
Ligestillingsmodel

Introduktion Beskrivelse af aktiviteten

Mål med aktiviteten

Eksempel på del af elevbesvarelse

Ligestililngsmodellen er udarbejdet i samfundsfag i relation til 

kernestoffet omhandlende køn og ligestilling. 

1. Screenshot viser den nuværende situation, hvor mænd 

afholder ca. 10% af barslen samt hvilken indflydelse dette 

valg har på mænd og kvinders lønudvikling over tid

2. Screenshot viser situationen hvis mænd begynder at afholde 

50% barsel samt mænd og kvinders lønudvikling over tid

Formålet med modellen er:

• At eleverne bliver i stand til fagfagligt at forstå og forholde sig 

til relevante begreber og implikationer omhandlende køn og 

ligestilling. I den forbindelse giver modellen mulighed elever 

og lærere mulighed for at undersøge og debattere et område, 

der kan være følelses- og fordomsbetonet. Dermed løftes 

dialogen om både emne og model

• At eleverne ved hjælp af CMC-tilgangen opbygger viden og 

kompetencer, så de kan forholde sig kritisk til modeller i 

samfundsfag på et mere overordnet plan

Aktiviteten afsluttes med at eleverne skriver en artikel som skal 

forestille at være baseret på en samfundsvidenskabelig 

undersøgelse, men reelt er den baseret på den verden modellen 

viser. Dette danne udgangspunkt for en dialog om, hvilke 

antagelser, der ligger til grund for modellen, er modellen tæt på 

virkeligheden som den foreligger nu samt med eleverne 

modifikationer og om man kan udbygge modellen så den 

kommer endnu tættere på virkeligheden

Man kan have en forventning om, at denne dialog vil foregår på 

at højere niveau både fagfagligt og CT-fagligt fordi modellen 

medvirker til at eleverne nemmere kan sætte ord på mere eller 

mindre ubevidste forventninger, fordomme og antagelser i 

forhold til køn og ligestilling

Kreditering

NetLogo-modellen og undervisningsmaterialet er udviklet af 

Kirsten Skjoldborg og Louise Wulff, Bjerringbro Gymnasium, i 

forbindelse med deltagelse i udviklingsprojektet Modellering og 

Computational Thinking i Gymnasiefag. Projektet køres i 

samarbejde mellem Region Midtjylland, Egaa Gymnasium og 

Center for Computational Thinking & Design, Aarhus Universitet. 

Kode og elevernes modificering

Der er flere forskellige steder i koden, som vækker elevernes 

nysgerrighed. Til at starte med er det ofte farven på kvinderne 

og mændene, som de eksperimenterer med at skifte, men 

efterhånden som de bliver mere fortrolige med koden og får så 

stort et overblik at de kan koble den samfundsfaglige teori med 

modellen og koden, så er det især kodedelen, der handler om 

kvinders og mænds lønforhold, som de får mod på at undersøge 

og muligvis modificere.

Bemærkninger om elevernes tanker om modificering 


