Docentenversie

Me Jane You Tarzan in de klas
Beeldvorming van vrouwen en
mannen
Leeftijd:
Niveau:

13 -15 jaar 16 – 18 jaar
VO-onderbouw of VO-bovenbouw

Vakgebied
Biologie en Maatschappijleer
Kernbegrippen
Beeldvorming, vooroordelen, gender
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel:
Maatschappijwetenschappen, 43: De leerling leert
over overeenkomsten, verschillen en
veranderingen in cultuur en levensbeschouwing,
leert eigen en andermans leefwijze daarmee in
verband te brengen, en leert de betekenis voor de
samenleving te zien van respect voor elkaars
opvattingen en leefwijzen, en leert respectvol om
te gaan met de seksualiteit en met diversiteit
binnen de samenleving, waaronder seksuele
diversiteit.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie ‘Me Jane You
Tarzan in de klas. Op Schooltv.nl vind je ook de
andere afleveringen uit deze serie over carrière,
seksualiteit, opvoeding en lichaam.
…………………………………………………………………………..
Antwoorden
1 Het staat voor een vrouw die zich niet vrouwelijk
kleedt en gedraagt. Het is oorspronkelijk een
scheldwoord, maar zij heeft het als geuzennaam
gekozen.
2 Een commercial waarin ze ongeschoren benen
had.
3 Dat er tussen man en vrouw nog een heel
spectrum aan variaties zit.
4 Eigen onderbouwing
Gespreksvragen
Help de leerlingen op weg met onderwerpen als
hobby’s, sporten, uiterlijk, interesses etc.

Samengevat
Mannen moeten stoer zijn, vrouwen vooral mooi.
Dit is het stereotype, maar sommige mensen
herkennen zich daar niet in. Zo gaat Suus soms als
Dan door het leven en laat model Arvida Byström
soms haar beenhaar staan. Wat voor reacties roept
dit op in de maatschappij?
Kijkvragen
1 Waarom heeft Suus het woord ‘butch’ op haar
arm laten tatoeëren?

2 Waarmee werd Arvida Byström bekend?
3 Byström zegt: Gender is een spectrum. Leg uit wat
ze daarmee bedoelt.
4 Sommige foto’s van vrouwen met schaamhaar dat
buiten hun ondergoed groeide, werden van
Instagram verwijderd. Vind je dit terecht? Waarom
wel/niet?
Gespreksvragen
Ga in groepjes over een van deze vragen in gesprek:
Zijn er dingen waarin jij je als vrouw meer mannelijk
voelt of als man meer vrouwelijk voelt?
Zijn er dingen die er verwacht worden van mannen
en vrouwen die jij liever niet doet? Welke dingen en
waarom?
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Leerlingenversie

Me Jane You Tarzan in de klas
Lichaam van mannen en
vrouwen
Leeftijd:
Niveau:

13 - 15 jaar 16 - 18 jaar
VO-onderbouw of VO-bovenbouw

Samengevat
Mannen moeten stoer zijn, vrouwen vooral mooi.
Dit is het stereotype, maar sommige mensen
herkennen zich daar niet in. Zo gaat Suus soms als
Dan door het leven en laat model Arvida Byström
soms haar beenhaar staan. Wat voor reacties roept
dit op in de maatschappij?
Kijkvragen

Vakgebied
Biologie en Maatschappijleer

1 Waarom heeft Suus het woord ‘butch’ op haar
arm laten tatoeëren?

Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie ‘Me Jane
You Tarzan in de klas. Op Schooltv.nl vind je ook
de andere afleveringen uit deze serie over
carrière, seksualiteit, opvoeding en lichaam.
Profielwerkstuk
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit
gebruiken voor je profielwerkstuk?
Het thema ‘beeldvorming van vrouwen en
mannen’ is te gebruiken als onderwerp voor je
profielwerkstuk voor het vak maatschappijleer en
biologie.
Studiekeuze
Ben je benieuwd welke studies passen bij het
onderwerp van deze video? Je zou bijvoorbeeld
het volgende kunnen studeren:
MBO
Toegepaste biologie
Maatschappelijke zorg
HBO
Sociologie
Seksuologie
WO
Gender studies
Psychobiologie

2 Waarmee werd Arvida Byström bekend?
3 Byström zegt: Gender is een spectrum. Leg uit wat
ze daarmee bedoelt.
4 Sommige foto’s van vrouwen met schaamhaar dat
buiten hun ondergoed groeide, werden van
Instagram verwijderd. Vind je dit terecht? Waarom
wel/niet?
Gespreksvragen
Ga in groepjes over een van deze vragen in gesprek:
Zijn er dingen waarin jij je als vrouw meer mannelijk
voelt of als man meer vrouwelijk voelt?
Zijn er dingen die er verwacht worden van mannen
en vrouwen die jij liever niet doet? Welke dingen en
waarom?
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