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DIaNa VILLE hELLERE 
haVE VæREt EN DRENG

11-årige Pelle går til ballet 
”Man skal være vildt stærk!”

”Jeg er vild med fart og 
med at skrue på maskinen!”

ShELLy køRER motocRoSS

AfghAnsk dreng flygtede til dAnmArk 
”Jeg skulle være
 selvmordsbomber” 

VoxPoP
Kan drenge have 

lAngt hår? 
Kan piger have 

kort hår?

rødekors.dk

/
Lærervejledning
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Magasinet “act PIGELIV/DRENGELIV” er 
det tredje nummer i en serie af undervis-
ningsmaterialer til mellemtrinnet. De to 
foregående magasiner i serien er “act AF-
RIKA” og “act KLIMA”.

Hvert magasin i “act”-serien tager udgangs-
punkt i et overordnet tema, som belyser 
nogle centrale problemstillinger i verden 
og i Danmark. Det er vores erfaring, at 
mellemtrinseleverne gerne vil handle og 
gøre en forskel, når de arbejder med disse 
temaer. ”Act”-serien er derfor handlings-
orienteret i sin tilgang. F.eks. lægges der 
op til, at klassen arbejder med lokalmiljøet 
eller det sociale miljø i klassen ud fra de 
problemstillinger, de læser om i magasinet. 

Materialerne i serien er udviklet, så de er 
humoristiske og i øjenhøjde med børnene. 
Vi ønsker at informere uden løftede pege-
fingre og i stedet lægge op til diskussion i 
klasseværelset og refleksion hos børnene. 
Til hvert magasin hører en mindre hjemme-
side, hvor eleverne kan quizze, se billeder, 
små film o.l. Vi udvikler desuden en temauge 
til hvert tema. Ugeplan og aktivitetsforslag 
til ugen kan findes under ”Lærerværelset” 
på RødeKors.dk/skole. 

om ”act”-SERIEN
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om 
“act PIGELIV/DRENGELIV”

“act PIGELIV/DRENGELIV” handler om pi-
gers og drenges livsvilkår og udfoldelses-
muligheder i Danmark og i verden.    
Materialet handler om konflikten mellem 
de kønsroller, som drenge og piger vokser 
ind i, og den enkeltes personlige frihed til at 
forme sit eget liv. Og om hvordan konflikten 
mellem traditionelle kønsroller og drenge 
og pigers individuelle evner og ønsker for 
fremtiden kan blive et udviklingsmæssigt 
problem for hele samfundet. Når f.eks. 
Diana fra Uganda – som du kan læse om 
i magasinet – brænder for at arbejde med 
biler, men ikke må, fordi piger ikke gør den 
slags, går bilværkstedet i hendes landsby 
så glip af en stærkt motiveret medarbejder 

og måske kommende virksomhedsleder? 
Formålet med materialet er, at få eleverne 
til at reflektere over, hvordan kønsroller 
og kønsspecifikke forventninger påvirker 
deres eget liv og livet for børn rundt om 
i verden. Og hvordan forandring eller fast-
holdelse af kønsroller kan påvirke samfun-
dets udvikling.

Budskabet i “act PIGELIV/DRENGELIV” er 
altså, at der er mange måder at være dreng 
eller pige på, og at både den enkelte og 
samfundet kan have fordel af en større grad 
af frihed i udformningen af kønsrollerne. I 
Danmark og ude i verden.

matERIaLEtS tEma oG foRmåL 

PæDaGoGISkE PRINcIPPER 
foR tEmaaRbEjDEt
Spørgsmålet om køn og kønsroller kom-
mer tæt på den enkelte og kan være ud-
fordrende at forholde sig til. Det kan også 
lægge op til gruppemæssig drillen mellem 
”drengene” og ”pigerne”. Vi opfordrer der-
for til, at du som lærer skeler lidt til følgen-
de principper i undervisningen: 
• Der kan godt oplyses om og dis-
kuteres kønsroller uden (for mange) løft-
ede pegefingre. Elevernes tanker arbejder 
også på egen hånd, og igennem arbejdet 
med materialet og spørgsmål fra læreren 
kan der åbnes for ny opmærksomhed og 
spirende selverkendelse.

• At diskutere kønsroller må ikke 
blive til et spørgsmål om ”drengene-mod-
pigerne”. Det er netop en vigtig pointe, at 
både drenge og piger kan have glæde af 
at diskutere temaet, og at de har en fælles 
interesse i at gøre det. Det handler om den 
enkeltes personlige frihed, ikke om det ene 
køns kamp mod det andet. Alligevel kan 
det være en god ide, at klassen deles op i 
en drenge- og en pigegruppe i nogle af ak-
tiviteterne. Det tillader, at eleverne udfold-
er nogle sider af sig selv, som måske ikke 
kommer til udtryk i den samlede klasse.
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maGaSINEt:
Magasinet består af tekster og billeder, 
som formidler historier og faktuelle oplys-
ninger om pigeliv og drengeliv rundt om i 
verden. Her præsenteres eleverne for fire 
børn, som alle på hver sin måde oplever en 
konflikt mellem traditionelle kønsroller og 
deres egne evner og ønsker om at bidrage 
til samfundet. Og de får historien om en 
kvindelig mønsterbryder. 

hjEmmESIDEN:
På RødeKors.dk/skole/pigeliv-drengeliv kan 
eleverne teste sig selv, se billeder og korte 
film om Pelle og Shelly, stemme om drenge 
er sejere end piger o.m.a.

tEmauGE:
Til temaet findes også ugeplan og aktivi-
tetsforslag til en temauge, kaldet “Børn 
gør en forskel”. Du finder materialet under 
”Lærerværelset” på RødeKors.dk/skole. 

LæRERVEjLEDNINGEN:
I denne lærervejledning får du en række ud-
førlige beskrivelser af forskellige aktiviteter, 

som eleverne kan arbejde med i forbindelse 
med klassens læsning af magasinet, kopiark 
til brug i de forskellige aktiviteter, beskrivel-
ser af, hvilke fag arbejdet med temaet især 
berører, og hvordan hensynet til fagenes 
Fælles Mål indgår i de forskellige aktiviteter.

ELEVmaPPEN:
Dette er en kartonmappe, plastlomme el. 
lign., hvor den enkelte elev kan samle ko-
piark og andre papirer med forbindelse til 
temaet. Denne mappe er ikke en del af det 
materiale, som leveres fra Røde Kors, men 
noget som du selv sørger for at fremskaffe 
til klassen. 

SamLEt tIDSfoRbRuG I 
aRbEjDEt mED matERIaLEt:
Materialet er opbygget, så du kan vælge at 
arbejde med hele materialet over en læn-
gere periode, eller plukke enkelte cases og 
opgaver ud fra, hvor meget tid du har til 
rådighed, og hvad din klasses behov er. 

• Drengene i en klasse kan måske 
opleve, at de som køn bliver udpeget som 
problematiske, idet tilgangen til kønsroller 
let kommer til at handle om, hvordan 
drenge/mænd undertrykker eller ikke giver 
plads til piger/kvinder. Men også drenge 
oplever at sidde fast i kønsroller som press-

er dem, og også drenge oplever at skulle 
leve op til omverdenens krav til, hvordan 
”en rigtig dreng eller mand” skal være. I 
udformningen og fastholdelsen af køns-
rollerne spiller begge køn som oftest en 
aktiv rolle. Det kan i sig selv være en vigtig 
erkendelse for både drenge og piger.

matERIaLEt
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matERIaLEtS måLGRuPPE 

oG faGLIGE RELEVaNS

Materialet retter sig mod undervisningen på mellemtrinnet (4.-6. klassetrin) og berører 
centrale elementer i følgende fag (som beskrevet i Fælles Mål/Trinmål efter 6. klassetrin): 

Dansk
kristenDomskunDskab
Historie
sunDHeDs- og seksualunDervisning og familiekunDskab
uDDannelses-, erHvervs- og arbejDsmarkeDsorientering
natur og teknik (geografi).

Du kan tilrette materialets indhold og sværhedsgrad til forskellige klassetrin, eller til 
særlige behov i den enkelte klasse. Der kan f.eks. gives særlig opmærksomhed på det 
grundige arbejde med ordforråd og ordforståelse. 
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Dansk (D): 
I forbindelse med arbejdet med “act PIGE-
LIV/DRENGELIV” skal eleverne læse tekster 
både indenad og i fællesskab; nye begreber 
og ny viden skal tilegnes igennem samtaler 
i grupper og i plenum; fremlæggelser skal 
forberedes og gennemføres for et publi-
kum. Ikke mindst skal eleverne formulere 
egne synspunkter og erfaringer og øve sig 
i at lytte til og diskutere andres. 

kristendomskundskab (k) 
og Historie (H): 
Materialet lægger op til, at der arbejdes 
med, hvordan familiens eller kulturens tra-
ditioner påvirker den enkelte som dreng el-
ler pige. Og omvendt; hvordan den enkelte 
har mulighed for at påvirke eller sprænge 
sådanne traditionelle rammer. Igennem 
samtaler om familieforhold og -traditioner 
lægges der op til, at eleverne reflekterer 
over hvilke historiske og kulturelle forhold, 
som former deres syn på køn og kønsroller. 
Der lægges også op til, at eleverne reflek-
terer over, hvilken vigtig funktion kønsroller 
har for identitetsdannelsen og fornem-
melsen af ståsted i livet.   

sundheds- og seksualundervisning
og familiekundskab (ssf):
Eleverne får anledning til at diskutere køns-
forskelle og drenge og pigers forskellige 
udvikling, samt forskellen mellem køns-
forskelle og kønsroller. De vil komme til at 

reflektere over, hvordan kønsroller påvirker 
deres egen udvikling og klassens sociale 
miljø. Også sammenligninger af forskellige 
familieformer kan inddrages.

uddannelses-, erhvervs- og 
arbejdsmarkedsorientering (uea):
Eleverne kommer til at udtrykke egne 
drømme og forventninger i forhold til frem-
tiden, formulere egne styrkesider og inter-
esser og diskutere livskvalitet i forhold til 
bl.a. familieliv, uddannelsesliv og arbejds-
liv. De kommer også til at tale om forskel-
lige typer job, virksomheder, brancher og 
karriereforløb og diskutere ligheder og 
uligheder på arbejdsmarkedet i forbindelse 
med køn.

natur og teknik (nt): 
Arbejdet med “act PIGELIV/DRENGELIV” 
lægger op til, at klassen forholder sig til 
de forskelle i levevilkår, mennesker har 
forskellige steder i verden. Eleverne kom-
mer til at diskutere f.eks. forskelle mellem 
land- og byområder, befolk-ningstilvækst 
og overbefolkning, og årsager til krig og 
fattigdom. Klassen bør undervejs i arbejdet 
med materialet få mulighed for at anvende 
enkle kort, udpege verdenshjørnerne og de 
syv verdensdele, samt lære udvalgte sted-
navne på regioner og lande i verden. 

fæLLES måL 
(tRINmåL EftER 6. kLaSSEtRIN)

De forskellige aktiviteters forbindelse til Fælles Mål er angivet i punktform for 
hver enkelt aktivitet. Her blot nogle mere generelle bemærkninger:
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Som introduktion til arbejdet med køn, kønsroller og samfundsudvikling skal eleverne 
spores ind på deres egen viden, fordomme og meninger om temaet: Hvad ved og mener 
eleverne om forskelle i pige- og drengeliv, om kønsroller og om ligestilling i Danmark og 
i verden? Hvordan oplever de selv forskelle mellem pige- og drengeliv i hverdagen, og 
kunne de forestille sig, at disse forskelle blev mindre? Opvarmningen skal sætte gang i 
tankerne og snakken og introducere eleverne til nogle af temaets centrale begreber. 

VIDEN, foRDommE oG hoLDNINGER
tidsramme: 2 lektioner.

materialer: Tavle, elevmappe, magasin, kopiark 1 og 2.

fælles mål (trinmål efter 6. klassetrin):
• At udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd (D)

• At kende betydningen af tekniske og abstrakte ord og fagtermer (D)

oPVaRmNING tIL tEmaEt
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1) 
Åbning mod temaet: Begynd ved at 
præsentere – uden forudgående forklar-
ing – klassen for kopiark 1, som udleveres til 
alle (alternativt kan kopiarkets korte tekst 
skrives på tavlen). Hvilke tanker sætter tek-
sten i gang? Eleverne sætter efter tur ord 
på deres umiddelbare tanker med læreren 
som tovholder og spores således ind på 
spørgsmål om kønsforskelle, kønsroller og 
forskellige forventninger til drenge og piger.  

2)
Indkredsning af temaet: Efter en runde, 
hvor eleverne har sat ord på deres umid-
delbare tanker, skriver du f.eks. ”PIGELIV/
DRENGELIV” på tavlen og løfter sløret for, 
hvad klassen nu skal arbejde med og med 
hvilket formål. Magasinet udleveres.

3)
Aktivering af ordforråd til temaarbejdet: Nu 
fordeles eleverne i 4-5 grupper med en ord-
styrer i hver, og hver gruppe får udleveret 
kopiark 2 (et ark per elev). Arket er udformet 
som en forståelsestest, hvor eleverne grup-
pevis skal diskutere de ord, som præsen-
teres og afkrydse den ordforklaring, som 
de mener passer bedst til det enkelte ord. 
Inden der sættes kryds, skal alle i gruppen 
høres, hvilket ordstyreren sørger for. Efter 
10-15 minutter gennemgås testen i plenum 
og betydningen af de præsenterede ord dis-
kuteres. Eleverne retter undervejs i gennem-
gangen deres afkrydsning i kopiarket.

4)
Afrunding og plan for temaarbejdet: Til 
slut får eleverne udleveret den elevmappe 
(karton, plastchartek el. lign.), hvori de kan 
gemme udleverede kopiark og evt. ma-
gasinet, og du opridser kort planen for den 
kommende tids arbejde med temaet.

fREmGaNGSmåDE: 
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uGaNDa: 
DIaNaS hIStoRIE

Diana er en pige fra Uganda, hvis interesser og ønsker er i konflikt med lokale opfattelser 
af, hvad piger må og bør foretage sig. Hendes historie viser, at kønsroller kan have konk-
rete konsekvenser for et menneskes muligheder i livet – og måske for lokalsamfundets 
udvikling?

DIaNa fRa uGaNDa
tidsramme: 1 lektion.

materialer: Tavle, verdenskort, elevmappe, magasin, kopiark 3.

fælles mål (trinmål efter 6. klassetrin):

• At bruge sproget til kommunikation, argumentation, 
 problemløsning og formidling af viden (D)

• At bruge skrivning bevidst som støtte for tænkning (D)

• At diskutere ligheder og uligheder på arbejdsmarkedet, 
 bl.a. i forbindelse med køns- og kulturforskelle (UEA)

• At diskutere livskvalitet og værdier i forhold til familieliv, 
 fritidsliv, uddannelsesliv, arbejdsliv og samfundsliv (UEA)

• At kende udvalgte stednavne på regioner og lande i verden (NT) 

• At sammenligne og beskrive de forskelle i levevilkår, 
 mennesker har forskellige steder på Jorden (NT)
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1) 
Begynd med en fælles introduktion til 
Uganda (omkring 10 minutter). Brug et 
verdenskort. Hvor ligger Uganda? Hvilken 
slags land er det? Hvad betyder navnet 
”Uganda”? Hvilke(t) sprog taler man der? 
Er der nogen kendte fodboldspillere el. lign. 
fra Uganda?

2)
Så uddeles kopiark 3, klassen deles op 
parvis og eleverne læser sammen teksten 
om Diana og udfylder kopiarket. Der af-
sættes 10-20 minutter til dette arbejde.

3)
Herefter præsenterer eleverne parvis 
deres betragtninger i plenum (ganske kort, 
evt. skrives stikord på tavlen). Følgende 
spørgsmål diskuteres derefter: Hvad må Di-
ana ikke og hvorfor egentlig? Er der noget 
af dette, som hun ikke kunne få lov til i Dan-
mark? Er der noget eleverne (eller nogen 
de kender) gerne vil, men ikke må, i deres 
aktuelle hverdag, fordi de er enten drenge 
eller piger? Hvad skal der til for at blive en 
god fodboldspiller eller mekaniker? Kunne 
Diana blive det? Hvad kunne det betyde for 
landsbyen, hvis en pige som Diana fik et bil-
værksted? Hvordan tror I, at det går Diana 
fremover – hvilke valg har hun?

fREmGaNGSmåDE: 
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1) 
Begynd ved at samle eleverne i en rund-
kreds/hestesko og fortæl dem, at de hver 
især og uden at andre ser hvad de skriver, 
skal nedskrive deres køn og deres drømme-
job på en lille seddel, som du udleverer til 
dem. De skal underskrive sedlen med deres 
navn – eller med et kryds, hvis de ønsker at 
være anonyme. Herefter indsamler du sed-
lerne og læser dem op en efter en uden 
at røbe afsenderens køn og navn. Klassen 
placerer de nævnte jobønsker på tavlen 
under kategorierne mande-, kvinde- eller 
både/og-job. Efter oplæsning og placering 
af det enkelte jobønske, kan afsenderens 
køn og eventuelt navn røbes. Til slut dan-
ner I jer et overblik: Har pigerne/drengene 
placeret sig i ”båsen” med typiske kvinde-
jobs/mandejobs eller er der nogen, som 
har valgt jobs uden for ”deres” bås? Afsæt 
omkring 25 minutter til denne aktivitet.

2)
I resten af lektionen diskuterer klassen 
spørgsmålene: Hvad er typiske mande- og 
kvindejobs i Danmark? Er der noget mænd 
og kvinder ikke ”må” være eller arbejde 
med i Danmark (fordi det enten er forbudt 
ved lov eller fordi det bare ikke er velset)? 
Hvad kan mænd jobmæssigt, som kvinder 
ikke kan – og omvendt? Er der nogen typer 
job, hvor det ville være smart med flere 
mænd/kvinder, end der er i dag – og hvor-
for ville det være smart? Hvordan kunne 
man tiltrække flere mænd/kvinder til disse 
job? 

maNDE- oG kVINDEaRbEjDE?
tidsramme: 1 lektion.

materialer: Tavle.

fælles mål (trinmål efter 6. klassetrin):
• At diskutere ligheder og uligheder på arbejdsmarkedet, 
 bl.a. i forbindelse med køns- og kulturforskelle (UEA)

• At diskutere livskvalitet og værdier i forhold til familieliv, 
 fritidsliv, uddannelsesliv, arbejdsliv og samfundsliv (UEA)

• At give eksempler på forskellige typer virksomheder og brancher (UEA)

• At beskrive lokale virksomheder med iværksætterbaggrund (UEA)

• At samtale om faglige begreber, som har relation 
 til elevernes uddannelsesplanlægning (UEA)

fREmGaNGSmåDE: 
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1) 
Start med at omdele kopiark 4 og præsen-
tere opgaven for eleverne: Klassen skal de-
les i en drengegruppe og en pigegruppe 
i min. fire lektioner. Hver af de to grupper 
skal med udgangspunkt i kopiark 4 udar-
bejde en vision for skolen, sådan som de 
ville ønske, at den var. Eleverne skal have 
at vide, at de skal prøve ikke at opbygge 
deres vision som om det var ”drengene 
mod pigerne”, men bare forholde sig til, 
hvordan de som personer i gruppen gerne 
vil indrette skolen. Hvis ikke I er flere lærere 
tilstede ved denne aktivitet, skal eleverne 
instrueres i selv at holde øje med tiden, 
som angivet på kopiarket (udpeg evt. en 
tidsansvarlig). 

2)
Grupperne vælger en ordstyrer og en re-
ferent og går nu i gang med arbejdet i to 
eller flere adskilte lokaler (se kopiark 4).

3)
Efterfølgende præsenterer to elever fra 
hver gruppe de udarbejdede visioner for 
klassen og følgende spørgsmål diskuteres 
med læreren som tovholder: Hvilke værdi-
er og normer udtrykker visionerne? Er der 
markante forskelle imellem visionerne, 
og kan disse forskelle have noget at gøre 
med kønsforskelle og/eller kønsroller? Er 
drenge/piger bare sådan (kønsforskelle), 
eller er det også sådan, de har lært at 
være og måske føler sig presset til at være 
(kønsroller)? Mangler visionerne hver især 
noget, og kunne det være en god ide at 
”blande” dem? Hvis nu kun mænd eller kun 
kvinder bestemte i verden: Hvordan ville 
verden så se ud – og hvad ville der mangle? 

foRSkELLIGE VERDENSbILLEDER? 
tidsramme: 4 lektioner (mindst).

materialer: Tavle, store stykker karton i flere farver (sakse, lim osv.), 
           elevmappe, kopiark 4.

fælles mål (trinmål efter 6. klassetrin):
• At omsætte ideer gennem praktiske undervisningsforløb (UEA)

• At udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i 
 sammenhængende form (D)

• At bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, 
 samarbejde og diskussion og fungere som ordstyrer (D)

• At argumentere, debattere og informere (D)

• At lytte aktivt til andre og følge op med analytiske spørgsmål (D)

• At finde og forholde sig til udtryk for værdier i andres udsagn
 og i tekster og andre udtryksformer (D)

fREmGaNGSmåDE: 



14 / act /PIGELIV-DRENGELIV  /  Verdenskort

køNSRoLLERNES 
VERDENSkoRt

Verdenskortet giver nogle isolerede glimt af, hvordan kønsroller former hverdagen for børn 
rundt om i verden. Hvordan påvirker kønsrollerne den enkelte og det omgivende samfund? 
Hvad betyder det f.eks. for udvikling og rigdom, at piger ikke får adgang til uddannelse?

bREV tIL hR. oG fRu kaGaNDE
tidsramme: 2 lektioner – og løbende anvendelse i øvrigt. 

materialer: Tavle, elevmappe, magasin, kopiark 5, en lille blød bold/rispose.

fælles mål (trinmål efter 6. klassetrin):

• At kende udvalgte stednavne på regioner og lande i verden (NT)

• At sammenligne og beskrive de forskelle i levevilkår, 
 mennesker har forskellige steder på Jorden (NT)

• At sammenligne forskellige former for bolig- og familieformer (SSF)

• At diskutere livskvalitet og værdier i forhold til familieliv, 
 fritidsliv, uddannelsesliv, arbejdsliv og samfundsliv (UEA)

• At beskrive samspillet mellem den enkelte, grupper og
 det nationale fællesskab i et udviklingsperspektiv (H)

• At finde og forholde sig til udtryk for værdier i andres udsagn
 og i tekster og andre udtryksformer (D)

• At strukturere og skrive tekster i forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer (D)

• At argumentere, debattere og informere (D)



15 / act /PIGELIV-DRENGELIV  /  Verdenskort

1) 
Start med at gennemgå verdenshjørnerne 
og de syv verdensdele. Herefter placeres 
eleverne stående i en rundkreds, og får at 
vide, at de nu skal huske navnene på nogle 
af de mange lande i verden. En elev mod-
tager den bold, du har medbragt og siger 
så navnet på et land og kaster bolden vi-
dere til en ny elev. Denne nævner så et 
andet land, og så fremdeles. Kan man ikke 
nævne et land, kastes bolden tilbage til den 
foregående elev, som vælger en ny ”efter-
følger”. Sværhedsgraden kan øges ved at 
eleven bedes om at nævne et land eller en 
by i en bestemt verdensdel. Afsæt 25-45 
minutter til dette punkt.

2)
Når eleverne igen har sat sig, gennemgås 
verdenskortet (s. 8-9 i magasinet) ved, at 
teksterne læses højt i fællesskab. Kender 
eleverne til forhold eller historier fra andre 
lande, end de der er nævnt her? 

Eksemplet fra Malawi tages op: Hvilke 
problemer giver det for en landsby, at 
mange piger bliver gift allerede som børn? 
Snakken ledes over på, at pigerne ikke får 
en uddannelse og dermed ikke kan tage 
sig godt af sig selv og deres børn mht. vi-
den om hygiejne, sund mad, medicin m.m. 
Det medfører måske sygdomme og døds-
fald. Uden viden og uden at kunne læse 
og regne kan pigerne heller ikke få arbej-
de udenfor hjemmet og marken, hvorved 
landsbyen mister nogle muligheder. Er der 
nogen piger i klassen, som regner med at 
hjælpe deres familie med viden, støtte og 
penge, når de bliver voksne? Og hvad med 
drengene? Brug omkring 20 minutter på 
denne gennemgang.

3)
Herefter udleveres kopiark 5 til eleverne, 
som parvis får ca. 15 minutter til at skrive et 
kort brev til en piges forældre i en landsby 
i Malawi. Brevene læses afslutningsvis op i 
klassen.

fREmGaNGSmåDE: 



16 / act /PIGELIV-DRENGELIV  /  Afghanistan

1) 
Til at starte med introduceres landet Af-
ghanistan (ca. 10 minutter). Brug et ver-
denskort. Klassen drøfter i fællesskab føl-
gende spørgsmål: Hvad kommer man til at 
tænke på, når man hører navnet Afghani-
stan? Hvor ligger landet? Hvilken slags land 
er det? Hvad betyder navnet ”Afghani-
stan”? Hvilke(t) sprog taler man der? 

2)
Dernæst udleveres kopiark 6 og eleverne 
læser parvis historien om Imal og udvælger 
tre forhold, som især gør indtryk på dem. 
Disse skrives ned på kopiarket. Der af-
sættes 20 minutter til dette.

3)
Efterfølgende diskuterer klassen Imals his-
torie med udgangspunkt i deres noter: På 
hvilke måder har drenge (og piger) i Af-
ghanistan et anderledes liv end i Danmark? 
Hvilke forventninger er der til drenge (og 
piger) i Afghanistan? Hvordan ville Imals 
historie have været anderledes, hvis han 
havde været en pige?

afGhaNIStaN: 
ImaLS hIStoRIE

Også drenge kan komme svært i klemme rundt om i verden, alene fordi de er drenge. 
Det handler Imals historie om.

ImaL fRa afGhaNIStaN
tidsramme: 1 lektion.

materialer: Tavle, verdenskort, elevmappe, magasin, kopiark 6.

fælles mål (trinmål efter 6. klassetrin):

• At kende udvalgte stednavne på regioner og lande i verden (NT)

• At sammenligne og beskrive de forskelle i levevilkår, 
 mennesker har forskellige steder på Jorden (NT)

• At bruge sproget til kommunikation, argumentation, 
 problemløsning og formidling af viden (D)

• At bruge skrivning bevidst som støtte for tænkning (D)

fREmGaNGSmåDE: 



DILEMMA

17 / act /PIGELIV-DRENGELIV  /  Dilemma

baNGLaDESh:
Et VaNSkELIGt DILEmma

Bangladesh rammes med mellemrum af oversvømmelser. Hver gang dør tusindvis af 
mennesker. Forestiller man sig, at man selv stod midt i en sådan oversvømmelse og 
skulle vælge, hvem man ville redde, melder der sig nogle vanskelige spørgsmål. 

tidsramme: 1-2 lektioner.

materialer: Tavle, verdenskort, elevmappe, magasin, kopiark 7. 

fælles mål (trinmål efter 6. klassetrin):

• At kende udvalgte stednavne på regioner og lande i verden (NT)

• At sammenligne og beskrive de forskelle i levevilkår, 
 mennesker har forskellige steder på Jorden (NT)

• At beskrive samspillet mellem den enkelte, grupper 
 og det nationale fællesskab i et udviklingsperspektiv (H)

• At bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde 
 og diskussion og fungere som ordstyrer (D)

• At argumentere, debattere og informere (D)



18 / act /PIGELIV-DRENGELIV  /  Dilemma

1) 
Som det første introducerer du (på ca. 10 
minutter) klassen til ordene ”valg (fravalg)”, 
”dilemma” og ”konsekvens”. De skal bruges 
efterfølgende. Det kan f.eks. gøres ved at 
fortælle en lille historie fra det virkelige liv.

2)
Herefter vendes opmærksomheden mod 
Bangladesh, igennem spørgsmål som: Hvor 
ligger landet? Hvilken slags land er det? 
Hvilke(t) sprog taler man der? Afsæt 8-10 
minutter.

3)
Klassen læser nu sammen opslaget ”Di-
lemma” (s. 13 i magasinet) og taler om det 
i ca. 8-10 minutter: Hvad går dilemmaet 
her ud på? Problematikken er dels, at no-
gen man kender og/eller holder af, kommer 
til at drukne, dels at landsbyen mister de 
evner, den viden og den indtjening, som de 
personer kunne hjælpe med. Så hvem skal 
man redde, og hvilke konsekvenser vil det 
få for landsbyen?

4)
Kopiark 7 uddeles og klassen inddeles i 4-5 
grupper, som med udgangspunkt i kopiar-
ket diskuterer, hvem man vil redde og hvor-
for. De diskuterer også, hvordan deres valg 
vil påvirke landsbyens liv og udvikling. Be-
regn omkring 30 minutter til dette arbejde. 
,

5)
Afslutningsvis præsenterer grupperne kort 
deres valg og overvejelser.

fREmGaNGSmåDE: 



19 / act /PIGELIV-DRENGELIV  /  Zimbabwe

Revai er advokat, fordi hendes mor kæmpede for, at hun skulle have en uddannelse. Nu 
kæmper Revai for det samme for andre piger. Havde hun mon stadig gjort det, hvis hun 
ikke havde haft sin mors eksempel at følge?

RoLLEmoDELLER
tidsramme: 1-2 lektioner.

materialer: Tavle, magasin, elevmappe.

fælles mål (trinmål efter 6. klassetrin):

• At diskutere ligheder og uligheder på arbejdsmarkedet, 
 bl.a. i forbindelse med køns- og kulturforskelle (UEA)

• At diskutere livskvalitet og værdier i forhold til familieliv, 
 fritidsliv, uddannelsesliv, arbejdsliv og samfundsliv (UEA)

• At samtale om faglige begreber, som har relation til 
 elevernes uddannelsesplanlægning (UEA)

• At give eksempler på forskellige menneskers karriereforløb (UEA)

• At beskrive lokale virksomheder med iværksætterbaggrund (UEA)

• At sammenligne og beskrive de forskelle i levevilkår, 
 mennesker har forskellige steder på Jorden (NT)

fREmGaNGSmåDE: 

1) 
Du præsenterer begrebet ”rollemodel” i 
klassen: Hvad er en rollemodel? Hvorfor er 
rollemodeller vigtige? Hvilke rollemodeller 
har du selv – som lærer eller mand/kvinde? 
Afsæt 10 minutter.

2)
På tavlen skrives nu forslag til, hvilken 
slags person en rollemodel kan være; en 
musiker, en sportsstjerne, en politiker, en 

forælder, onkel eller kusine, en lokal iværk-
sætter m.fl. Herefter får hver enkelt elev til 
opgave at ”gå i tænkeboks” i 5 minutter 
(mens der er helt stille i klassen) og prøve 
at komme i tanke om en person, som de ser 
som en rollemodel. Det skal være en per-
son, som tør være anderledes som dreng/
pige eller mand/kvinde, ved f.eks. at gå i 
noget særligt tøj, at have et anderledes job 
end mænd/kvinder normalt har osv. Elev-
erne præsenterer så deres rollemodeller 

ZImbabwE: 
REVaIS hIStoRIE



20 / act /PIGELIV-DRENGELIV  /  Zimbabwe

og følgende spørgsmål bringes på bane: 
Hvordan er denne person lidt anderledes i 
forhold til almindelige kønsroller, og hvor-
for gør det ikke noget – eller hvorfor kan 
vedkommende tillade sig at være sådan? 
Har det mon været let eller svært for ved-
kommende? Beregn 15-20 minutter til dette. 

 

3)
Herefter skiftes fokus: Landet Zimbabwe 
præsenteres kort (som allerede beskrevet 
i forbindelse med Diana fra Uganda m.fl.). 

4)
Revais historie på s. 14 i magasinet læses
og diskuteres med udgangspunkt i 
spørgsmålet: Er Revai en rollemodel, og 
for hvem? Hvilke rollemodeller har hun selv 
haft? Hvem har hjulpet Revai?

hjæLPEtRæ
tidsramme: 1 lektion.

materialer: Tavle, kopiark 8.

fælles mål (trinmål efter 6. klassetrin):

• At udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede 
 produktioner samt i dramatisk form (D)

• At vurdere egne og andres positive og negative deltagelse i sociale netværk (SSF)

• At beskrive sammenhæng mellem skolegang og senere
 uddannelse og erhverv (UEA)

fREmGaNGSmåDE: 

1) 
Lav en brain-storm med eleverne om, hvem 
der hjælper dem i deres liv; matematiklæ-
reren hjælper med regnestykkerne, foræl-
drene med at komme i skole og få mad, 
håndboldtræneren med at lære et hopskud 
osv. Skriv alt op på tavlen.

2)
Udlever kopiark 8 og bed eleverne udfylde 
det.

3)
Lad eleverne præsentere deres hjælpetræ 
for klassen og kommentere på hinandens 
(er der forskelle, som kan relateres til køn?).

4)
Afslut evt. med en snak om, hvordan I tror 
hjælpetræet ville se ud for en pige eller 
dreng i Zimbabwe. 



21 / act /PIGELIV-DRENGELIV  /  Danmark

DaNmaRk: PELLE oG ShELLy 

Både Pelle og Shelly er danske børn, som har truffet nogle valg, som ikke passer så godt 
ind i mange børn og voksnes forestillinger om, hvad ”rigtige” drenge og piger skal inter-
essere sig for: Pelle er balletdanser og Shelly elsker at køre motocross. Men måske skal 
man faktisk være ret stærk og udholdende for at træne ballet, og måske kan piger sagtens 
køre motocross, selvom motorcyklerne er tunge? 

PELLE oG ShELLy fRa DaNmaRk
tidsramme: 2 lektioner.

materialer: Tavle, verdenskort, elevmappe, magasin.

fælles mål (trinmål efter 6. klassetrin):

• At diskutere livskvalitet og værdier i forhold til familieliv, 
 fritidsliv, uddannelsesliv, arbejdsliv og samfundsliv (UEA)

• At give eksempler på sammenhænge mellem værdier, normer og adfærd (K)

• At udtrykke sig om, hvad det vil sige at være menneske, 
 samt hvilken betydning tro kan have for livsopfattelsen (K)

• At bruge skrivning bevidst som støtte for tænkning (D)

• At bruge sproget til kommunikation, argumentation, 
 problemløsning og formidling af viden (D)



22 / act /PIGELIV-DRENGELIV  /  Danmark

1) 
Først tager klassen en fælles snak om Dan-
mark (omkring 15 minutter): Hvordan er 
Danmark anderledes end de øvrige lande, 
som klassen har talt om, bl.a. i forhold til 
kønsroller? Hvilke problemer kan henholds-
vis drenge og piger opleve at have i fami-
lien, i skolen og andre steder – alene fordi 
de er drenge eller piger? Er det let at være 
en anderledes dreng eller pige i Danmark? 
Er det modigt at være det? 

2)
Så højtlæses teksten om Pelle og den kom-
menteres kort i lyset af den foregående 
refleksion. Stikord om Pelle skrives op på 
tavlen, f.eks. af to elever, som skriver hhv. 
positivt og negativt ladede stikord (15-20 
minutter).

3)
Efter en pause sætter eleverne sig igen og 
Shellys historie højtlæses og diskuteres. 
Stikord anføres på tavlen som ovenfor (ved 
siden af stikordene til Pelle). 

4)
Herefter sammenlignes stikordene til Pelle 
og Shelly: Er eleverne mere positive/nega-
tive overfor den ene eller anden? Hvem er 
pigerne/drengene mest positive/negative 
overfor? Hvorfor mon? Har drenge og pi-
ger også brug for, at der er nogle bestemte 
måder at være dreng eller pige på, for ikke 
hele tiden at være usikker på hvem og 
hvordan man skal være?
Spiller elevernes kulturelle og religiøse 
baggrund en rolle for deres syn på drenge 
og piger?

fREmGaNGSmåDE: 



23 / act /PIGELIV-DRENGELIV  /  Danmark

1) 
Klassen får at vide, at de nu skal deles i to 
grupper – en drenge- og en pigegruppe. 
Grupperne skal de næste 30-45 minut-
ter arbejde adskilt i to lokaler. Du fortæller 
dem, hvem der skal være ordstyrer og re-
ferent for hver gruppe. 

2)
Ordstyrer og referent i hver gruppe får 
udleveret kopiark 9, og grupperne kommer 
på plads i to forskellige lokaler. Herefter 
diskuterer grupperne med udgangspunkt 
i kopiarket (i 30-40 minutter). Ordsty-
reren læser spørgsmål op og styrer diskus-
sionen, referenten skriver stikord til hvert 
spørgsmål. 

3)
Når klassen samles igen fremlægger hver 
gruppes referent (med hjælp fra de øvrige 
i gruppen) de overvejelser, man har gjort 
sig. Stikord skrives op på tavlen for hver 
gruppe. Opfatter piger og drenge klassens 
liv og udfordringer på samme måde? Har de 
to grupper de samme ønsker om, hvordan 
der skal være i klassen? Er der forskellige 
opfattelser internt i drenge- og pigegrup-
perne, og hvor opstår uenighederne (f.eks. 
omkring kulturelle eller religiøse værdier 
og normer)? Afsæt 30-45 minutter.

4)
Evt. kan klassen som afslutning på denne 
aktivitet udarbejde en liste (10 punkter) 
over gode kønsrolleprincipper for klas-
sen, dvs. tiltag, som kan styrke den sociale 
åbenhed i klassen.    

ER DER PLaDS tIL aLLE hER I kLaSSEN?
tidsramme: 2-3 lektioner.

materialer: Tavle, elevmappe, magasin, kopiark 9.

fælles mål (trinmål efter 6. klassetrin):
• At diskutere livskvalitet og værdier i forhold til familieliv, 
 fritidsliv, uddannelsesliv, arbejdsliv og samfundsliv (UEA)

• At give eksempler på sammenhænge mellem værdier, normer og adfærd (K)

• At diskutere kønsrollers betydning for egen udvikling og 
 klassens sociale miljø (SSF)

• At vurdere egne og andres positive og negative 
 deltagelse i sociale netværk (SSF)

• At aflæse og begrunde følelsesmæssige reaktioner (SSF)

• At lytte aktivt til andre og følge op med analytiske spørgsmål (D)

• At bruge skrivning bevidst som støtte for tænkning (D)

fREmGaNGSmåDE: 



24 / act /PIGELIV-DRENGELIV  /  Mode

RIGtIGE PIGER 
oG RIGtIGE DRENGE 

Forestillinger om, hvordan en rigtig dreng eller pige kan gå klædt eller opføre sig, foran-
dres med tiden. Det som i dag forekommer mærkeligt, var måske for 300 år siden helt 
normalt – og bliver det måske igen i fremtiden. Kønsroller er med andre ord foranderlige. 
Spørgsmålet er, om der også er nødt til at være nogle sæt af kønsroller, som børn og unge 
kan finde deres identitet i?

moDE kommER oG moDE GåR 
– mEN hVEm bEStEmmER EGENtLIG hVoRNåR?
tidsramme: 3 lektioner.

materialer: Tavle, papir i flere farver (lim, saks osv.), magasin, kopiark 10 (3 ark).

fælles mål (trinmål efter 6. klassetrin):

• At diskutere livskvalitet og værdier i forhold til familieliv, 
 fritidsliv, uddannelsesliv, arbejdsliv og samfundsliv (UEA)

• At finde og forholde sig til udtryk for værdier i andres 
 udsagn og i tekster og andre udtryksformer (D)

• At argumentere, debattere og informere (D)

• At udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede
 produktioner samt i dramatisk form (D)



25 / act /PIGELIV-DRENGELIV  /  Mode

1) 
Begynd denne aktivitet med at defi-
nere ordet ”mode”. Hvad betyder det? Er 
mode godt eller skidt? Kig så i fællesskab 
på billederne i magasinet af skiftende ti-
ders pige- og drengemode (s. 19). Lad 
undervejs snakken og tankerne få plads, 
og led så gradvis opmærksomheden hen 
mod spørgsmålet om, at forestillinger om 
hvordan drenge og piger skal være, æn-
dres over tid. Snak med klassen om, hvilke 
tendenser, de ser i drenge- og pigemoden 
i dag (og måske i moden generelt, løsrevet 
fra køn). Hvad synes de om moden? Hvad 
ville de forandre ved den, hvis de kunne? 
Bestemmer moden, hvordan drenge og pi-
ger skal være – eller er det omvendt? Har 
mennesker ligefrem brug for mode? Afsæt 
30 minutter.

2)
Udlever og gennemgå kopiark 10 (som er 
fordelt på 3 ark). Del eleverne i par, som 
skal arbejde med opgaven på de 3 ark.

3)
Sæt eleverne i gang med at tegne og 
klippe-klistre sig til ”moden i dag – moden 
om 5 år – moden i år 2050”. Der afsættes 
45 minutter til arbejdet med karton, saks 
osv.
 
4)
Når elevernes bearbejdede kopiark er 
hængt op i en frise i klassen, lader du elev-
erne vandre omkring og studere hinandens 
ideer i 5-8 minutter ud fra spørgsmålet: 
Hvilke tendenser og værdier er der i frem-
tidens drenge- og pigemode, sådan som 
den er tegnet her? Er der stor forskel på 
tøjet til drenge og piger? Klassen samles 
og elevernes iagttagelser diskuteres.

fREmGaNGSmåDE: 



26 / act /PIGELIV-DRENGELIV  /  Voxpop

1) 
Klassen højtlæser voxpop’en på s. 23 i ma-
gasinet, og begrebet ”voxpop” forklares. 

2)
Eleverne får at vide, at de skal lave deres 
egen voxpop på skolen, ved at spørge 
drenge og piger om deres jobønsker for 
fremtiden. Er der forskelle i deres svar, som 
måske har at gøre med kønsforskelle eller 
kønsroller? 
 
3)
Klassen deles i 4-5 grupper med både 
drenge og piger i hver gruppe. Hver gruppe 
vælger/tildeles en bestemt målgruppe, 
som de skal undersøge (f.eks. indskolin-
gen, mellemtrinet og forskellige klasser i 
udskolingen). Herefter udleveres kopiark 11 
og instruktionen læses igennem med elev-
erne. 

4)
Grupperne sættes i gang og får 1-2 lektion-
er til at foretage deres interview, og 1-2 lek-
tioner til at gøre dem klar til præsentation 
for klassen.   

5)
Grupperne præsenterer deres resultater 
for klassen: Hvilke tendenser og forskelle 
er der imellem forskellige grupper (ift. køn, 
alder, kulturel baggrund m.m.). Er resul-
taterne forventelige eller overraskende? 
Diskussionen kobles til klassens tidligere 
diskussioner. Undersøgelsen kommer f.eks. 
med i næste nummer af skoleavisen.

VoxPoP – hVaD VIL Du VæRE, 
NåR Du bLIVER VokSEN?
tidsramme: 3-5 lektioner.

materialer: Tavle, elevmappe, magasin, kopiark 11.

fælles mål (trinmål efter 6. klassetrin):
• At omsætte ideer gennem praktiske undervisningsforløb (UEA)

• At diskutere ligheder og uligheder på arbejdsmarkedet, 
 bl.a. i forbindelse med køns- og kulturforskelle (UEA)

• At diskutere livskvalitet og værdier i forhold til familieliv, 
 fritidsliv, uddannelsesliv, arbejdsliv og samfundsliv (UEA)

• At give eksempler på forskellige typer virksomheder og brancher (UEA)

• At samtale om faglige begreber, som har relation til 
 elevernes uddannelsesplanlægning (UEA)

• At finde og forholde sig til udtryk for værdier i andres 
 udsagn og i tekster og andre udtryksformer (D)

fREmGaNGSmåDE: 
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oPSamLING På tEmaEt

Når klassen har afsluttet arbejdet med “act PIGELIV/DRENGELIV” kan du vælge at lave en 
lille test af, hvor mange af de anvendte begreber, eleverne faktisk har lært og er i stand til 
at formulere selvstændigt. 

NyE oRD På hjERNEN
tidsramme: 1 lektion.

materialer: Tavle, elevmappe, kopiark 12.

fælles mål (trinmål efter 6. klassetrin):

• At udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd (D)

• At kende betydningen af tekniske og abstrakte ord og fagtermer (D) 

fREmGaNGSmåDE: 
Lad eleverne besvare kopiark 12, enten 
alene eller i par. Afsæt 15 minutter. Herefter 
gennemgås ordene i klassen, og arbejdet 
med temaet rundes af. Eleverne afleverer 
det udfyldte kopiark 12 med deres navne 
på til dig. 

(Alternativt kan spørgsmålene gennemgås 
mundtligt og i plenum).

I den kommende tid kan du eventuelt ind-
drage ordene fra arket i klassens samtaler 
og øvrige arbejde, hvor det passer ind. 
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koPIaRk 1

RIGtIGE DRENGE 
            GåR tIL baLLEt

RIGtIGE PIGER 
     SPILLER foDboLD 
oG REPaRERER bILER
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koPIaRk 2

er familiemønstre noget man laver med perler?

Hvad betyder ordene? Vælg en af ordforklaringerne. 
Og hold øje - ved et af spørgsmålene er alle tre 

svarmuligheder rigtige! 

 når man taler om, hvilket køn 
 et menneske er, så mener man 

1) hvor flot eller smuk han eller hun er

2) om det er en dreng eller pige
 Hvad betyder ligestilling? 

1) at en sportskamp er uafgjort eller står lige

2) at forskellige mennesker, for eksempel 
drenge og piger, har ret til at gøre eller få 
de samme ting

3) at drenge eller piger træner i 
at stå helt lige med kroppen

 lige rettigheder betyder 

1) det samme som ligestilling

2) at nogen kan bestemme direkte over andre 

 Hvad er en kønsrolle? 

1) det er når man spiller en rolle som 
dreng eller pige i en film eller et teaterstykke 

2) det er den måde, som man har lært
at opføre sig på, for at være en rigtig 
dreng eller pige

 menneskerettigheder 

1) betyder, at når man fylder 18 år, 
får man lov at bestemme selv

2) er nogle regler, der fortæller 
hvad piger må og hvad drenge må

3) er nogle regler for, hvordan alle 
mennesker - lige fra de bliver født - 
skal beskyttes og behandles ordentligt

 fn (forenede nationer) er 

1) En meget stor verdensforening eller 
klub, hvor politikere fra næsten alle lande 
i verden diskuterer med hinanden om, 
hvordan verden skal indrettes og hvordan 
landene skal arbejde sammen – f.eks. for 
at standse krige

2) en fransk sportsklub, som arbejder for 
at standse krig og fattigdom ved at få for-
skellige lande til at spille venskabskampe 
i håndbold

3) et samarbejde mellem amerikansk, 
engelsk og dansk militær

 røde kors arbejder med 

1) at hjælpe ofrene for krig

2) at skaffe medicin, mad og husly til 
lande, hvor der er sket en naturkatastrofe

3) at hjælpe mennesker i fattige lande 
med at bygge skoler, brønde og toiletter 
og få mere uddannelse og viden, så de 
kan få et bedre liv
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koPIaRk 2

er familiemønstre noget man laver med perler?

Hvad betyder ordene? Vælg en af ordforklaringerne. 
Og hold øje - ved et af spørgsmålene er alle tre 

svarmuligheder rigtige! 

 undertrykkelse betyder 

1) at nogen ikke får lov til at sige, 
hvad de mener eller være som de er 

2) at man holder en anden person 
fast mod jorden

 et u-land er  

1) et udviklings-land – det vil sige et land, 
som har problemer med fattigdom, og som 
har brug for at udvikle fabrikker, bygge veje, 
skaffe jobs til befolkningen m.m.

2) et land, som er blevet idømt en straf (for 
eksempel en stor bøde) af andre lande

3) et land som er blevet ramt af en uventet 
naturkatastrofe 

 et i-land er  

1) et land, som er meget populært 
blandt turister  

2) et land, hvor ny teknologi bliver udviklet

3) et industri-land – altså et rigt land, hvor 
der er mange fabrikker og arbejdspladser, 
gode veje, meget teknologi, og mange 
varer i butikkerne

 Hvad betyder ordet konflikt? 

1) det er, når nogen ikke kan blive enige med 
hinanden, og enten diskuterer, skændes el-
ler måske begynder at slås mod hinanden

2) det er når drenge og piger udvikler sig 
meget forskelligt fra hinanden

3) det er noget, som man spiser ved juletid

 en kultur er  

1) en måde at leve på og en måde at 
tænke på (ens mad, tøj, hus, familie, fritid, 
vaner)

2) en meget dyr ting på et museum

3) en familie, der holder sammen
 Dine værdier er 

1) det du mener, er vigtigt i livet – for 
eksempel venskab, humor, mange 
penge, ærlighed (eller dine ting, for ek-
sempel dine mønter, dit ur, din telefon) 

2) dine hemmelige planer for fremtiden 

 Dine normer er 

1) den måde du selv mener, at du 
skal være overfor dig selv og andre 
mennesker

2) noget i din krop, som gør at du 
udvikler dig som dreng eller pige

 Din adfærd er 

1) de ting du gør og siger

2) de ting du gør og siger, og som 
du får skæld ud for
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koPIaRk 2

er familiemønstre noget man laver med perler?

Hvad betyder ordene? Vælg en af ordforklaringerne. 
Og hold øje - ved et af spørgsmålene er alle tre 

svarmuligheder rigtige! 

 Hvad betyder tabu? 

1) det er en slags tatovering, kvinder får lavet 
i Afrika, men som nu er blevet forbudt

2) noget som man absolut ikke må tale om 
eller gøre – noget som folk bliver meget 
vrede eller bange over, hvis man taler om 
eller gør, fordi de synes det er pinligt eller 
forkert

 Din livs-stil er  

1) den bedste stil, som du nogensinde 
har skrevet

2) den måde du lever på, og de ting 
du går op i

 Hvad er puberteten?  

1) det er når en dreng eller pige bliver 
kønsmoden – dvs. når kroppen begynder 
at udvikle sig til en voksenkrop og man 
begynder at blive i stand til at ”lave børn”

2) det er når man bliver 18 år og dermed er 
voksen og må blive gift og få børn

 Hvad er et familiemønster? 

1) det er noget, som indiske kvinder skal 
sy til den mand, som de skal giftes med 

2) det er det mærke, som medlemmerne 
af en familie kan have på deres brevpapir 
eller tøj, for at vise hvilken familie de 
kommer fra

3) det er den måde, som en familie er på – 
den måde, som familiemedlemmerne lever 
med hinanden på, hvem der bestemmer 
hvad i familien osv. 

 … og hvad tror du så en mønsterbryder er?  
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koPIaRk 3

Dianas historie

skriv her på arket 3 ting, som du undrer dig over i Dianas historie. 
Det som du undrer dig mest over, skal du skrive øverst. Du skal 
skrive hele sætninger.
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koPIaRk 4

Den perfekte skole

Denne opgave går ud på, at I sammen i gruppen laver en beskrivelse af den 
skole I ville lave, hvis I helt selv kunne bestemme. Forestil jer for eksempel 
hvordan den perfekte skole kunne se ud i fremtiden, måske i år 2050. 

•  Hvordan skulle skoledagen være og hvornår skulle den starte og slutte?

•  Hvilke fag og aktiviteter skulle der være, 
 og hvordan skulle undervisningen foregå?

•  Hvordan skulle lærerne være, og hvordan skulle man 
 løse problemer mellem eleverne?

•  Hvilke rum skulle der være? Hvilken mad? 
 Hvilket lys og hvilke farver og lyde?

•  Hvilke regler ville I gerne have
  – og hvad nu hvis nogen ikke overholdt dem?

 sådan gør i: 

1) Lav en brainstorm, hvor I alle sammen kommer med ideer til skolen. Ordstyreren 
sørger for, at alle får sagt noget. Referenten skriver ideerne op på en tavle. 
(Tid: 20 minutter)

2) Bagefter vælger I sammen nogle af ideerne fra, så der højst er 15. Alle i gruppen 
skal dog have mindst en idé med. (Tid: 15 minutter)

3) Giv jeres skole et navn. (Tid: 5 minutter)

4) Referenten skriver nu skolens navn øverst på et stort papir. Nedenunder skriver 
han/hun jeres ideer op under hinanden, med tydelig skrift og hele sætninger. Imens 
deler I andre jer i 2-3 mindre grupper. Hver gruppe laver en stor tegning eller collage, 
som viser noget af jeres ønskeskole. Brug mange detaljer. Ordstyreren holder øje 
med tiden og hjælper til i de forskellige grupper. (Tid: 45 minutter)

5) Til sidst skal I planlægge, hvordan I vil fremlægge jeres skolevision for resten af 
klassen og øve jer på fremlæggelsen. Den skal vare i præcis 10 minutter, og alle i 
gruppen skal have en rolle. (Tid: 30-45 minutter)

Husk: Hold øje med tiden!

HUSK! I skal udtænke en skole, som I selv ville have lyst til at være i hver dag, 
og hvor I ville kunne lære noget og blive forberedt til voksenlivet. Prøv altså at 
lave en skole, som I faktisk tror, at man engang vil kunne lave i virkeligheden.
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koPIaRk 5

kære hr. og fru kagande

Forestil jer, at I har været på besøg hos en familie i en landsby i Malawi. Datteren i familien skal 
giftes med en mand fra landsbyen. Han er 24 år gammel og hun er kun 13. 

I synes, det er forkert at pigen skal giftes allerede nu. Og I har besluttet jer for at skrive et brev til 
hendes forældre, hvor I fortæller dem, hvorfor det er en dårlig idé at deres datter bliver gift nu.    

Brevet skriver I her, når I er blevet enige om, hvad I skal sige til forældrene. Brug nogle af de 
argumenter, som I lige har talt om i klassen. Når I er færdige skal brevet læses op i klassen. 

 Kære hr. og fru Kagande
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koPIaRk 6

imals historie

Skriv her på arket 3 ting, som du undrer dig over i Imals historie. Ting som 
overrasker dig eller som du ikke forstår. Det som du undrer dig mest over, 
skal du skrive øverst. Brug hele sætninger.
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koPIaRk 7

Hvem redder du?

Redder du Sabina, Alam, Babu eller Sonia? Der skal træffes en beslutning nu 
– det er et frygteligt dilemma!
Diskuter i gruppen hvem I vil forsøge at redde. Forklar jeres valg: Hvorfor 
vælger I at redde den ene og ikke de andre? Kan I blive enige?

Hvem skal reddes – og hvorfor? 
Skriv stikord her.
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koPIaRk 8

lav et hjælpetræ

Navn:

Sådan hjælper han/hun mig:

Navn:

Sådan hjælper han/hun mig:

Navn:

Sådan hjælper han/hun mig:

Navn:

Sådan hjælper han/hun mig:

Navn:

Sådan hjælper han/hun mig:

Navn:

Sådan hjælper han/hun mig:

Navn:

Sådan hjælper han/hun mig:
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koPIaRk 9

er der plads til alle her i klassen?

Diskuter spørgsmålene nedenunder. Ordstyreren sørger for, at alle taler med 
og får lov at sige noget efter tur. Referenten skriver stikord ned på sit ark. 

Spørgsmål 1: kan man være, som man gerne vil være i klassen, 
eller bliver nogle drillet fordi de er anderledes?

Giv eksempler. 

Spørgsmål 2: Hvordan er kønsrollerne i klassen? Hvordan er for-
holdet mellem drenge og piger? 

Giv eksempler. 

Spørgsmål 3: kan kønsrollerne i klassen ændres – hvordan? 

Giv eksempler. 
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Pigedrømme og drengedrømme?

I skal ud og spørge andre om, hvad de gerne vil være, når de bliver voksne. For at finde ud af, 
hvem der gerne vil være hvad, skal I bruge skemaet nedenunder. 

sådan gør i, når i taler med en person:
Under ”køn” skriver I dreng eller pige. Så spørger I om personens alder, personlighed (skal beskrives med ét ord) og foræl-
dre (hvilket land kommer de fra). Så spørger I hvilket job, personen gerne vil have og hvilket job, personen ikke vil have. 
Når I har talt med 5-10 personer, sætter I jer ned og kigger på skemaerne: Er der forskelle på pigers og drenges svar? Er der 
forskelle imellem personer med forskellig kulturel baggrund? Er der noget, som overrasker jer?
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koPIaRk 11

PERSoN 1          PERSoN 2          PERSoN 3          PERSoN 4          PERSoN 5 

køN

aLDER

PERSoNLIGhED: 
(vælg et ord, 
f.eks. ”sød” 
eller ”alvorlig”)

foRæLDRE 
kommER fRa:

VIL GERNE 
VæRE…
(job)

VIL IkkE 
VæRE…
(job)
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koPIaRk 12

nye ord på hjernen!

Nu har du arbejdet med pigeliv og drengeliv rundt omkring i verden, og du har sikkert lært 
nogle nye ord. Men selvom man kender et ord, eller har hørt det før, kan det være svært at 
forklare hvad ordet betyder.
Her på arket skal du prøve at huske hvad ordene betyder, og svare på spørgsmålene med 
hele sætninger. Du har hørt ordene før. Er du klar? 

Hvilket  køn  er du?

Hvad betyder  ligestilling ?

Hvad er  kønsroller ?

Hvad er  menneskerettigheder ?

Hvad er  fn  (Forenede Nationer)?

Hvad arbejder  røde kors  med?

Hvad er  u-lande  og  i-lande ? 

Hvad er en  konflikt ?

Hvad er ...

... dine  værdier ?

... dine  normer ?

... din  adfærd ?

Hvad er en  livs-stil ?

Hvad er  puberteten ?

Hvad er et  familiemønster ?

… og hvad var det nu en  mønsterbryder  var? 


