
74 FN’S  17  VERDENSMÅL
Matematikkens Dag    Forlaget Matematik

Verdensmål 5
Ligestilling mellem kønnene
Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers 
rettigheder og muligheder.

DELMÅL 5.1
Stop diskrimi-
nation af kvinder 
og piger.

DELMÅL  5.3
 Stands tvangs-
ægteskaber og 
omskæring.

DELMÅL 5.5
Kvinder skal deltage 
fuldt ud i ledelse og 
beslutningstagelse.

DELMÅL 5.4
Sæt pris på ulønnet 
omsorgsarbejde 
og del ansvaret i 
hjemmet.

DELMÅL 5.2
Stop al vold og ud-
nyttelse rettet mod 
kvinder og piger.

DELMÅL 5.6
Giv alle adgang til 
reproduktiv sund-
hed og rettigheder.

DELMÅL 5.A
Giv lige rettighe-
der til økonomiske 
ressourcer.

DELMÅL 5.B
Styrk kvinders 
rettigheder 
gennem teknologi.

DELMÅL 5.C
Vedtag lovgivning, 
der fremmer 
kønsligestilling.

Vi skal anerkende og sætte pris 
på ubetalt arbejde i hjemmet og 
inden for omsorg. Det skal ske 
gennem offentlige tjenesteydelser, 
infrastruktur og politikker for social 
beskyttelse, og ved at fremme 
delt ansvarlighed i hjemmet og 
familien, som det er nationalt 
passende.

https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/ligestilling-mellem-koennene/
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Du skal vise, hvem der arbejder uden løn hjemme hos jer. 

Arbejde i hjemmet

Målet er, at I kan
• tegne et søjlediagram Materialer 

A3 ark evt. karton
Klippeark med brikker 
Saks
Lim
Blyant 

Husligt arbejde
Hvem arbejder uden løn 
hjemme hos dig? 
Hvad arbejder de med? 

Arbejde uden løn

Ideer
Tegn selv nye brikker, hvis 
du får brug for det. 

Klip og lim til et nyt søjle-
diagram for en familie, som 
du gerne vil have, når du 
bliver voksen. 

VERDENSMÅL 5

Ligestilling mellem kønnene
Delmål 5.4

Sæt pris på ulønnet 
omsorgsarbejde og del 

ansvaret i hjemmene

Undersøg
Tænk - Snak med andre
- Svar på 

I skal hænge jeres ark op 
på opslagstavlen. Ligner de 
hinanden?

Hvem bor i dit hjem?
Tegn eller skriv nederst på arket, 
hvem der bor sammen med dig. 

Brug brikkerne
Klip de brikker ud, du har brug 
for. Tegn de brikker du mangler.

Hvad gør I i hjemmet?
Lim brikkerne på over dem, som 
gør det arbejde hjemme hos dig.

Er det rigtigt, at piger og kvinder 
arbejder mest i hjemmet? 

Er der nogen, som kunne 
arbejde med noget andet i 
jeres familier?

1 2 3
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Barn der får børstet tænder / Barn der får va-sket hår i badet 

Arbejdsdeling - klippearkBrikker med arbejde i hjemmet

Baby der mades / skiftes  

Klip de brikker ud, I har brug for. Tegn de brikker, I mangler.

Lim brikkerne på ved dem, som gør arbejdet. I må godt bruge flere ens.

VERDENSMÅL 5Ligestilling mellem kønnene
Delmål 5.4Sæt pris på ulønnet omsorgsarbejde og del ansvaret i hjemmene
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Barn der får 
børstet tænder / 
Barn der får va-
sket hår i badet 

Arbejdsdeling - klippeark

Brikker med arbejde i hjemmet

Baby der mades / 
skiftes  

Klip de brikker ud, I har brug for. Tegn de brikker, I mangler.
Lim brikkerne på ved dem, som gør arbejdet. I må godt bruge flere ens.

VERDENSMÅL 5

Ligestilling mellem kønnene
Delmål 5.4

Sæt pris på ulønnet 
omsorgsarbejde og del 

ansvaret i hjemmene
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Barn der får 
børstet tænder / 
Barn der får va-
sket hår i badet 

Arbejdsdeling - klippeark

Brikker med arbejde i hjemmet

Baby der mades / 
skiftes  

Klip de brikker ud, I har brug for. Tegn de brikker, I mangler.Lim brikkerne på ved dem, som gør arbejdet. I må godt bruge flere ens.

VERDENSMÅL 5
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Baby der mades / 
skiftes  
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I skal vise, hvem der arbejder uden løn hjemme hos jer, og 
hvor lang tid man bruger på det.

Arbejdsdeling i hjemmet

Målet er, at I kan
• tegne et søjlediagram.
• give et realistisk skøn over 

tidsforbrug.

Materialer 
A3 ark evt. karton
Klippeark med brikker  
Saks
Lim
Blyant Husligt arbejde

Hvem arbejder uden løn 
hjemme hos jer? 
Hvad arbejder de med? 

Tid med ulønnet arbejde

Ideer
I kan indføre en ekstra 
gruppe, “Betalt arbejde”, 
hvis der er nogle jobs, som 
mange betaler andre for at 
arbejde med. 

Tegn nye søjler, som viser 
antal timer med ulønnet 
arbejde for én person i hver 
gruppe. 

Hvilke arbejdsopgaver kan 
eller må danske børn på 
jeres alder udføre?

VERDENSMÅL 5

Ligestilling mellem kønnene
Delmål 5.4

Sæt pris på ulønnet 
omsorgsarbejde og del 

ansvaret i hjemmene

Undersøg
Hvor mange timer om 
ugen bruger en pige og en 
dreng på jeres alder på at 
arbejde ulønnet i og for sin 
familie? 

Tænk over - 
Snak om - Svar på 
Er det rigtigt, at piger og 
kvinder arbejder mest i 
hjemmet? 

Er der nogle job, som man 
kunne bytte om på i jeres 
familier?

Hvorfor mon FN vil have 
alle lande til at gøre det, 
som I lige har gjort: 
Finde ud af, hvem der 
arbejder med hvad i 
familierne? 

Dreng 
8-13 år

Pige 
8-13 år

Dreng 
14-18 år

Pige 
14-18 år

Kvinde 
19-.. år

Mand 
19-.. år

Dreng 
4-7 år

Pige 
4-7 år

Klip og lim et 
søjlediagram 
I skal arbejde i grupper. 
Jeres gruppe skal finde de 
brikker på klippearket, som 
passer til det arbejde, der 
bliver gjort i en gennemsnitlig 
familie.
 
Brikkerne skal klippes ud, og 
de skal limes på jeres karton 
over den aldersgruppe, som 
udfører arbejdet. 
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I skal vise, hvem der arbejder uden løn hjemme hos jer.
I skal finde ud af, hvad de kunne få i løn for det.

Arbejdsdeling i hjemmet

Målet er, at I kan
• tegne et diagram.
• forklare, hvordan I finder 

frem til tidsforbrug og løn.

Materialer 
A3 ark evt. karton
Klippeark med brikker 
Saks
Lim
Blyant 

Husligt arbejde
Hvem arbejder uden løn 
hjemme hos jer? 
Hvor mange timer arbejder de 
hver især med det?  

Timeforbrug og værdi

Ideer
Er der særlige jobs, som 
kun er for piger eller kun 
er for drenge? 

Hvilke jobs kan en 
16-årig dansk pige eller 
dreng få, hvis de ikke 
går i skole eller tager en 
uddannelse efter 
9. klasse? 

Hvilke arbejdsopgaver 
kan eller må børn på 
jeres alder udføre? 

VERDENSMÅL 5

Ligestilling mellem kønnene
Delmål 5.4

Sæt pris på ulønnet 
omsorgsarbejde og del 

ansvaret i hjemmene

Undersøg
Hvor mange timer om 
ugen bruger en pige og 
en dreng i to-tre forskellige 
aldersgrupper på at arbejde 
ulønnet i og for sin familie? 

Hvad er værdien af én 
families fx to voksne og 
tre børns, arbejde i 
hjemmet? 

Brug bilaget Rockwools 
Fondens Forsknings-
enheds tabel 2 og tabel 3.

Dreng 
8-13 år

Pige 
8-13 år

Dreng 
14-18 år

Pige 
14-18 år

Kvinde 
19-.. år

Mand 
19-.. år

Dreng 
4-7 år

Pige 
4-7 år

Klip og lim et diagram 
I skal arbejde i grupper. 

I skal bruge brikkerne fra 
klippearkene til at vise, hvilke 
familiemedlemmer der udfører 
hvilke opgaver i en gennem-
snitlig familie.  

Tænk over - 
Snak om - Svar på
Er det rigtigt, at piger og 
kvinder arbejder mest i 
hjemmet? 

Er der noget af arbejds-
delingen, som man burde eller 
kunne ændre i jeres familier? 

Hvorfor mon FN vil have 
alle lande til at gøre det, 
som I lige har skullet gøre: 
Finde ud af, hvem der 
arbejder med hvad i 
familierne?

Læs om verdensmål 5,
delmål 5.4 på internettet.

Over 
65 år
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VERDENSMÅL 5

Ligestilling mellem kønnene
Delmål 5.4

Sæt pris på ulønnet 
omsorgsarbejde og del 

ansvaret i hjemmene

Lærervejledning

Arbejdsdeling i hjemmet
Klassetrin og omfang
Der er oplæg til både indsko-
ling, mellemtrin og udskoling.
Varighed 3-6 lektioner.

Elevforudsætninger
Første oplæg til indskoling 
kræver ingen forudsætninger.

Andet og tredje oplæg til 
mellemtrin og udskoling kræ-
ver kendskab til modellering 
og til omregning mellem timer 
og minutter.

Differentiering
Dele af de forskellige oplæg 
kan benyttes til differentiering.

Aktiviteter
Alle elevark lægger op til en 
fælles indledende samtale om 
arbejdsdeling i familien. 

Eleverne skal udarbejde et 
diagram over familiemedlem-
mernes ulønnede arbejde i 
deres familie eller i en gen-
nemsnitlig familie. Frivilligt 
arbejde udenfor hjemmet skal 
ikke regnes med.

Brug klippearket på side 80 med 
små brikker til arbejdet med at 
opbygge et søjlediagram.

Der er mulighed for, at ele-
verne selv tilføjer tegninger af 
ikoner for flere jobtyper, hvis 
der er brug for det.  

Alle billeder fylder lige meget, 
så der er ikke taget hensyn til 
arbejdets varighed eller lig-
nende. 

I oplæggene til mellemtrin og 
til udskoling indgår en model-
lering af tidsforbruget. 

Man kan komme ud for, at 
en søjle for et barns mange 
småjobs fylder mere end en 
voksens søjle for større jobs. 
Det kan give et falsk billede af 
arbejdsfordelingen. 
Dette kan give anledning til 
en samtale om søjlernes vali-
ditet. 

Hvis eleverne ikke arbejder 
ud fra hver sin egen familie, så 
bliver det relevant, at klassen 
taler om, hvad der kan karak-
terisere en almindelig eller 
gennemsnitlig familie.  

For at fremme gruppernes 
samtaler om kønsbestemt ar-
bejde og løn, samt andelen af 
børns arbejde, foreslås denne 
opdeling: 
Pige 4-7 år  Dreng 4-7 år      
Pige 8-13 år  Dreng 8-13 år      
Pige 14-18 år  Dreng 14-18 år 
Kvinde 19-.. år Mand 19 -.. år,   
samt eventuelt  Kvinde eller 
Mand over 65 år. 

Eleverne skal opdele fx et 
A3-ark, så der bliver plads til 
8-10 søjler med en bredde 
på ca. 4 cm.

Forløb
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Tal og algebra

Geometri og måling

Statistik og sandsynlighed

Arbejde uden løn
Tid med ulønnet arbejde
Timeforbrug og værdi 

Matematiske stofområder

Ræ
so

nn
em

en
t o

g 
ta

nk
eg

an
g

Pr
ob

le
m

be
ha

nd
lin

g

M
od

el
le

ri
ng

Re
pr

æ
se

nt
at

io
n 

og
sy

m
bo

lb
eh

an
dl

in
g

Ko
m

m
un

ik
at

io
n

H
jæ

lp
em

id
le

r

Færdigheds- og vidensmål
Kommunikation
Indskoling 
Eleven kan deltage i mundtlig og visuel kommunikation med og om matematik.
Eleven har viden om enkle mundtlige og visuelle kommunikationsformer, herunder med digitale værktøjer.

Modellering
Mellemtrin
Eleven kan gennemføre enkle modelleringsprocesser.
Eleven har viden om enkle modelleringsprocesser.
Udskoling
Eleven kan afgrænse problemstillinger fra omverdenen i forbindelse med opstilling af en matematisk model.
Eleven har viden omstrukturering og afgrænsning af problemstillinger fra omverdenen.

Statistik
Indskoling
Eleven kan gennemføre statistiske undersøgelser med forskellige typer data.
Eleven har viden om enkle metoder til at indsamle, ordne, beskrive og tolke forskellige typer data, 
herunder med regneark.
Mellemtrin
Eleven kan gennemføre og præsentere egne statistiske undersøgelser.
Eleven har viden om metoder til at behandle og præsentere data, herunder med digitale værktøjer.
Udskoling
Eleven kan kritisk vurdere statistiske undersøgelser og præsentationer af data.
Eleven har viden om stikprøveundersøgelser og virkemåder i præsentation af data.
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VERDENSMÅL 5

Ligestilling mellem kønnene
Delmål 5.4

Sæt pris på ulønnet 
omsorgsarbejde og del 

ansvaret i hjemmene

Lærervejledning

Indskoling
Elevoplægget
Arbejde uden løn
Der lægges op til, at hvert barn 
arbejder ud fra sin egen familie 
og med hver sit kopiark med 
jobikoner.  

Læreren vælger, om klassen el-
ler mindre grupper skal prøve 
at samle deres søjlediagram-
mer til én gennemsnitsfamilie.

Grupperne kan vælge egne 
kategorier som fx drenge/
piger for børn på elevernes 
egen alder, store drenge/piger, 
unge drenge/piger samt voksne 
mænd/kvinder. 
Det vigtige i denne sammen-
hæng er, at der er en opdeling 
på køn.

Mellemtrin
Elevoplægget
Tid med ulønnet arbejde
Der lægges op til, at eleverne 
gruppevis bruger et kopiark 
med jobikoner til at udforme 
et søjlediagram for en gennem-
snitsfamilie.

Herefter skal de modellere, 
skønne og beregne, hvor 
mange timer om ugen de 
enkelte kategorier af mulige 
familiemedlemmer arbejder 
for familien i hjemmet. 

fortsat

Udskoling
Elevoplægget
Timeforbrug og værdi
Ud fra muligheden for at bruge 
kopiarket med jobikoner til at 
opbygge et søjlediagram læg-
ges op til, at eleverne sætter 
værdi fx via en mulig timeløn 
på hjemmearbejde fordelt på 
de enkelte kategorier af fami-
liemedlemmer.

Kopiarket med de to tabeller 
om arbejde, kan kopieres/vises 
og danne grundlag for klassens 
fælles læsning og samtale in-
den modelleringen af værdien 
af familiens ulønnede arbejde. 

Mange af hjemmets arbejdsop-
gaver er typiske emner for sort 
arbejde, og derfor er det valgt 
her at vise skemaer for både 
‘sort’ og ‘hvidt’ arbejde.

Tabellerne vedrørende afløn-
ning for de forskellige arbejds-
opgaver vil kunne danne bag-
grund for en debat, om der er 
en kønsbestemt værdisætning. 

Fakta
Arbejde
Danske mænd er i 
gennemsnit 4 timer og 
27 minutter pr. dag på job, 
og arbejder 2 timer og 
34 minutter i husholdningen. 
Kvinderne er i gennemsnit 
3 timer 19 minutter pr. dag 
på job, og arbejder 3 timer 
og 28 minutter i hushold-
ningen. 

Kilde: 
Rockwool Fonden, 
Tidsforbrug for 18-74-årige 
mænd og kvinder på en 
gennemsnitlig ugedag.

Evaluering  
Gennem rubrikken Tænk over 
– Snak om – Svar på lægges op 
til evaluering via omtanke og 
debat om emner, der vedrører 
dels deres statistiske arbejde, 
dels en eventuel kønsbestemt 
arbejdsdeling i familier i Dan-
mark.  

Derudover kan eleverne præ-
sentere deres søjlediagrammer 
og resultater for andre klasser/
grupper som indledning til en 
fælles debat om fx ‘at hjælpe 
til’ derhjemme, om at skulle 
arbejde for sine lommepenge 
- eller i sammenhæng med 
FN’s verdensmål: Hvordan 
man kan værdisætte arbejdet i 
og med familien/hjemmet. 

Kopiark
Der er to forskellige typer 
kopiark.
Klippeark med ikoner for for-
skellige typer arbejdsopgaver 
for familien. 
To tabeller med mulige lønnin-
ger for ’hvidt’ og ’sort’ arbejde.
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  Sort pris, kr.  Hvid løn, kr.  % af hvid løn
Zoneterapi, massage, psykologhjælp m.m.  234  258  90,8
VVS-arbejde  177  216  82,0
Automekanikerarbejde  177  192  92,1
Festunderholdning og sangskrivning  176  -  -
Malerarbejde (2014)  171  184  93,1
Tømrerarbejde  165  192  85,8
Murerarbejde  159  201  79,0
Vinduespudsning  156  223  70,1
Anlægsarbejde  156  194  80,3
Elektrikerarbejde  153  211  72,4
Frisørarbejde  153  157  97,7
IT-hjælp og regnskabsføring  152  233  65,2
Nedrivningsarbejde  149  221  67,3
Lektiehjælp og musikundervisning  137  231  59,4
Reparation af cykel, båd, vaskemaskine m.m.  131  217  60,5
Serveringsarbejde og madlavning til fester  126  172  73,4
Havearbejde  116  183  63,6
Rengøring  108  165  65,5
Syning og strikning  95  176  54,1
Pasning af kæledyr  78  -  -
Børnepasning  73  178  41,1

Timepriser

En mulig ’sort’ og ’hvid’ timepris
VERDENSMÅL 5

Ligestilling mellem kønnene
Delmål 5.4

Sæt pris på ulønnet 
omsorgsarbejde og del 

ansvaret i hjemmeneDen såkaldt ‘hvide’ løn, som opgives til skattevæsenet, er 
beregnet ud fra (næsten) sammenlignelige stillinger, hvor fx 
børnepasningsarbejde sammenlignes med dagplejernes arbejde
- og lektiehjælp sammenlignes med folkeskolelærerarbejde. 

Prisen på sort arbejde af Kristian Hedeager Bentsen,
Tabel 3 fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, Arbejdspapir nr. 45, 2016
Rapporten med tabellen kan hentes som ekstramateriale på hjemmesiden www.matematikkensdag.dk

Note: Lønninger for ydelser på det formelle arbejdsmarked er for stillinger svarende til dem, der udfører ydelserne
på det sorte arbejdsmarked. Lønninger er målt i 2010.
For ydelserne ”Pasning af kæledyr” og ”Festunderholdning og sangskrivning” findes ingen tilsvarende stilling på det
formelle arbejdsmarked. Sorte ydelser med under 30 observationer er udeladt. Kolonnen ”% af hvid løn” viser, hvor
stor en andel den sorte timepris udgør af den sammenlignelige hvide løn, i %.
Både de sorte og de sammenlignelige lønninger er censoreret, så værdier henholdsvis under 1 % og over 99 %
percentilen er sat til værdierne herved.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Danmarks Statistik

Sorte timepriser og timelønninger på det formelle arbejdsmarked
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Hvad er arbejdet værd?
En mulig timepris på sort arbejde

VERDENSMÅL 5
Ligestilling mellem kønnene

Delmål 5.4
Sæt pris på ulønnet 

omsorgsarbejde og del 
ansvaret i hjemmene

Skemaet er baseret på oplysninger om timeprisen på sort arbejde, som 1877 købere af kontant betalt arbejde har givet 
i to spørgeskemaundersøgelser fra henholdsvis 2010 og 2014. Gns. er gennemsnits-timebetaling. N er det antal, der har svaret på netop det punkt på spørgeskemaet. 

Vennetjenester eller betaling i naturalier indgår ikke. 

Prisen på sort arbejde af Kristian Hedeager Bentsen,Tabel 2 fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, Arbejdspapir nr. 45, 2016
Rapporten med tabellen kan hentes som ekstramateriale på hjemmesiden www.matematikkensdag.dk

  

Gns.  Median  N

Håndværksarbejde  
165  

150  841

 Nedrivningsarbejde  
149  

150  32

 Murerarbejde  
159  

150  87

 Elektrikerarbejde  
153  

150  116

 Tømrerarbejde  
165  

150  124

 VVS-arbejde  
177  

150  86

 Malerarbejde (2014)  
171  

150  32

 Automekanikerarbejde  
177  

150  176

 Flytning eller anden transport  
-  

-  17

Anlægsarbejde  
156  

140  68

 Arkitektarbejde  
- 

 -  7

 Reparation af cykel, båd, vaskemaskine m.m.  131  
100  53

 Andet håndværksarbejde  
182  

175  43

 Husarbejde  

113  
100  511

 Rengøring  

108  
100  178

 Vinduespudsning  
156  

120  97

 Havearbejde  
116  

100  67

 Børnepasning  
73  

63  70

 Pasning af kæledyr  
78  

100  44

 Hjælp til landbrug  
-  

-  6

 Hjælp til indkøb (2010)  
-  

-  1

 Lektiehjælp og musikundervisning  
137  

100  31

 Andet husarbejde  
-  

-  17

Personlige ydelser  
151  

110  525

 Frisørarbejde  
153  

130  215

 Syning og strikning  
95  

100  45

 Festunderholdning og sangskrivning  
176  

138  48

 Serveringsarbejde og madlavning til fester  
126  

100  109

 Zoneterapi, massage, psykologhjælp m.m.  
234  

200  43

 IT-hjælp og regnskabsføring  
152  

100  53

 Andre personlige ydelser  
-  

-  12

Alle ydelser  

147  
120  1877Note: Nogle ydelser var kun inkluderet i spørgeskemaet i enten 2010 eller 2014, dette er anført i parentes. 

Kun tal for ydelser med over 30 observationer er vist. Medianen angiver prisen for den midterste observation i fordelingen

af priser indenfor ydelsen. Lønningerne er censoreret således, at værdier henholdsvis under 1 % og over 99 % 

percentilerne er sat til disse værdier. N angiver antal observationer.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed

Timepriser på det sorte arbejdsmarked, kr.
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Barn der får børstet tænder / Barn der får va-sket hår i badet 

Arbejdsdeling - klippearkBrikker med arbejde i hjemmet

Baby der mades / skiftes  

Klip de brikker ud, I har brug for. Tegn de brikker, I mangler.

Lim brikkerne på ved dem, som gør arbejdet. I må godt bruge flere ens.

VERDENSMÅL 5Ligestilling mellem kønnene
Delmål 5.4Sæt pris på ulønnet omsorgsarbejde og del ansvaret i hjemmene
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80 FN’S  17  VERDENSMÅL
Matematikkens Dag    Forlaget Matematik

Barn der får 
børstet tænder / 
Barn der får va-
sket hår i badet 

Arbejdsdeling - klippeark

Brikker med arbejde i hjemmet

Baby der mades / 
skiftes  

Klip de brikker ud, I har brug for. Tegn de brikker, I mangler.
Lim brikkerne på ved dem, som gør arbejdet. I må godt bruge flere ens.

VERDENSMÅL 5

Ligestilling mellem kønnene
Delmål 5.4

Sæt pris på ulønnet 
omsorgsarbejde og del 

ansvaret i hjemmene
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81FN’S  17  VERDENSMÅL
Matematikkens Dag    Forlaget Matematik

Hvad er arbejdet værd?

En mulig timepris på sort arbejde
VERDENSMÅL 5

Ligestilling mellem kønnene
Delmål 5.4

Sæt pris på ulønnet 
omsorgsarbejde og del 

ansvaret i hjemmeneSkemaet er baseret på oplysninger om timeprisen på sort 
arbejde, som 1877 købere af kontant betalt arbejde har givet 
i to spørgeskemaundersøgelser fra henholdsvis 2010 og 2014. 

Gns. er gennemsnits-timebetaling. N er det antal, der har svaret på netop det punkt på spørgeskemaet. 
Vennetjenester eller betaling i naturalier indgår ikke. 

Prisen på sort arbejde af Kristian Hedeager Bentsen,
Tabel 2 fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, Arbejdspapir nr. 45, 2016
Rapporten med tabellen kan hentes som ekstramateriale på hjemmesiden www.matematikkensdag.dk

  Gns.  Median  N
Håndværksarbejde  165  150  841
 Nedrivningsarbejde  149  150  32
 Murerarbejde  159  150  87
 Elektrikerarbejde  153  150  116
 Tømrerarbejde  165  150  124
 VVS-arbejde  177  150  86
 Malerarbejde (2014)  171  150  32
 Automekanikerarbejde  177  150  176
 Flytning eller anden transport  -  -  17
Anlægsarbejde  156  140  68
 Arkitektarbejde  -  -  7
 Reparation af cykel, båd, vaskemaskine m.m.  131  100  53
 Andet håndværksarbejde  182  175  43
 Husarbejde  113  100  511
 Rengøring  108  100  178
 Vinduespudsning  156  120  97
 Havearbejde  116  100  67
 Børnepasning  73  63  70
 Pasning af kæledyr  78  100  44
 Hjælp til landbrug  -  -  6
 Hjælp til indkøb (2010)  -  -  1
 Lektiehjælp og musikundervisning  137  100  31
 Andet husarbejde  -  -  17
Personlige ydelser  151  110  525
 Frisørarbejde  153  130  215
 Syning og strikning  95  100  45
 Festunderholdning og sangskrivning  176  138  48
 Serveringsarbejde og madlavning til fester  126  100  109
 Zoneterapi, massage, psykologhjælp m.m.  234  200  43
 IT-hjælp og regnskabsføring  152  100  53
 Andre personlige ydelser  -  -  12

Alle ydelser  147  120  1877

Note: Nogle ydelser var kun inkluderet i spørgeskemaet i enten 2010 eller 2014, dette er anført i parentes. 
Kun tal for ydelser med over 30 observationer er vist. Medianen angiver prisen for den midterste observation i fordelingen
af priser indenfor ydelsen. Lønningerne er censoreret således, at værdier henholdsvis under 1 % og over 99 % 
percentilerne er sat til disse værdier. N angiver antal observationer.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed

Timepriser på det sorte arbejdsmarked, kr.



82 FN’S  17  VERDENSMÅL
Matematikkens Dag    Forlaget Matematik

  Sort pris, kr.  Hvid løn, kr.  % af hvid løn
Zoneterapi, massage, psykologhjælp m.m.  234  258  90,8
VVS-arbejde  177  216  82,0
Automekanikerarbejde  177  192  92,1
Festunderholdning og sangskrivning  176  -  -
Malerarbejde (2014)  171  184  93,1
Tømrerarbejde  165  192  85,8
Murerarbejde  159  201  79,0
Vinduespudsning  156  223  70,1
Anlægsarbejde  156  194  80,3
Elektrikerarbejde  153  211  72,4
Frisørarbejde  153  157  97,7
IT-hjælp og regnskabsføring  152  233  65,2
Nedrivningsarbejde  149  221  67,3
Lektiehjælp og musikundervisning  137  231  59,4
Reparation af cykel, båd, vaskemaskine m.m.  131  217  60,5
Serveringsarbejde og madlavning til fester  126  172  73,4
Havearbejde  116  183  63,6
Rengøring  108  165  65,5
Syning og strikning  95  176  54,1
Pasning af kæledyr  78  -  -
Børnepasning  73  178  41,1

Timepriser

En mulig ’sort’ og ’hvid’ timepris
VERDENSMÅL 5

Ligestilling mellem kønnene
Delmål 5.4

Sæt pris på ulønnet 
omsorgsarbejde og del 

ansvaret i hjemmeneDen såkaldt ‘hvide’ løn, som opgives til skattevæsenet, er 
beregnet ud fra (næsten) sammenlignelige stillinger, hvor fx 
børnepasningsarbejde sammenlignes med dagplejernes arbejde
- og lektiehjælp sammenlignes med folkeskolelærerarbejde. 

Prisen på sort arbejde af Kristian Hedeager Bentsen,
Tabel 3 fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, Arbejdspapir nr. 45, 2016
Rapporten med tabellen kan hentes som ekstramateriale på hjemmesiden www.matematikkensdag.dk

Note: Lønninger for ydelser på det formelle arbejdsmarked er for stillinger svarende til dem, der udfører ydelserne
på det sorte arbejdsmarked. Lønninger er målt i 2010.
For ydelserne ”Pasning af kæledyr” og ”Festunderholdning og sangskrivning” findes ingen tilsvarende stilling på det
formelle arbejdsmarked. Sorte ydelser med under 30 observationer er udeladt. Kolonnen ”% af hvid løn” viser, hvor
stor en andel den sorte timepris udgør af den sammenlignelige hvide løn, i %.
Både de sorte og de sammenlignelige lønninger er censoreret, så værdier henholdsvis under 1 % og over 99 %
percentilen er sat til værdierne herved.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Danmarks Statistik

Sorte timepriser og timelønninger på det formelle arbejdsmarked
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