
KØN SOM SPEKTRUM
OPGAVEARK

Temaets formål: At give eleverne en fornemmelse af, at køn er mere 
komplekst end blot pige/dreng, kvinde/mand. Køn er en foranderlig 
størrelse og kønsidentiteter kan være forskellige fra person til person.  

Køn som spektrum: 
På dansk har vi ét samlet ord for køn. Det 
engelske sprog har to: ”Gender” for socialt 
køn og ”sex” for biologisk køn. I dag taler 
kønsforskere om køn som et spektrum, 
dvs. en skala, hvor man kan befinde sig 
forskellige steder. I den sammenhæng kan 
køn inddeles i fire kategorier: kønsidentitet 
(gender), biologisk køn (sex), kønsudtryk (tøj, 
opførsel) og seksualitet (hvilke(t) køn man 
tiltrækkes af). Skalaerne kan hjælpe os til at 
overveje, hvordan køn kan være forskellige 
fra person til person. Her er køn ikke kun 
to forskellige kategorier eller modpoler. 

Opgave: Sammensæt et køn.
1. Eleverne får udleveret printede ark med kønsspektrummet.
2. Tal sammen om, hvad de forskellige inddelinger betyder. Brug tænk, par, del. 
3. Eleverne udfylder skalaen efter en fiktiv karakter, en historisk person (evt. Sidsel Andersdatter 

fra KØN video) eller personer (fra bøger/film) klassen har arbejdet med. 
4. Eleverne noterer en beskrivelse af personen på arket. 
5. Eleverne fortæller om det køn, de har sammensat for hinanden i små grupper. 
6. Til sidst samler læreren op og spørger nysgerrrigt ind til elevernes oplevelse med at udfylde 

skalaen.

Vigtigt: Vær opmærksom på, at dette kan være et sårbart emne. Understreg derfor, at eleverne 
ikke skal sammensætte deres eget eller klassekammeraters køn. De skal danne og beskrive 
forskellige sammensætninger eller skabe en fiktiv persons køn

Forslag til afsluttende reflektionsspørgsmål. 
• Hvad betyder det for vores forestilling om køn at se det som flere skalaer?
• Kan der være andre skalaer? 
• Mangler der noget på skalen? Synes I, den kunne se anderledes ud?
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