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Projekt	Boss	Ladies	ønsker	at	s/mulere	piger	og	unge	kvinders	

interesse	for	at	søge	erhvervsuddannelsernes	bygge-,	anlægs-og	

teknikfag.	Projektet	arbejder	i	en	vekselvirkning	mellem	individ	og	

kultur,	for	både	at	styrke	den	faglige	stolthed	hos	de	unge	kvinder	

samt	bidrage	/l,	at	/ltrækningen,	fastholdelsen	og	trivslen	øges	på	

fagene,	samt	at	de	unge	kvinder	opnår	gode	prak/kforløb	og	vilkår	

i	branchernes	virksomheder.	

	

Erhvervsuddannelserne	er	en	afgørende	aktør,	hvis	det	skal	lykkes	

at	få	flere	unge	kvinder	/l	at	søge	mod	STEM-fagene.	Analysen	

tager	afsæt	i,	at	det	kan	være	særlig	problema/sk	iU.	rekruFering,	

trivsel	og	fastholdelse,	hvis	en	uddannelsesins/tu/on	ikke	arbejder	

bevidst	med	repræsenta/on	i	fx	deres	visuelle	kommunika/ons-

materiale.		En	ensidig	og	smal	repræsenta/on	kan	således	

begrænse	både	mængden	og	gruppen	af	unge,	der	kan	iden/ficere	

sig	med	uddannelsesins/tu/onen	og	se	sig	selv	som	elev	der.		

HVORFOR	ER	ERHVERVSUDDANNELSERNE	EN	VIGTIG	AKTØR?		

I	så	fald	erhvervsuddannelserne	skal	lykkes	med	at	øge	deres	

rekruFeringspoten/ale,	og	inkludere	flere	forskellige	grupper	af	

unge,	herunder	kvinder,	er	det	vig/gt,	at	materialet	afspejler	

diversitet	og	mangfoldighed.	Derudover	er	kvindelige	elever	en	

minoritet	på	fagene,	og	en	manglende	forståelse,	hos	undervisere	

og	ledelse,	for	de	forhold,	der	knyFer	sig	/l	deFe,	blandt	

undervisere	og	ledelse,	kan	hæmme	/ltrækningen,	og	resultere	i	at	

de	piger,	der	starter	på	forløbene,	falder	fra	inden	uddannelsen	er	

gennemført.		

	

I	arbejdet	med	en	mangfoldig	repræsenta/on	er	det	ikke	

udelukkende	vig/gt	at	se	på	køn,	men	også	andre	

iden/tetsmarkører	som	etnicitet,	alder,	baggrund	mv..	Disse	kan	på	

samme	måde,	som	køn	gør	det	i	denne	analyse,	optræde	som	

genstand	for	en	analy/sk	gennemgang	af	erhvervsuddannelsernes	

digitale	materiale.		

	



ANALYSENS	AFSÆT	

Analysen	er	udviklet	af	Divérs	/l	anvendelse	i	projekt	Boss	

Ladies.	Analysen	indgår	som	led	i	en	række	

undervisningsmaterialer,	der	gennem	projektets	

undervisnings/lbud	/l	erhvervsuddannelserne,	kaldet	

Learning	Lab,	skal	bidrage	/l	at	give	mere	viden	og	konkrete	

redskaber	/l,	hvordan	skolerne	kan	opkvalificere	deres	

arbejde	med	øget	/ltrækning,	trivsel	og	fastholdelse	af	

kvindelige	elever.	Mellem	de	enkelte		Learning	Lab-forløbene	

tager	udgangspunkt	i	målreFede	øvelser	og	præsenta/oner	

af	ny	viden,	der	kan	give	deltagerne	indsigt	i	mo/va/ons-	og	

fastholdelsesfaktorer,	når	det	gælder	piger	indenfor	bygge-,	

anlægs-og	teknikfag.	Analysen	indgår	som	led	i	anden	

undervisningsgang.	Alle	Learning	Lab-forløb	afsluFes	med,	at	

der	udarbejdes	en	strategisk	handleplan	for,	hvordan	

deltagerne	kan	ak/vere	den	nye	viden	i	praksis.			

	

	

	

Nedenstående	tegner	et	overblik	over	analysens	hovedfindings.	

Ønsker	I	yderligere	viden	er	I	meget	velkomne	/l	at	kontakte	

Boss	Ladies	på	info@boss-ladies.dk	

	

Boss	Ladies	er	et	samarbejde	mellem	Divérs,	Dansk	Byggeri,	3F,	

Tekniq	Arbejdsgiverne,	Dansk	El-forbund,	Blik	og	Rør,	

Malerforbundet,	Danske	Malermestre	samt	KL,	og	er	støFet	af	

Nordea-fonden,	Grundejernes	Investeringsfond,	Bygge-	og	

anlægsbranchens	Uddannelsesfond	og	Teknologipagten.		



METODE	

Analysen	tager	dels	afsæt	i	de	metoder	og	resultater,	som	IT-Universitetet	(ITU)	

har	anvendt	i	arbejdet,	med	deres	uddannelse	i	So#ware	Development*,	samt	i	de	

metoder,	som	den	engelske	public	service-kanal	BBC	har	anvendt	/l	at	forbedre	

diversiteten	i	deres	indhold.				

	

ITU	er	med	deres	metoder	lykkes	med	at	fordoble	antallet	af	kvindelige	

studerende	på	uddannelsen.	DeFe	har	de	gjort	ved	blandt	andet	at	arbejde	med	

deres	digitale	rekruFeringsmateriale,	så	det	er	blevet	aFrak/vt	for	alle,	uanset	

køn,	at	søge	ind	og	uddanne	sig	på	IT-Universitetet.	BBC	har	lykkes	med	at	gøre	

deres	indhold	mere	mangfoldigt	ved	hjælp	af	analyser,	der	frem	for	kun	at	tælle	

køn	også	har	kunne	tage	højde	for	de	stemninger,	kønnene	skildres	i.		

	

Analysen	her	tager	udgangspunkt	i	deFe	arbejde,	og	anvender	nogle	af	de	samme	

metoder	og	kommunika/onsstrategier	på	/	udvalgte	erhvervsuddanelsers	

hjemmesider.	De	10	erhvervsuddannelser	fremtræder	her	anonymt.		

	

Kilde:	”Barriers	to	Gender	Diversity	in	So#ware	Development	Educa>on:	Ac>nonable	Insights	from	a	Danish	Case	Study,	BorsoF,	Valeria	2018	



ANALYSEMATERIALE	

Analysen	er	foretaget	med	udgangspunkt	i	erhvervsuddannelsernes	hjemmesider	og	

indeholder:	

	

§  En	gennemgang	af	hjemmesidernes	indhold	ud	fra	fem	fokuspunkter,	som	bygger	på	

centrale	konklusioner	fra	forskning	og	analyser,	der	har	undersøgt,	hvad	der	har	

betydning	for	/ltrækning	af	piger	/l	STEM-fagene	

	

§  En	test	af	erhvervsuddannelsernes	hjemmesider	sammen	med	en	gruppe	

folkeskolepiger	i	den	poten/elle	målgruppe.	Der	er	i	alt	lavet	3	fokusgruppeinterviews	

med	i	alt	7	folkeskolepiger	i	alderen	14-15	år,	der	har	givet	deres	reak/oner	på	

erhvervsuddannelsernes	hjemmesider	

Analysens	konklusioner	tager	udgangspunkt	i	de	fem	fokuspunkter	i	skemaet	/l	højre,	og	

understøFes	løbende	af	konkrete	illustra/ve	eksempler	fra	erhvervsuddannelsernes	

materialer,	samt	med	citater	fra	folkeskolepigerne.	

Repræsenta/on		

Uddannelsesdrømme	

Evner	

Studiemiljø	

Stemninger	

FOKUSPUNKTER	FOR	ANALYSEN	



HOVEDKONKLUSIONER	

•  RepræsentaFon:	Langt	de	fleste	erhvervsuddannelser,	vi	har	
undersøgt,	har	en	overvægt	af	billeder	af	drenge/mænd	og	etnisk	

danske	elever.	En	bredere	repræsenta/on	i	billeder	og	tekster,	vil	

kunne	højne	uddannelsernes	/ltrækningskraU	for	en	mere	

mangfoldig	gruppe	af	elever.		

•  Uddannelsesdrømme:	Seks	ud	af	/	af	erhvervsuddannelser	sæFer	

ikke	deres	beskrivelser	af	fag	og	arbejde	i	rela/on	/l	klima	eller	

anden	samfundsmæssig	værdi.	Denne	manglende	dimension	kan	

begrænse	rekruFeringen	af	unge,	der	ikke	kun	mo/veres	af	

uddannelsernes	tekniske	aspekt.	Der	er	således	et	
udviklingspoten/ale	i	at	lægge	større	vægt	på	de	samfunds-	eller	

klimamæssige	aspekter,	som	mange	af	erhvervsuddannelsernes	fag	

rummer.			

•  Evner:	Flere	af	skolernes	fagbeskrivelser	fokuserer	på	bestemte	
naturvidenskabelige	evner	og/eller	fysiske	egenskaber,	som	er	

nødvendige	for	at	kunne	gennemføre	uddannelserne.	Der	er	i	denne	

sammenhæng	et	poten/ale	for	erhvervsuddannelserne	i	at	gøre	det	

tydeligt	i	fagbeskrivelserne,	hvad	eleverne	skal	kunne,	hvad	der	er	
en	fordel	at	kunne	og	hvad	de	lærer	undervejs.		

Skolerne	bruger	som	udgangspunkt	et	godt	og	forståeligt	
sprog,	men	der	er	et	udviklingspoten/ale	i	at	sikre,	at	

begreber	og	udtryk	gøres	forståelige	for	alle	typer	af	

poten/elle	elever,	således	at	fagbeskrivelserne	ikke	

indeholder	en	lang	række	tekniske	fagtermer.		

	
•  Studiemiljø:	Flere	af	erhvervsuddannelserne	udelader	helt	at	

give	et	indblik	i	uddannelsernes	sociale	liv.	DeFe	kan	især	

ajolde	kvindelige	elever	fra	at	søge	ind	på	uddannelserne,	

fordi	de	i	højere	grad	end	mænd	(jf.	teori)	vægter	deFe	højt	i	

valget	af	uddannelse.		
	

•  Stemninger:	På	flere	af	erhvervsuddannelsernes	hjemmesider	

ses	der	et	klart	mønster	mellem	køn	og	den	stemning	hhv.	

mænd	og	kvinder	portræFeres	i	på	billederne.	F.eks.	ses	

mændene	oUe	fokuserede	og	seriøse	i	arbejdet	med	det	
tunge	håndværk,	mens	kvinderne	oUe	vender	deres	

opmærksomhed	mod	kameraet	og	sender	søde	smil	i	

arbejdet	med	mad	og	mennesker.	DeFe	er	ikke	med	/l	at	

gøre	kønsvridningen	på	uddannelserne	mindre,	og	her	ses	
derfor	et	klart	udviklingspoten/ale.			

	

	



REPRÆSENTATION



0	 5	 10	 15	 20	 25	 30	

Slagter	

Kok	

Ernæringsassistent	

Bager/konditor	

Frisør	

Gardindekoratør	

Møbelpolstrer	

Smed	

Industritekniker	

Elektriker	

Brolægger	

Struktør	

Murer	
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Tækker	

Tømrer	

Antal	billeder	kun	af	mænd		

Antal	billeder	kun	af	kvinder	

Antal	billeder	både	af	mænd	og	kvinder	

Flere	af	erhvervsuddannelsernes	fag	har	kun	billeder	af	unge	mænd	

En	optælling	af	samtlige	billeder	på	erhvervsuddannelsernes	fagbeskrivelser	viser,	at	mænd	dominerer	billedmaterialet	på	bygge-,	anlægs-	og	teknikfagene.		

Tabellen	viser	fordelingen	af	billeder	af	hhv.	mænd	og	kvinder	på	de	10	udvalgte	erhvervsuddannelsers	fag.	Som	tabellen	peger	på,	har	flere	af	fagene	slet	ikke	nogle	billeder	af	

kvinder	på	deres	fagsider.		Et	par	eksempler	på	disse	er	markeret	med	en	ring	i	tabellen.		
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Etniske	danskere	fylder	meget	på	erhvervsuddannelsernes	hjemmesider			

	

	

Tabellen	viser	fordelingen	af	personer	med	hhv.	dansk	og	anden	etnisk	baggrund	på	de	10	udvalgte	erhvervsuddannelsers	hjemmesider.	Tabellen	peger	på,	at	etniske	danskere	er	

overrepræsenteret	på	samtlige	fag,	og	at	der	er	flere	fag,	der	slet	ikke	har	andre	elever	repræsenteret	end	de	etnisk	danske.	Et	par	eksempler	på	disse	er	markeret	med	en	ring,	



"Det	er	jo	næsten	kun	mænd,	som	er	på	billederne!"	

”Det	er	jo	stort	set	kun	

mænd,	som	er	på	billederne.	

Jeg	synes	billeder	af	begge	

køn	er	vig/gt	–	ellers	tænker	

jeg,	at	det	kun	er	for	mænd"	

"Hvis	jeg	ser,	at	der	er	en	

mand	på	billedet,	ville	jeg	

være	bange	for,	at	der	kun	

er	mænd	på	uddannelsen"	

"Det	er	klart,	at	hvis	man	

bruger	en	mand	på	billedet	

eller	i	videoen,	så	henvender	

det	sig	mere	/l	en	mand.	Jeg	

tænker	derfor	ikke,	at	det	er	

noget	for	mig"	

"Der	er	jo	næsten	ingen	

billeder	af	piger	–	kun	

når	det	har	noget	med	

mad	at	gøre"	
Udvalgte citater fra interviews med 
folkeskolepiger i alderen 14-15 år 



Konklusion:	Der	er	et	stort	udviklingspoten/ale	i		
at	gøre	erhvervsuddannelsernes	rekruFeringsmateriale	mere	mangfoldigt			

	

	

Gennem	analysen	ser	vi	følgende	mønstre:	

	

§  Billeder	af	drenge/mænd	er	tydeligt	

overrepræsenteret	på	erhvervsuddannelsernes	

hjemmesider.	

§  De	fleste	erhvervsuddannelser	har	meget	få	

billeder	af	elever,	med	anden	etnisk	baggrund	

end	dansk	på	deres	fagsider,	mens	to	

erhvervsuddannelser	udelukkende	har	billeder	

af	etnisk	danske	elever.	

§  Kun	én	ud	af	de	/	skoler	beskriver	skolens	

fokus	på	minoriteter	og	mangfoldighed	i	deres	

værdigrundlag.	

Konklusion:		

	

Der	findes	et	klart	udviklingspoten/ale	for	langt	

størstedelen	af	erhvervsuddannelserne,	i	at	

skildre	en	mere	mangfoldig	gruppe	af	elever	i	

deres	rekruFeringsmateriale.	

	

Især	en	større	repræsenta/on	af	piger/kvinder	

og	unge	med	anden	etnisk	baggrund	end	dansk	

vil	kunne	medvirke	/l,	at	

rekruFeringsmaterialet	appellerer	/l	flere	unge.	



Sådan	er	billedanalyserne	udført	

•  Der	er	foretaget	en	manuel	optælling	af	de	billeder,	der	fremgår	på	fagsiderne	

for	en	række	udvalgte	uddannelser:	slagter,	kok,	ernæringsassistent,	bager,	

frisør,	gardindekoratør,	møbelpolstrer,	smed,	industritekniker,	elektriker,	

brolægger,	struktør,	murer,	maler,	snedker,	gulvlægger,	tækker	og	tømrer.	

	

•  Videoer	er	talt	med	som	billeder.	

	

•  Billeder	og	videoer,	der	optræder	flere	gange	på	den	samme	side,	er	kun	talt	

med	én	gang.	

	

•  Der	er	foretaget	optællinger	på	hver	af	erhvervsuddannelsernes	hjemmesider,	

som	er	lagt	sammen	/l	én	samlet	sta/s/k.	



Eksempel	på	optælling	af	billeder	

o  Billeder	kun	med	mænd:	4.	

o  Billeder	kun	med	kvinder:	0.	

o  Billeder	af	etniske	danskere:	4.	

o  Billeder	af	elever	med	anden	etnisk	baggrund	end	

dansk:	0.	



UDDANNELSESDRØMME	



Baggrundsviden:	

	

En	central	tendens	blandt	unge	kvinder	er,	

at	de	drømmer	om	et	frem/digt	job,	hvor	de	

kan	skabe	samfundsværdi	ved	f.eks.	at:		

	

•  Bidrage	/l	at	hjælpe,	redde	eller	passe	på	

andre	mennesker.	

•  Udvikle	bæredyg/ge	løsninger	på	

frem/dens	udfordringer.	

Hvad	drømmer	unge	kvinder	om	at	uddanne	sig	som?	

AnalyFsk	fokus:		

	

Hvordan	vægter	fagbeskrivelserne	

værdikommunika/on	overfor	prak/sk	og	

tekniske	færdigheder	på	bygge-,	anlægs-	

og	teknikfagene?		

	

Kilde:	”Hvordan	får	vi	STEM	på	lystavlen	hos	børn	og	unge?”	(DEA,	2019)	



Konklusion:	Bedre	fokus	på	uddannelsernes	klima-	og	samfundsmæssige	værdi	
kan	/ltrække	flere	kvindelige	elever		

	

	

Gennem	analysen	ser	vi	følgende	mønstre:	

	

§  Fire	ud	af	/	af	erhvervsuddannelserne	sæFer,	i	

deres	fagbeskrivelser,	uddannelserne	i	rela/on	

/l	at	kunne	gøre	en	posi/v	forskel	for	enten	

mennesker	eller	klima.	

§  Flere	erhvervsuddannelser	nævner	

eksempelvis	slet	ikke	det	klimamæssige	i	

oplagte	fag	såsom	tømrer,	tækker,	vvs	mv.		

Konklusion:		

	

Det	vil	styrke	erhvervsuddannelsernes	

rekruFeringspoten/ale,	hvis	flere	fag	sæFes	ind	

i	en	større	f.eks.	klima-	eller	samfundsmæssig	

sammenhæng.	DeFe	vil	bidrage	/l	at	styrke	

forståelsen	af	behovet	for	flere	dyg/ge	

håndværkere,	og	kan	også	gøre	uddannelserne	

mere	forenelige	(jf.	teori)	med	pigers	drømme	

om	et	job,	hvor	de	bidrage	/l	klimaet	eller	/l	at	

hjælpe	og	passe	på	andre	mennesker.	



Best	prac/ce:	Godt	fokus	på	uddannelsernes	klimamæssige	aspekt		



EVNER	



Baggrundsviden:

Undersøgelser peger på, at selvtillid og 
tro på egne evner er altafgørende, når 
elever på sigt skal vælge uddannelse og 
karriere. Forskning har vist, at pigers tro 
på egne STEM-evner falder i takt med, at 
de bliver ældre – uafhængigt af deres 
egentlige evner. F.eks. ligger danske 
piger, ifølge den nyeste PISA-
undersøgelse, i top, hvad angår deres IT-
kompetencer, men i bund, hvad angår tro 
på egne evner. 

Hvor	stor	en	rolle	spiller	tro	på	egne	evner	for	uddannelsesvalg?	

Analytisk fokus: 

I hvilken grad vægter 
erhvervsuddannelsernes fagbeskrivelser 
proceskommunikation overfor 
resultatkommunikation på bygge-, 
anlægs- og teknikfagene?

Kilder:	Håndbog	om	>ltrækning	af	piger	>l	Science,	Technology,	Engineering	and	Mathema>cs	(STEM),	Kris>an	Mørk	Puggaard	og	Line	Bækgaard,	2016	

PISA	2018	Danske	unge	i	en	interna>onal	sammenligning,	Vibeke	Tornhøj	Christensen	(red.),	2016	

	



”Der	er	en	hel	del	ord,	jeg	ikke	forstår"	

"Jeg	kunne	godt	tænke	
mig,	at	sproget	var	mere	
simpelt	og	overskueligt"	

	
"Der	er	en	del	fagbegreber,	som	
jeg	ikke	forstår.	Ud	fra,	hvad	jeg	

har	læst,	tænker	jeg	ikke,	at	det	er	
noget	for	mig,	men	måske	for	en	
som	kender	lidt	mere	/l	det	

område"	

"Der	er	en	hel	del	ord,	jeg	ikke	
forstår,	når	jeg	læser	om	

uddannelsen,	f.eks.	"sjak".	Jeg	
ved	heller	ikke,	hvad	en	
vekseluddannelse	eller	
forkortelsen	autoCAD	er"		

"Jeg	tænker,	det	er	
vig/gt,	at	man	er	fysisk	

stærk"	



Best	prac/ce:	Fagbeskrivelse,	der	understreger,	at	man	ikke	skal		

kunne	det	hele	inden	studiestart,	men	/legner	sig	kompetencerne	undervejs	



Konklusion:	Færre	specifikke	krav	/l	evner	kan	/ltrække	flere	elever	

	

	

Gennem	analysen	ser	vi	følgende	mønstre:	

	

•  I	halvdelen	af	de	undersøgte	

erhvervsuddannelsers	fagbeskrivelser	

fremhæves	naturvidenskabelige	evner	og/eller	

gode	fysiske	egenskaber	som	nødvendige	for	at	

kunne	gennemføre	uddannelserne.	

	

•  De	fleste	af	skolerne	skriver	i	et	godt	og	

forståeligt	sprog.	Enkelte	skoler	anvender	dog	

en	del	begreber	og	udtryk,	som	er	ukendte,	

hvis	ikke	man	allerede	har	kendskab	/l	

branchen	og	fagene.	

	

Konklusion:		

	

Meget	specifikke	krav	og	svært	forståelige	begreber	

kan	medføre,	at	poten/elle	elever	skræmmes	væk,	

fordi	det	virker	som	om,	at	man	skal	besidde	nogle	

helt	bestemte	egenskaber	eller	have	en	stor	viden	

om	faget	allerede	inden	man	starter.	Der	er	således	

et	udviklingspoten/ale	i	at	nuancere	kravene,	så	det	

står	tydeligere	frem,	hvad	man	skal	kunne	for	at	

kunne	gennemføre	uddannelserne,	hvad	der	er	en	

fordel	at	kunne	og	hvad	man	naturligt	lærer	

undervejs.	En	stærk	fysik	er	f.eks.	noget	man	kan	

træne	sig	/l,	og	som	kommer	undervejs	på	studiet.		

	



Studiemiljø



Baggrundsviden:

Særligt hos piger vægtes trygge rammer, 
trivsel og det sociale miljø højt, når der 
skal vælges uddannelse*.

 Studiemiljøet er afgørende for valg af uddannelse

Analytisk fokus: 

Hvordan vægtes de sociale aspekter af 
studielivet på erhvervsuddannelsernes 
hjemmesider?

Kilde:	”Danske	unges	uddannelsesforventninger	–	Med	særligt	fokus	på	unge	fra	kortuddannede	hjem”	(VIVE,	2019)	



Folkeskolepigerne	er	enige:	”Studiemiljøet	er	vig/gt”	

"Studiemiljøet	betyder	

meget,	fordi	man	skal	bruge	

flere	år	på	skolen,	og	så	er	det	

rart	at	kende	de	andre	bedre	

og	at	der	foregår	nogle	sjove	

ak/viteter"	
	

	

”Jeg	synes	det	er	vig/gt	at	

være	sammen	med	hinanden	

i	og	udenfor	skolen,	så	man	

også	kan	arbejde	bedre	

sammen”	



Temperaturen	på	erhvervsuddannelsernes	studiemiljø		

Eksempler	fra	erhvervsuddannelsernes	hjemmesider	med	informa/on	om	deres	studiemiljø.	Her	er	det	enten	fester	og	fredagsbarer,	der	
er	i	fokus,	eller	billeder	af	mandlige	elever,	der	f.eks.	dyrker	sport.		



Best practice: Et studiemiljø med diversitet og fokus på faglighed

Eksempler	fra	to	uddannelsesins/tu/oner.	Eksemplerne	fremhæves,	fordi	beskrivelsen	af	
studiemiljøerne	lægger	vægt	på	både	det	sociale	og	det	faglige,	samt	har	et	mangfoldigt	billedmateriale.	



Konklusion:	Skrue	op	for	studiemiljøet	

Gennem	analysen	ser	vi	følgende	mønstre:	

	

•  Syv	ud	af	/	af	erhvervsuddannelserne	har	ikke	et	

konkret	sted	på	deres	hjemmeside,	der	beskriver	

skolens	studiemiljø	og	studeak/viteter.		

•  De	resterende	erhvervsuddannelser	skriver,	at	”de	har	

og	lægger	vægt	på	et	godt	studiemiljø”,	men	har	få	

eller	ingen	eksempler	på,	hvad	skolen	/lbyder	i	den	

sammenhæng.	

•  De	skoler,	der	har	beskrevet	deres	studiemiljø,	

nævner	stort	set	kun	fredagsbar	og	fester,	og	har	ikke	

nogle	alterna/ver	/l	fest-arrangementer	såsom	et	

miljø	for	gruppearbejde,	show	room-café	eller	

lignende.	

•  Kun	to	ud	af	/	erhvervsuddannelser	har	billeder,	der	

illustrerer	skolens	sociale	miljø	og	ak/viteter.		

	

Konklusion:		

	

Der	ses	et	stort	udviklingspoten/ale	i	at	give	

erhvervsuddannelsernes	studiemiljø	mere	

fokus,	samt	skabe	og/eller	formulere	bedre	

beskrivelser	af	et	studiemiljø,	hvor	der	er	flere	

muligheder	for	at	være	social	f.eks.	gennem	

fester	og	andre	arrangementer,	hvor	der	f.eks.	

er	plads	/l	at	styrke	fagligheden	og	fællesskabet	

på	samme	/d.		



STEMNINGER



Billedernes	stemninger	taler	sit	tydelige	sprog	

Analytisk fokus: 

Hvilke stemninger og settings 
befinder eleverne sig i gennem 
erhvervsuddannelsernes 
rekrutteringsmateriale?  

Baggrundsviden:

Den engelske public service-kanal BBC 
arbejder løbende med at forbedre 
diversiteten og mangfoldigheden i det 
materiale, de udsender. Det gør de ikke 
kun ved at tælle de personer, der optræder 
i deres tv-programmer ift. etnicitet, køn, 
seksualitet mv., men også ved at 
analysere programmernes stemninger ift. 
måden, som personer i forskellige settings 
skildres på. 

Kilder:	On-screen	diversity	monitoring:	BBC	one	and	BBC	two	(CUMBERBATCH	RESEARCH	GROUP,	2018)	

“Representa/on	and	portrayal	of	audiences	on	BBC	television”,	Jason	Vir,	Kathryn	Hall	and	Rory	Foye	(Kantar	Media,	2018)	

	



Tendens	1:	Mændene	er	oUe	fokuserede	og	seriøse		

i	arbejdet	med	det	tungere	håndværk	

	 	



…	mens	kvinderne	oUe	ses	med	søde	smil	reFet	mod	kameraet		

i	arbejdet	med	mad	eller	mennesker		

	 	



Tendens	2:	Mænd	i	håndværksfag	er	en	del	af	fællesskabet	



…	mens	kvinder	i	håndværksfag	oUere	står	alene	



Konklusion:	Mindre	stereotype	billeder	vil	appellere	/l	flere	elever	

Gennem	analysen	ser	vi	følgende	mønstre:	

	

•  De	fleste	af	erhvervsuddannelserne	taler,	med	

deres	billeder,	ind	i	den	stereotype	opfaFelse	af,	

at	der	findes	”mandefag”	og	”kvindefag”.	

•  Således	er	de	fleste	tungere	håndværk	som	

f.eks.	murer,	tømrer	og	vvs	illustreret	med	

billeder	af	koncentrerede	mænd,	mens	de	

”blødere”	håndværksfag	som	møbelpolstrer,	

bager	og	frisør,	er	illustreret	af	kvinder,	der	

smiler	sødt	/l	kameraet.		

•  Desuden	ses	de	fleste	mænd	på	

erhvervsuddannelsernes	fagbeskrivelser	i	

grupper,	mens	kvinderne	oUere	står	alene	på	

billederne.	

	

Konklusion:		

	

Det	vil	nuancere	billedet	af	fagene	og	dermed	

højne	rekruFeringen	af	poten/elle	elever,	hvis	

erhvervsuddannelsernes	fag	kan	optræde	

mindre	stereotype	gennem	det	billedmateriale,	

der	anvendes.			
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