturelle eller 

socialt bestemte? Altså er de bestemt af, evner som hhv. mænd og kvinder har fra 
fødslen eller hvilke evner, de tillære sig fordi samfundet forventer det? 

• Er der bestemte jobs, der passer bedre til mænd end til kvinder, og omvendt?
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Lærervejledning til øvelse 2: 
Det kønsopdelte arbejdsmarked

I øvelsen skal eleverne arbejde med redegørelse og analyse gennem 
informationssøgning, der skal gøre eleverne i stand til at fremsøge information, og 
forholde sig kritisk til den måde unge bliver præsenteret for de uddannelser og jobs, 
der findes på det danske arbejdsmarked. 

Til øvelsen skal eleverne have adgang til en computer samt et hæfte og en blyant. 

Læringsmål for øvelsen: 
• At eleverne bliver bevidste om den kønsforskel, der eksisterer på det danske 

arbejdsmarked 

• At eleven får viden om kulturelle og sociale normer og idealer for køn

• At eleverne får forståelse for forskellen mellem kulturelle, biologiske og sociale 
dimensioner af køn. 

• At eleverne får styrket deres evne til at analysere og reflektere kritisk over de 
kønsnormer, der eksisterer i samfundet 



Øvelsesvejledning - i par: 

Inddel eleverne i grupper á to. Bed eleverne sammen søge informationer frem på 
internettet om fordelingen af mænd og kvinder på en række udvalgte fag:

1. sygeplejerske, 2. håndværker, 3. pædagog og 4. maskinmester. 
Informationssøgningen kan ske via fx google eller Forsknings- og 
undervisningsministeriets hjemmeside. 

Note: Hvis eleverne før har arbejdet med fremsøgning af statistik og kildekritik kan 
dette med fordel inddrages. 

Der kan skrues på kriterierne til informationssøgningen. Således kan eleven udføre 
alle tre punkter eller du kan udvælge 1, 2 eller 3. 

1. De nyeste tal på kønsfordelingen på uddannelserne

2. Udviklingen i andelen af kvinder/mænd på over de sidste 10 år, til det kan dette 
skema.pdf anvendes både digitalt og på print, så der kan tegnes en graf over 
udviklingen

3. De nyeste tal på kønsfordelingen på arbejdsmarkedet

Eleven skal se nærmere på fordelingen mellem mænd og kvinder frem i en række 
udvalgte fag; sygeplejerske, håndværk, maskinmester og pædagog. 

Dette gøres ved at:

1.Eleverne skal først søge på faget på billedsøgningen på google.dk. Her skal de 
tæller hhv. mænd og kvinder, og 2. beskrive, hvad de mest populære billedhits 
viser. F.eks. ift. setting, stemningen på billedet (er den glad/dyster, alvorlig/sjov), 
kropspositur mv. 3. Eleverne skal ud fra dette beskrive, hvad der kendetegner 
fagene; hvilke personlighedstræk og fysiske træk er vigtige, hvis man skal udføre 
jobbet. Skal man være stærk, omsorgsfuld, klog eller behøver man ingen af 
delen. 4. Eleverne skal søge kønsfordelingen frem. på google. OBS. Kriterier til 
søgningen kan sættes efter ønskede faglige niveau, enten fremkommer tallene i 
artikler fra DR, KVINFO og andre medier. Ønskes der højere kriterier anvendes 
UFM, hvor tallene fremkommer som tabel, hvor alle uddannelserne kan aflæses, 
og der kan tales om forskellen på antal ansøgere og antal beskæftigede i 
branchen. 5. Eleverne skal reflekterer over, hvorfor kønsfordelingen er sådan. 



Øvelsen går ud på, at eleverne skal udvælge én af håndværkerne, som de skal 
beskrive gennem en personkarakteristik. Karakteristikken kan udføres via dette 
personskema.pdf, hvor eleverne skal udfylde felterne, sådan som de tænker, at en 
typisk håndværker ville gøre det eller ud fra mindre prædefinerede kriterier, alt efter 
hvilket niveau, der ønskes. Karakteristikken skal være en udførlig beskrivelse, så 
håndværkeren fremstår som en rund person (nuanceret og realistisk med mange 
detaljer) i modsætning til en flad person. Eleven skal i udfyldelsen af 
karakteristikken både komme ind på ydre og indre karaktertræk. 

Eleven kan med fordel søge information om jobbet på internettet, og dermed finde 
inspiration til personkarakteristikken.



Lærervejledning til øvelse 3: 
Identitet og uddannelsesvalg

For mange unge vil valget af uddannelse føles som en stort og vigtigt valg 
i henhold til deres identitet. Mange føler, at det valg de træffer nu vil have 
afgørende betydning for hvem de er og ikke mindst hvem de bliver, når de 
bliver voksne. Fra forskning ved vi, at de unges identitet påvirkes af 
mange forskellige forhold; familie, socioøkonomiske forhold, venner, 
sociale medier, normer etc. 

Derfor sætter dette kapitel fokus på, hvordan de unges identitetsskabelse 
sættes i spil, når de vælger uddannelse og ligeledes hvordan de oplever 
deres identitet som en ufuldkommen størrelse, der kan føles og udtrykkes 
forskelligt, og som påvirkes af både fortidige og fremtidige valg. 

Kapitel 3 indeholder to øvelser. I den første øvelse skal eleverne arbejde 
med konstruktionen af identitet og i den anden øvelse skal eleverne 
arbejde med vejledning af hinanden, for på den måde at blive 
opmærksom på hvilke forhold, der spiller en afgørende rolle for unges 
uddannelsesvalg. Kapitlet arbejder med begreber som ydre og indre jeg, 
personlig, social og kollektiv identitet og bygger videre på den viden om 
køn, normer og stereotyper, som eleverne har tillært sig gennem de to 
foregående kapitler. 

Til øvelserne skal eleverne have adgang til en computer samt et hæfte og 
en blyant. 



Lærervejledning til øvelse 3a: 
Identitet og uddannelsesvalg –
Tegn din identitet

Øvelsesvejledning: 

Formålet med øvelsen er at gøre eleverne bevidste 
om, hvor mange forskellige faktorer, der er med til at 
påvirke konstruktionen af deres identitet og dermed 
gøre dem til den de er. Øvelsen fungerer som en 
indledning til øvelse 3b, hvor eleverne skal 
undersøge relationen mellem identitet og 
uddannelsesvalg.

Øvelsen udføres individuelt. Start med at uddele et 
øvelsesark med en tom sol samt et inspirationsark, 
til hver elev. Bed herefter eleverne hver for sig om at 
udfylde solen med deres indre jeg/ jeg-identitet som 
kernen, og solstrålerne som alle de ydre, personlige, 
sociale og kollektive forhold og normer, som de 
mener er med til at gøre dem til den de er. På 
inspirationsarket er de forskellige identitetsbegreber 
listet med forklaringer og tydelige eksempler på, 
hvad de hver især betyder. 

NOTE: Øvelsen lægger ikke op til en egentlig 
opsamling i plenum, da denne kommer efter øvelse 
3b. Hvis I deler kapitlets to øvelser op over to 
undervisningsgange, og du derfor gerne vil samle 
kort op efter denne øvelse kan du eksempelvis gøre 
dette ved at spørge ind til hvor mange forskellige 
forhold eleverne har fundet frem til påvirker deres 
indre jeg/ jeg-identitet, hvor mange forskellige 
sociale og kollektive identiteter de har, om deres 
barndom og deres forældres opdragelse er en del af 
deres identitet etc. 



Lærervejledning til øvelse 3b: 
Identitet og uddannelsesvalg. 
Vejledningsrollespil

I øvelsen ”Vejledningsrollespil – hvilken uddannelse 
skal din klassekammerat vælge?” skal eleverne to-
og-to arbejde med deres tanker om uddannelser, og 
forsøge at guide hinanden til valg af uddannelse ud 
fra en række spørgsmål, som kan minde om dem en 
uddannelsesvejleder stiller.

På baggrund af disse svar får eleverne ligeledes 
mulighed for at undersøge mulige uddannelser for 
deres klassekammerater; de får mulighed for at 
undersøge konkret fakta om eksempelvis 
optagelseskrav, længe på uddannelsen etc. for de 
forskellige uddannelser, men ligeledes hvilke 
kvalifikationer, værdier og jobmuligheder de 
forskellige uddannelser indeholder. 

Øvelsen er således en mulighed for eleverne for at 
dels at undersøge og blive klogere på deres 
klassekammeraters identitet og på baggrund af 
denne undersøge forskellige 
uddannelsesmuligheder.

Øvelsesvejledning - i par: 
Inddel eleverne i grupper á to. Hver gruppe får udleveret et 
vejledningsspørgsmålsark.pdf og skal på skift interviewe hinanden. Først stiller 
den ene elev altså den anden de ti spørgsmål på arket, og noterer deres 
klassekammeraters svar på bagsiden af samme ark. 

Når elever i par har interviewet hinanden skal de hver finde en computer med 
adgang til internettet. Her skal de med udgangspunkt i de små 
vejledningsinterview finde 3 mulige uddannelser, som kunne være relevante for 
deres makker. De udfylder herefter uddannelsesskema.pdf og her 
argumentere for, hvor de tre uddannelser ville passe til deres 
makker. Skemaet indeholder overvejelser omkring identitetsrelaterede 
spørgsmål, som eleverne er blevet skarpe på gennem dels den foregående 
øvelse og dels de små vejledningsinterviews. 

Når eleverne er færdige med at undersøge uddannelsesmuligheder for deres 
makkere mødes I alle i plenum igen til fælles opsamling. Udvælg et passende 
antal elever omskrivning af personkarakteristikkerne, samles klassen til fælles 
opsamling. 



På tavlen tegner du 3 bokse med overskrifterne: 

• Mand: her skal eleverne skrive de ord fra deres personkarakteristik, der kun passer 
på en mand. 

• Kvinde: her skriver eleverne de ord fra deres personkarakteristik, der kun passer 
på en kvinde. 

• Kønsneutral: her skriver eleverne de ord fra deres personkarakteristik, der passer 
på både en mand og en kvinde. 

Eleverne skriver karaktertræk fra deres personkarakteristik i de bokse, de selv mener, 
de hører til i. Fælles snakker i om karaktertrækkenes placering; 

• Hvorfor bliver nogle bestemte karaktertræk tillagt mænd/kvinder? 
• De karaktertræk vi tillægger hhv. mænd og kvinder, er de biologiske, kulturelle eller 

socialt bestemte? Altså er de bestemt af, evner som hhv. mænd og kvinder har fra 
fødslen eller hvilke evner, de tillære sig fordi samfundet forventer det? 

• Er der bestemte jobs, der passer bedre til mænd end til kvinder, og omvendt?

Formålet med den fælles opsamling er at udfordre elevernes syn på køn. Det er derfor 
vigtigt, at du nysgerrigt og kritisk udfordrer elevernes syn på, hvad der er særligt rettet 
mod mænd og kvinder. Du får mere viden om dimensioner i køn under afsnittet; 
Baggrundsviden til underviseren. 

Fremgangsmåden kan for nogle være problematisk, da udgangspunktet reproducerer 
et normativt og stereotypt syn på køn jf. ”hvad der kun passer på en mand/kvinde”. 
Men formålet er, at for at diskutere og udfordre rigide kategorier, er det nødvendigt 
først og fremmest at få dem italesat. 

Du kan evt. tage et billede af tavlen og boksene, når klassen er færdig med 
opsamlingen. Billedet kan bruges til senere evaluering. 



Lærervejledning til øvelse 4


