
KØN OG OPDRAGELSE
OPGAVEARK

Temaets formål: At give eleverne en fornemmelse af, at køn ikke kun omhandler 
piger og kvinder. Drenge og mænd er også ”kønnede.” De påvirkes af og opdrages 
gennem sociale normer og idealer for, hvordan drenge og mænd skal opføre sig.

Medbring kønnede ting fra hjemmet - køkkenet, haven, børneværelset etc. 
Ved trygge klasser kan du evt. bede eleverne medbringe ting selv som forberedelse. 

Forslag til ting:
Legetøj: Dukker, traktorer, våben, kreakasser, lego, perler, bamser.
Beklædning: Forklæde, g-streng, boksershorts, smykker, sparkedragt, sko, manchetknapper.
Andet: Håndvægt, pengepung, griltang, proteinpulver, computerspil, børnebøger, skoletasker.  

Vær kreativ og vælg selv andre/flere genstande fra hverdag, arbejde eller fest.

Fag: Dansk, samfundsfag, historie. 
Klassetrin: Kan tilpasses alle trin.

Opgave: Tal sammen om de kønnede genstande.
Opgaven gør eleverne i stand til at reflektere over køn og stereotyper. Som dansklærer kan 
du give eleverne en bevidsthed om kulturens indvirkning på, hvad der opfattes som maskulint 
og feminint. Som samfundsfagslærer kan du pege på, at der findes en vekselvirkning, hvor 
kønsstereotyper påvirker samfundet og omvendt. Er du historielærer, så medbring genstande 
fra flere perioder og tal om, hvordan det har ændret sig gennem historien, hvad der opfattes 
som maskulint og feminint. Hint: Pink er ikke altid blevet opfattet som en feminin farve. 

Reflektionsspørgsmål til eleverne:
• Hvad gør nogen til ”en rigtig dreng” eller ”rigtig pige”? Og findes det overhovedet?
• Kan der være konsekvenser, hvis man som dreng bruger/leger med/går med pigede ting?
• Hvad med omvendt, hvis man som pige bruger/gør drengede ting?
• Hvordan tror I, at tidlig opdragelse eller klassekammeraters reaktioner kan påvirke ens 

valg senere i livet? F.eks. valg af tøj, fritidsaktiviteter eller uddannelse?
• Er der nogle ting, I synes, i lige høj grad er til drenge og piger? Hvordan kan man se det? 

Opgaven kan bygges forskelligt op afhængigt af lærerens præferencer:
Du kan med fordel tage en indledende snak med klassen om, hvad kønnede 
genstande er. Herefter inddeles klassen i grupper eller par, der sættes igang med at 
afprøve og tale om de medbragte genstande.  Gå rundt blandt eleverne og stil dem 
spørgsmål om genstandene: Er genstanden forbundet med et bestemt køn? Hvorfor/
hvorfor ikke? Hvordan kan vi se det? Vær' nysgerrig på elevernes perspektiver. 


