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I opgaven ”Beskriv en håndværker” skal eleven arbejde 
med personkarakteristik og personbeskrivelse. 
Derudover skal eleven blive klogere på jobbet som 
håndværker og valg af uddannelse. 

Gennem opgaven arbejder eleven med  fordomme om 
køn og håndværksfagene. Eleven skal blive bevidst om 
de karaktertræk, der tillægges mænd og kvinder. 
Herigennem arbejder eleven med identiteter og 
identitetsdannelse, kulturelle, biologiske og sociale 
dimensioner af køn, og hvilke arbejdsvilkår der er 
knyttet til livet som håndværker.

I opgaven får eleven nogle predefinerede emner, der 
skal beskrives, men du kan tilpasse det faglige niveau, 
efter hvilke elementer i personkarakteristikker din 
klasse har været igennem.

INTRODUKTION
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MÅLGRUPPE

7.-9. klasse
ARBEJDSFORM 
Individuelt
Pararbejde
Fælles på klassen

FAG/EMNER 
Dansk
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Uddannelse og Job

FAGBEGREBER 
•Personkarakteristik
•Ydre og indre karaktertræk
•Rund og flad person
•Kulturelle, biologiske og sociale dimensioner af køn
•Arbejdsvilkår og arbejdsliv

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER 
Fortolkning
Arbejdsvilkår
Normer og idealer

TID

2x1,5 time
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OPGAVEN 

1. Individuelt:
Eleven skal vælge 1 ud af 4 billeder af en 
mandlig håndværker og beskrive manden i 
en personkarakteristik. 
Personkarakteristikken skal være en udførlig 
beskrivelse, så håndværkeren fremstår som 
en rund, nuanceret og realistisk person (ikke 
flad). 

Eleven skal i sin personkarakteristik svare 
på:
• Hvorfor har han valgt dette job?
• Hvilken uddannelse har han?
• Hvad er han god/dårlig til sit job?
• Hvordan er han som kollega?
• Hvad laver han i fritiden?
• Har han familie? 
Udover disse predefinerede emner, skal 
eleven også komme omkring mandens ydre-
og indre karaktertræk.

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

EN RUND PERSON EN FLAD PERSON

I en personkarakteristik af 
en rund person får man 
meget at vide om 
personen. Man lærer altså 
personen virkelig godt at 
kende.

I en personkarakteristik af 
en flad person får man 
ikke meget information 
om personen, og den 
information man får, har 
ikke mange detaljer.

YDRE 

KARAKTERTRÆK

INDRE 

KARAKTERTRÆK

• Alder
• Væremåde
• Sprog
• Job
• Sociale forhold
• Bolig
• Miljø
• Familie

• Følelser
• Adfærd
• Personlige egenskaber
• Holdninger

DET FAGLIGE NIVEAU 
I opgavebeskrivelsen er det ikke fastlagt, hvor meget 
elevernes personkarakteristikker skal fylde. Dette betyder, 
at du selv kan fastlægge det faglige niveau og 
differentiere opgaven. 

2. I par: 
Inddel eleverne i par på 2. 
Når eleverne har skrevet deres personkarakteristik færdig, skal de i par 
læse hinandens personkarakteristikker og give hinanden feedback. 
Efter eleverne har givet hinanden feedback på personkarakteristikken, 
og eventuelt rettet deres karakteristik til, bliver eleverne præsenteret 
for billederne af de kvindelige håndværkere. 
OBS: Du må altså ikke vise eleverne billederne af de kvindelige 
håndværkere før nu. 

I par skal eleverne nu vurdere, om deres personkarakteristik af den 
mandlige håndværker også passer til billedet af den kvindelige 
håndværker. 
Eleverne skal i par markere i deres tekst;
• Hvilke karaktertræk matcher stadig, hvilke?
• Hvilke karaktertræk matcher ikke længere, hvorfor?
De karaktertræk i personkarakteristikken der ikke matcher det nye 
billede, skal parrene i fællesskab skrive om. 

NOTE: Det er vigtigt at eleverne gemmer begge versioner af deres 
personkarakteristikker. 
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3. Fælles på klassen:
Når eleverne er færdige med deres 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 elevernes 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 på klassen 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? 
• Er der bestemte jobs, der passer bedre til mænd end til kvinder, og omvendt?
Det er formålet med den fælles opsamling, at elevernes syn på køn udfordres. 
Det er derfor vigtigt, at du forsøger at udfordre elevernes normer for mænd og 
kvinder. Du får mere viden om dimensioner i køn under afsnittet; 
Baggrundsviden til underviseren.   

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

MAND 

Her skriver eleverne 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. 

UDVIDELSE AF OPGAVEN 
Har du tid, kan eleverne med fordel søge inspiration til deres personkarakteristikker fra lokale virksomheder. 
Gennem virksomhedsbesøg kan eleverne søge viden, ved at gennemføre interviews med håndværkere 
og/eller observere arbejdet i en virksomhed. 
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FÆLLES MÅL 

Det faglige niveau er lavet, så du kan tilpasse det efter din klasse. Til denne opgave er der 
opstillet følgende forslag til læringsmål. 

MÅLSKEMA 7.-9. KLASSE

Fag Dansk

Sundheds- og 

seksualundervisning og 

familiekundskab

Uddannelse og Job

Kompetence

Område

Fortolkning: Eleven kan 

forholde sig til kultur, 

identitet og sprog gennem 

systematisk undersøgelse og 

diskussion af litteratur og 

andre æstetiske tekste.

Køn, krop og seksualitet: 

Eleven kan vurdere normer 

og rettigheder for krop, køn 

og seksualitet i et 

samfundsmæssigt 

perspektiv. 

Arbejdsliv: Eleven kan vurdere 

sammenhænge mellem egne valg 

og forskellige vilkår i arbejdsliv og 

karriere.

Færdighedsmål

Fortolkning: Eleven kan 

fortolke egne og andres 

fremstillinger af identitet i 

tekster.

Eleven kan foretage 

flertydige fortolkninger.

Normer og idealer: Eleven 

kan analysere køn, krop og 

seksualitet i samtidigt 

historisk og globalt 

perspektiv.

Arbejdsvilkår: Eleven kan vurdere 

forhold i arbejdsliv med betydning 

for valg af uddannelse og job

Vidensmål

Eleven har viden om 

identitetsfremstillinger

Eleven har viden om 

kulturelle og sociale normer 

og idealer for køn, krop og 

seksualitet

Eleven har viden om rammer, 

betingelser og muligheder for 

ansatte, selvstændige og 

iværksættere. 
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BAGGRUNDSVIDEN TIL UNDERVISEREN 

Der er flere dimensioner, der er på spil, når eleverne skal udfordres i deres syn på køn. Man 
kan med fordel tale om køn ud fra tre kategorier; ens tildelte køn, det sociale køn og ens 
kønsidentitet. 

ENS TILDELTE KØN

Køn tildelt ved fødslen, er det køn nyfødte får tildelt ved fødsel og som står på 
fødselsattesten. Det bestemmes udelukkende ud fra spædbarnet kønsdele.  

EVT: 
- Hvilke spørgsmål kan man stille, for at få eleverne til at reflektere over dette? 

(kendte, figurer m.m) 
- Hvilke eksempler kan man komme med? 
- Hvor kommer det udtryk?: tøj, sprog, væremåde 

DET SOCIALE KØN

Socialt køn omhandler, hvordan man udtrykker sig. Men socialt køn kan også være 
samfundets forventninger til, hvordan man opfører sig som pige eller dreng, og 
hvordan man formes og opdrages, og derudfra føler sig tryggest ved at afspejle. 

ENS KØNSIDENTITET

Kønsidentitet er det køn man føler indeni. 
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BILLEDER AF MANDLIGE HÅNDVÆRKERE 
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BILLEDER AF KVINDELIGE HÅNDVÆRKERE 
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SAMARBEJDSPARTNERE
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På vegne af Boss Ladies

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af
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