
 

Sammenhængende plan 

U&J forløb 

Klassetrin: 
Udskoling/7.-9. klasse 

Skole(-r): 

Forløbsnavn: 
Bag Facaden 

Lærerteam: 

 

Fælles mål (U&J aktiviteter, fag-faglige): 
Formål med vejlednings- og undervisningsforløbet 

• At åbne og begynde en dialog omkring at leve i en præstations- og perfekthedskultur 

• At arbejde med en kreativ, kunstbaseret tilgang med henblik på at skabe ny praksis, sprog og 
fremme refleksionen omkring sig selv, egen udvikling og egen samtid. 
 

Dansk – fremstilling: 
Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til 
genre og situation. Undervisningen skal føre frem mod, at eleverne kan udtrykke sig sammenhængende, 
sprogligt klart og varieret med bevidsthed om formål og modtager på baggrund af viden, erfaringer og 
egne tanker i skrift, tale, lyd og billede i mangeartede og stadigt mere komplekse situationer. 
 
Samfundsfag – Sociale og kulturelle forhold: 
Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger. 
Socialisering Inden for færdigheds- og vidensområdet socialisering arbejdes der med at udvikle elevernes 
forståelse af, hvordan individer i deres identitetsdannelse gennem socialisering påvirkes af, at de indgår i 
forskellige sociale og kulturelle grupper og fællesskaber. Herunder tilrettelægges undervisningen fx så 
eleverne i konkrete analyser kan anvende og diskutere begreber om socialisering og identitet. 
 
Uddannelse & Job – Personlige valg: 
Mine valg: Fokuserer på elevernes forståelse af sammenhængen mellem karrierevalg og personlige 
værdier, interesser og færdigheder. 
Der er fokus på sammenhænge mellem elevernes selvopfattelse/omverdensforståelse og deres 
valgperspektiv. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Beskrivelse af aktiviteter: 
Hvad betyder ”Perfekt for dig”?  Form: Speeddating I Den Danske ordbog: Fuldendt, uden fejl eller 
mangler, gennemført 
Nævn et perfekt menneske og beskriv, hvorfor vedkommende efter din opfattelse er perfekt. Lav 
derefter lidt research på din person og find ud af, om det menneske i virkeligheden er helt perfekt. Print 
et billede ud af personen og sæt det på Perfekthedsvæggen. ”Fernisering” 
På en skala fra 1-10, hvor vigtigt er det for dig at være perfekt? 
På en skala fra 1-10, hvor vigtigt er det for dig, at andre oplever dig som perfekt? 
 
Nævn 3 ting, der gør et job, et liv, et venskab, et skoleliv, en familie og dig selv perfekt 
 
Hvor oplever vi, at man skal præstere eller være perfekt? 
 
 

 
 

Gruppearbejde: 
Hvad er det første I kommer til at tænke på, efter I har set youtube-klippet og billederne? 
Hvad siger billederne om det at være menneske i vores tid? 
Hvorfor tror I Pipilotti Rist har lavet dette kunstværk? 
Hvad kan vi bruge det til? 
 
Makker opgave: 
I skal hver især tage 5-8 fotos, hvor I gnider jeres ansigt op ad en rude 
Udvælg 1 foto og print dette. 
Brug dit foto til et selvportræt. 
Der etableres en uperfekthedsvæg i klassen eller på skolen, hvor billederne hænges op. 
Hvornår har du sidst været uperfekt? Tegn en simpel blyantstegning som skitse, farvelæg skitsen og sæt 
den op på uperfekthedsvæggen. 
Hvilken følelse har du mærket i forbindelse med at offentliggøre dit uperfekte billede? 
Hvilke styrker ligger der i det uperfekte? Skriv dine bud på et kort som opsættes ved siden af jeres 
billeder. 
 
Hvordan påvirker vi hinanden i forhold til perfekt/ikke perfekthedsfølelsen? 
Hvem bestemmer, hvornår et menneske er perfekt? 
Hvilke konsekvenser kan det have for et menneske, hvis de føler, de ikke er perfekte. 
Hvordan spiller de sociale medier ind i oplevelsen af at være perfekt?  
Synes du de sociale medier herunder også influencere har et ansvar for, hvilken følelse de giver 
modtageren? 



 

Hvad mon der ligger bag disse to citater: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Er det kunne perfekte mennesker, der ”har lov” at være uperfekte, f.eks. ved at tage billeder af sig selv 
uden make-up, med morgenhår eller trashy tøj uden at modtage bemærkninger om det? 
 
Litteratur til inspiration: 
Fucking Perfect af Pink (lyrik) 
Om at tage de forkerte valg, og ikke blive anerkendt 
 
Grim og dum - Gretelise Holm, novelle  fra Novelleveje 1997: 
Handler om en ung pige, der har fået en erklæring på at hun er grim og dum. 
Samfundet har fastsat nogle normer for hvordan man skal se ud for at være smuk - hun er anderledes og 
derfor grim. Hun er blevet erklæret uegnet til uddannelse. Hun er blevet erklæret uegnet til at 
reproducere sig selv - man ønsker ikke hendes gener videreført. 
 
Plastic – Mette Thomsen:  
Hvad er det perfekte menneske i 90’erne? Er det af plastic ligesom Ken og Barbie? Det mener Mona, som 
vi følger i denne hurtiglæste, men tankevækkende roman….folk verden over får ordnet bryster, lavet 
fedtsugninger, fjernet hår på alle lemmer, rettet og bleget tænder, som aldrig før. 
 
Og så drukner jeg – Ditte Wiese : 
Forventningspres, perfektionisme og det sorte hul! Hvis ikke du præsterer perfekt, er du en taber! 
 

Og ja, de er alle kvinder       
 
 
ST 
 

 

 

HUSK! At afslutte alle forløb med at hjælpe ALLE elever igennem den elektroniske evaluering. 

Har du ikke linket? Bed din skoles uddannelsesvejleder om at sende det til dig       

“Hvis jeg får 7, er jeg bare 

sådan et middel-menneske. 

Og så får jeg aldrig et rigtigt 

liv, men et pinligt middel-

liv”.  

 

“Hvad nu hvis jeg ikke er klog 

nok til at få en uddannelse? Jeg 

er heller ikke så god til sløjd og 

de der andre fag”. 

 


