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FORORD
Dette undervisningsmateriellet er ment som en ressurs til seksua-
litetsundervisningen for deg som underviser på mellomtrinnet i 
grunnskolen. Du finner oppgaver som passer til ulike fag og tema 
og som benytter ulike metoder. Vi anbefaler at du tenker på vari-
asjon i metoder i de oppgavene du velger å benytte.

Seksualitetsundervisning er tett koblet til skolens arbeid med 
elevenes psykososiale miljø og arbeid mot mobbing. Det er viktig 
å understreke at dette ikke kommer i tillegg til det skolen allerede 
gjør, men som en ressurs til å styrke arbeidet. Elever trenger og 
ønsker seksualitetsundervisning på alle trinn, da de stadig utvikler 
seg og har nye erfaringer som gjør at nye behov for undervisning 
oppstår. I tillegg vil det alltid være stor variasjon innad i en klasse. 
Uke 6-materiellet er alderstilpasset til målgruppen, men det er du 
som underviser som kjenner elevene og vet hva som kan passe for 
dem.

En del undervisere velger å jobbe tverrfaglig og å rette spesiell 
oppmerksomhet mot seksualitetsundervisning under kampanjeuka 
for Uke 6 i årets uke seks, men materiellet er tilgjengelig gjennom 
hele året, og hver underviser vurderer hvor mye tid som avsettes til 
arbeid med Uke 6, og når på året de ønsker å gjennomføre seksuali-
tetsundervisningen

Vi anbefaler at du benytter lærerveiledningen til Uke 6. Den fin-
ner du på våre nettsider. Du kan lese mer om Uke 6 og finne alt 
seksualitetsundervisningsmateriellet for 5.-7- trinn og øvrige trinn i 
grunnskolen og for videregående skole på www.uke6.no

Uke 6 i Norge er basert på «Uge Sex», som er utarbeidet og formid-
let av vår søsterorganisasjon Sex & Samfund i Danmark.

God undervisning – både i uke seks i februar og ellers i året!

Med vennlig hilsen

Sex og Politikk
Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

OM SEX OG POLITIKK
Sex og Politikk, foreningen for seksuell og reproduktiv 
helse og rettigheter, ble grunnlagt i 1969 under navnet 
Norsk forening for familieplanlegging. Sex og Politikk 
arbeider for seksuell og reproduktiv helse og rettighe-
ter (SRHR), både nasjonalt og internasjonalt. 

Vårt arbeid tar utgangspunkt i at seksuell helse og 
rettigheter er grunnleggende for menneskets fysiske, 
psykiske og sosiale velvære, og at enhver har rett til 
verdighet, autonomi, kroppslig integritet, tilgang til 
helsetjenester og kunnskapsbasert undervisning om 
seksualitet.

Sex og Politikk er den norske medlemsorganisasjonen 
til IPPF, International Planned Parenthood Federa-
tion. Du kan lese mer om Sex og Politikk på www.
sexogpolitikk.no.

http://www.ippf.org/
http://www.sexogpolitikk.no
http://www.sexogpolitikk.no
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UKE 6
Seksualitetsundervisning skal bidra til at barn og unge 
lever gode og sunne liv og tar gode valg for seg selv og 
i møte med andre. Vi vet at riktig kunnskap om seksua-
litet og seksuell helse fører til at ungdom debuterer 
senere, er flinkere til å bruke prevensjon og utvikler et 
positivt forhold til egen seksualitet og intimitet (Snakk 
om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022), Helse- 
og omsorgsdepartementet, 2017, s. 15).

UNESCO definerer seksualitetsundervisning slik: 
Helhetlig seksualitetsundervisning (CSE) er en lære-
planbasert prosess av undervisning og læring om de 
kognitive, emosjonelle, fysiske og sosiale aspektene av 
seksualitet. Formålet er å utstyre barn og unge med 
kunnskap, ferdigheter, holdninger og verdier som vil 
gjøre dem i stand til å:
• Realisere sin helse, velvære og verdighet
• Utvikle respektfulle sosiale og seksuelle relasjoner
• Vurdere hvordan deres valg påvirker eget og 

andres velvære 
• Forstå og sikre beskyttelse av sine rettigheter 

gjennom hele sitt liv (International technical 
guidance on sexuality education: an evidence-
informed approach, UNESCO, 2018, s. 16)

SEKSUALITETSUNDERVISNING 
OG UKE 6
Materiellet består av konkrete øvelser til sentrale emner for 
undervisning om seksualitet på 4. – 7. trinn. Emnene er:

• Et trygt rom i seksualitetsundervisningen
• Identitet og kjønn  
• Kropp og pubertet 
• Følelser og forelskelse 
• Prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner

I avsnittet ”Et trygt rom i seksualitetsundervisningen” finner du 
øvelser med formål å skape trygge rammer i undervisningen for 
alle elever i klassen.

Hvert emne begynner med en innledende tekst om emnets rele-
vans, og retter søkelyset mot enkelte pedagogiske og didaktiske 
betraktninger, for eksempel angående relevante klassetrinn, 
læreplanmål og temaets tverrfaglige muligheter.

Under hvert emne finnes det flere konkrete øvelser. Hver øvelse 
er inndelt i avsnittene: mål, tidsbruk, materiell, beskrivelse og 
tips til underviseren. I enkelte øvelser gis det også forslag til 
alternativ organisering av undervisningen. Til flere av øvelsene 
finnes arbeidsark som du kan kopiere til elevene.

TVERRFAGLIG SAMARBEID
Seksualitetsundervisning er relevant for mange av skolefagene 
og knyttes også direkte til overordnet del. Det nye tverrfaglige 
temaet «folkehelse og livsmestring» er spesielt relevant for 
materiellet. Kompetanse knyttet til seksualitet og kjønn, identitet, 
grensesetting, digital dømmekraft og relasjoner er noe av det som 
ligger til folkehelse og livsmestring og som vektlegges i grunn-
materiellet. Til oppgavene vil dere finne læringsmål som knyttes 
læreplaner for fag fra Kunnskapsløftet og/eller til ny overordnet 
del av læreplanen.

Vi oppfordrer til tverrfaglig seksualitetsundervisning. Det er for 
eksempel forskjell på en samfunnsvitenskapelig og en natur-
vitenskapelig tilnærming til seksualitet og kjønn, men elevene 
trenger begge. Skolehelsetjenesten bør også inngå i samarbeid 
om seksualitetsundervisningen. Mange skoler gjennomfører 
tverrfaglig undervisning med bruk av vårt materiell i den sjette 
uken i året, altså i februar. Men vi oppfordrer sterkt til å arbeide på 
samme måte også resten av året, og sørge for at elevene jevnlig 
får seksualitetsundervisning, for eksempel når noe blir aktualisert 
i media eller i elevenes hverdag.
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HVA INNEHOLDER 
GRUNNMATERIELLET?

De veldig korte ( < ½ time)

Felles avtaler     1.1
Ord som sårer     1.2
Hvilke ord bruker vi?    1.3
Hvem er vi?     2.1
Mitt spørsmål er kanskje litt merkelig   2.3
Ulike måter å være på    2.4
Kjønn – betyr det noe?    2.7
Dilemmaer om grenser    3.4 
Jeg har kommet i puberteten   3.6
Sant eller usant om puberteten   3.7
Kroppen i reklamer    3.9
Følelser og forelskelse: Dilemmaer   4.3
Følelser og forelskelse: Film og refleksjon  4.5

De korte (1/2 – 1 time)

Gjett et kjønn     2.5
Se meg – på nettet     2.6
Hvem bestemmer over kroppen din?   3.1
Min kropp, mine grenser    3.2
Hvem kan komme tett på?    3.3
Hvordan var det da du var i puberteten?  3.5
Porno på nett     3.8
Kroppen i reklamer    3.9
Kroppsidealer     3.10
Kroppen på spill     3.11
Jeg lurer på …     4.2
Kyssebenken     4.6
Kondomguide     5.2

De litt lengre (1-2 timer)

Hva vil du vite?     1.4
Rettigheter for alle    1.5
Hvem er jeg?     2.2
Se meg – på nettet     2.6
Hvordan var det da du var i puberteten?  3.5
Jeg har kommet i puberteten   3.6
Hvordan er det å være forelsket?   4.1
Jeg lurer på …     4.2
Hva lurer vi på?     5.1

ØVELSER OG MÅLGRUPPE
Leter du etter øvelser til et bestemt klassetrinn? 
Nedenfor finner du en oversikt over øvelsene i grunn-
materiellet fordelt på veiledende målgrupper av elever.

5.- 7.trinn     

Felles avtaler     1.1
Ord som sårer     1.2
Hvilke ord bruker vi?    1.3
Hva vil du vite?     1.4
Hvem er vi?     2.1
Hvem er jeg?     2.2
Ulike måter å være på    2.4
Gjett et kjønn     2.5
Se meg – på nettet     2.6
Hvem bestemmer over kroppen din?   3.1
Min kropp, mine grenser    3.2
Hvem kan komme tett på    3.3
Dilemmaer om grenser    3.4
Hvordan var det da du var i puberteten?  3.5
Jeg har kommet i puberteten   3.6
Sant eller usant om puberteten   3.7
Porno på nett     3.8
Kroppen i reklamer    3.9
Kroppsidealer     3.10
Hvordan er det å være forelsket?   4.1
Følelser og forelskelse: Dilemmaer   4.3
Følelser og forelskelse: Film og refleksjon  4.5

6.-7.trinn

Rettigheter for alle    1.5
Mitt spørsmål er kanskje litt merkelig   2.3
Kjønn – betyr det noe?    2.7
Kroppen på spill     3.11
Jeg lurer på….     4.2
Sanger om forelskelse og kjærlighet   4.4
Kyssebenken     4.6

7.trinn

Rammer for kjønn     2.8
Hva lurer vi på?     5.1
Kondomguide     5.2

ØVELSER OG TIDSBRUK
Leter du etter korte eller lange øvelser?  Nedenfor finner 
du en oversikt over hvor lang tid som skal brukes på  
øvelsene i grunnmateriellet.

Øvelser

Øvelser
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HVA INNEHOLDER 
GRUNNMATERIELLET?
ØVELSER OG FAG 
Leter du etter øvelser til et bestemt fag? Nedenfor finner 
du en oversikt over relevans til fag og de tverrfaglige mu-
lighetene i Uke 6 Grunnmateriell. Under “Generell del” er 
øvelser som passer til flere fag og til den generelle delen 
av læreplanverket.

Norsk

Felles avtaler      1.1
Ord som sårer      1.2
Se meg – på nettet     2.6
Min kropp, mine grenser    3.2
Hvem kan komme tett på?    3.3
Dilemmaer om grenser    3.4
Hvordan var det da du var i puberteten?  3.5
Porno på nett     3.8
Kroppen i reklamer    3.9
Kroppsidealer     3.10
Hvordan er det å være forelsket?   4.1
Sanger om forelskelse og kjærlighet   4.4
Kyssebenken      4.6

Historie

Gjett et kjønn      2.5

Kroppsøving

Min kropp, mine grenser    3.2
Hvem kan komme tett på?    3.3
Dilemmaer om grenser    3.4
Porno på nett     3.8
Kroppen i reklamer    3.9
Kroppsidealer     3.10

Kunst og håndverk

Kroppen i reklamer    3.9

Øvelser

Mat og helse

Kroppsidealer     3.10

Musikk

Sanger om forelskelse og kjærlighet    4.4

Generelt

Felles avtaler      1.1
Hva vil du vite?      1.4
Hvem er vi?      2.1
Hvem er jeg?      2.2
Mitt spørsmål er kanskje litt merkelig   2.3
Se meg - på nettet     2.6

Enkelte av øvelsene egner seg også til å jobbe med IKT, media 
og menneskerettigheter. 

Naturfag

Hvilke ord bruker vi?     1.3
Min kropp, mine grenser    3.2
Hvem kam komme tett på?    3.3
Dilemmaer om grenser    3.4
Hvordan var det da du var i puberteten?   3.5
Jeg har kommet i puberteten    3.6
Sant eller usant om puberteten    3.7
Porno på nett     3.8
Kroppsidealer     3.10
Kroppen på spill      3.11
Hvordan er det å være forelsket?   4.1
Følelser og forelskelse: Dilemmaer   4.3
Følelser og forelskelse: Film og refleksjon  4.5
Hva lurer vi på?      5.1
Kondomguide      5.2

Religion, livssyn og etikk (KRLE)

Ord som sårer      1.2
Rettigheter for alle     1.5
Hvem er jeg?      2.2
Mitt spørsmål er kanskje litt merkelig   2.3
Gjett et kjønn      2.5

Øvelser
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Uke 6 egner seg godt til tverrfaglig samarbeid og til arbeid 
med elevenes trivsel og forebygging av mobbing. Øvelsene 
under “Generell” i oversikten over, henviser til at de er 
relevante til flere fag og til den generelle delen av læreplan-
verket.

Bakerst i dette materiellet finner du relevante kompetan-
semål for undervisning om seksualitet. Du kan også lese 
mer om kompetansemål og undervisning om seksualitet, på 
www.uke6.no og i Utdanningsdirektoratets ressurshefte for 
lærere i grunnskolen, ”Seksualitet og kjønn”.

Samfunnsfag

Rettigheter for alle     1.5
Hvem er jeg?      2.2
Mitt spørsmål er kanskje litt merkelig   2.3
Ulike måter å være på     2.4
Gjett et kjønn      2.5
Se meg – på nettet     2.6
Kjønn - betyr det noe?     2.7
Rammer for kjønn      2.8
Hvem bestemmer over kroppen din?    3.1
Min kropp, mine grenser    3.2
Hvem kan komme tett på?    3.3
Dilemmaer om grenser    3.4
Hvordan var det da du var i puberteten?  3.5
Porno på nett     3.6
Kroppen i reklamer     3.9
Kroppsidealer     3.10
Hvordan er det å være forelsket?    4.1
Jeg lurer på...      4.2
Følelser og forelskelse: Dilemmaer    4.3
Sanger om forelskelse og kjærlighet    4.4
Følelser og forelskelse: Film og refleksjon   4.5
Kyssebenken      4.6

Øvelser

http://www.ukesex.no
http://www.udir.no/globalassets/upload/brosjyrer/5/udir-ressurshefte_seksualitet-del1-2_rev2011.pdf


 Uke 6 Grunnmateriell, 5. - 7. trinn      8

Internasjonal forskning viser til at seksualitetsundervisnin-
gen kan ha en større effekt når den foregår i et trygt sosialt 
miljø2. For noen elever kan usikkerhet om hva seksualitets-
undervisningen handler om, og hva som vil skje i klasserom-
met, skape utrygghet. Utryggheten kan for eksempel handle 
om at elevene er uvant med å snakke om de emnene som 
tas opp eller hva som forventes av dem i undervisningen. 
Kanskje har noen opplevelser med i bagasjen, som bidrar til 
at de er redde for at noe blir ubehagelig å snakke om.

Utryggheten ofte handler om forholdet til de andre elevene 
i klassen. Elevene kan være redde for at de andre skal le av 
dem på grunn av noe de spør om, sier eller vet. En utrygg 
ramme kan derfor ha konsekvensen at noen elever deltar 
mindre aktivt i timene eller unnlater å si noe

Manglende anerkjennelse av mangfold kan også bidra 
til utrygghet. Elever som faller utenfor normene ved for 
eksempel å ha en annen type familie, religion, hudfarge, 
interesser eller måter å være gutt eller jente på enn majori-
teten, kan være utsatt for mobbing og utelukkelse eller være 
redde for å bli det. Det kan føre til en begrenset opplevelse 
av inkludering, dersom ikke underviser gjør en aktiv innsats 
for å innlemme elevenes mangfoldighet i undervisningen.

Det er viktig at det gjøres en aktiv innsats for å skape 
trygge rammer for elevene. Seksualitetsundervisningen kan 
således også bidra i å øke trivselen blant elevene og inngå 
i arbeid mot mobbing. Vi vil derfor oppfordre til at du som 
underviser foretar dine egne vurderinger om hvordan du kan 
arbeide med det trygge rommet i dine egne klasser. I dette 
avsnittet har vi samlet en rekke konkrete ideer og øvelser 
som kan inspirere deg i dette arbeidet. 

TRINNMÅL OG MÅL
Øvelsene i dette emnet kan benyttes i arbeid 
med kompetansemål i norsk, hvor elevene 
skal drøfte hvordan språkbruk kan virke dis-
kriminerende og trakasserende. Det er også 
relevant i KRLE hvor elevene skal snakke om 
respekt og toleranse og motvirke mobbing i 
praksis, og i samfunnskunnskap hvor elevene 
skal diskutere konsekvenser av manglende 
respekt for forskjeller.

Øvelsene egner seg også i skolens arbeid for 
trivsel og mot mobbing, og kan bidra til
• økt kjennskap til hvordan miljøet på 

skolen, i klassen og på fritiden kan bidra 
til trivsel og god helse

• å gjøre rede for faktorer som påvirker det 
fysiske og psykiske

• å drøfte ulike teknikker og handlinger 
• å hjelpe seg selv og andre

ANBEFALING
Vi anbefaler at det skapes en trygg ramme for sek-
sualitetsunderundervisningen på alle klassetrinn. 
For eksempel kan det lages en avtale med elevene, 
tilpasset deres alder: 
• Det er respekt for forskjelligheter (for eksempel 

forskjeller i familiebakgrunn, etnisitet, kjønn-
sidentitet, lyster, stil, uttrykk, holdninger med 
mer).

• Homo- og transfobi og annen diskriminering 
aksepteres ikke.

• Ingen skal føle seg uthengt eller nedvurdert.
• Elever og underviser snakker ikke privat eller 

veldig personlig om seg selv eller andre.
• Alle vet hva som skal skje i undervisningen.
• Alle deltar, men har mulighet til å melde pass.
• Det snakkes innenfor et ”lukket rom”, det vil si at 

man ikke tar opp igjen eller utleverer senere det 
andre har sagt eller gjort i undervisningen på en 
dårlig måte.

EMNE 1 

ET TRYGT ROM I SEKSUALITETS-
UNDERVISNINGEN
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EMNE 1 

ET TRYGT ROM I SEKSUALITETS-
UNDERVISNINGEN
TILPASNING AV SEKSUALITETSUNDERVISNINGEN
Seksualitetsundervisning kan gi elevene viktige verktøy til 
å styrke og utvikle sosiale ferdigheter og inngå og ved-
likeholde gode relasjoner. For de yngre elevene handler 
dette mest om vennskap og familie, selv om de også blir 
forelsket og kan ha kjærester. Siden elever er forskjellige, 
vil behovet for seksualitetsundervisning også variere noe. 
Vi ønsker derfor å gi noe tips her til hvordan du kan variere 
eller justere undervisningen.

Bruk din kunnskap om klassedynamikken og elevene til å 
tenke om det er noe spesielt du må tilpasse i din klasse. Vil 
noen elever kunne være utrygge? Vil noen elever «trigges» 
av temaene som tas opp? Snakk i så fall med elever og 
foresatte i forkant om hvordan dere kan legge undervisnin-
gen til rette slik at den blir mest mulig trygg. Kanskje noen 
elever må få skrive ned noen tanker til temaene i forkant 
som de kan bruke i klassen? Kanskje er det noen som har 
større behov for å vite akkurat hvilken dag enkelte tema 
tas opp? Prøv å legge til rette så godt du kan, og informer 
hvis nødvendig foresatte om at seksualitetsundervisning er 
obligatorisk på samme måte som annen undervisning.

ANNEN ORGANISERING AV ØVELSENE
Øvelsene i Uke 6 tar utgangspunkt i en klasse på 20-25 
elever. Det kan derfor være nødvendig å organisere øvelse-
ne annerledes i mindre klasser. Klasserommets utforming 
vil også ha noe å si for hvor godt egnet de ulike metodene 
er. «Fra stol til stol» kan være tungvint å utføre i trange 
klasserom. Da kan elevene i stedet stille seg på linje ved en 
av klasserommets vegger, og enig og uenig er ulike sider 
av rommet. Linjen kan da også benyttes som en skala av 
enighet/uenighet. Et godt tips er uansett å variere metode-
bruken, slik at ikke elevene går lei.

MANGFOLD
Det er viktig å arbeide for at alle elever utvikler et positivt 
selvbilde. Vi er alle forskjellige, og vi bør fokusere på at 
dette er positivt. Vi skal inkludere og vise respekt for hver-
andre, men vi behøver ikke være enige i alt. Et tips til deg 
som underviser er at du alltid snakker om «de av oss». For 
eksempel: «De av oss som er heterofile ... De av oss som er 

muslimer ... De av oss som har rødt hår ...» Dette er en 
inkluderende språkbruk som også elevene bør oppfor-
dres til å benytte.

Et tema som seksualitetsundervisning kan noen ganger 
oppleves annerledes enn andre tema, for eksempel kan 
noen elever oppleve mestring som ikke ellers gjør det 
så ofte. Samtidig kan refleksjonsoppgaver og diskusjon 
være vanskelig for noen elever. 

Er det spesielle hensyn som må tas i akkurat denne 
klassen? Elever som har krav på spesialundervisning 
eller har en funksjonsnedsettelse eller sykdom opplever 
ofte at de blir tatt ut av seksualitetsundervisningen og 
heller ikke får denne undervisningen på andre arenaer, 
som i mindre grupper eller på sykehus. Kan alle elevene 
inkluderes i seksualitetsundervisningen eller deler av 
den? Hvis ikke, må underviser sørge for at elevene får 
undervisningen de har krav på andre steder.

Når du er registrert for å benytte Uke 6, har du tilgang 
til alt materiell for alle trinn. Det betyr at du enkelt kan 
hente oppgaver alderstilpasset til høyere eller lavere 
trinn hvis du ønsker det.

SPRÅKBRUK
Vi anbefaler at dere diskuterer språkbruk og lager felles 
regler for seksualitetsundervisningen. Selv om noen 
elever kan si at enkelte ord bare brukes «på gøy», kan 
det oppleves støtende eller diskriminerende av andre 
elever. Når vi sier at det er lov å være uenig, betyr ikke 
det at det er greit å si ting som for eksempel at «homo-
file er ekle».
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MÅL 
• Elevene skal bli enige om felles avtaler for undervisningen, som legger til rette for et 

trygt rom for alle.
• Elevene skal øve seg i å ta personlig stilling og lytte til hverandres synspunkter.  

MÅLGRUPPE
5.-7. trinn

FAGLIG RELEVANS
Norsk, generell

BESKRIVELSE

Elevene og underviseren sitter på stoler 
i en sirkel. Underviseren forteller at seksua-
litetsundervisning noen ganger handler om 
spørsmål og emner som man kanskje ikke 
har snakket om før med venner, undervise-
ren eller andre voksne. Derfor er det helt 
vanlig å være litt usikker på seg selv og ten-
ke på hva de andre kanskje mener om det 
man sier eller gjør. For at det skal bli en god 
opplevelse for alle å ha del av seksualitets -
undervisning, er det lurt å inngå noen felles 
avtaler om hvordan timene skal være og 
det er det klassen skal gjøre nå.

Underviseren deler deretter elevene inn i 
grupper på to til tre personer. Hver gruppe 
har i oppgave å diskutere spørsmålet: 
”Hvilke avtaler kan vi inngå for å sikre at vi 
får noen gode undervisningstimer sam-
men?” Gruppene skal komme med minst to 
forslag til avtaler, som de skriver med stor 
og lett leselig skrift på hvert sitt papirark. 
De får cirka 10 minutter til dette arbeidet.

Deretter samles alle elevene i sirkelen 
igjen, og hver gruppe presenterer sine 
avtaler og forklarer hvorfor de er viktige. 
Arkene med avtalene legges på gulvet midt 
i sirkelen slik at alle kan se dem. Undervise-
ren stiller åpne og undersøkende spørsmål 
til gruppene med å få dem til å utdype bak-
grunnen for de respektive avtaleforslagene 
så mye som mulig.

Når alle avtalene er presentert ber under-
viseren elevene om å tenke etter hvilken 
avtale som vil være den aller viktigste for 
dem. De skal ikke snakke sammen om det, 
men tenke igjennom det på egen hånd. Når 
elevene har bestemt seg, skal de reise seg 
og stille seg ved arket med den aktuelle av-
talen. Underviseren spør nå elevene om det 
er noen av dem som har lyst til å fortelle 
hvorfor de har stilt seg der de har. Alle som 
har lyst til å forklare seg, må få lov til det, 
men ingen skal presses til å si noe. 

Til slutt samler underviseren inn alle 
arkene med avtaler som det har stått 
elever ved. Underviseren spør om det er 
noen av de avtalene som ligger igjen på 
gulvet, som er viktige å ha med, selv om 
det ikke sto noen ved dem. Hvis det er det, 
tas de også med i bunken av avtaler som 
henges opp på en vegg i klasserommet. 
Deretter kan det i løpet av seksualitetsun-
dervisningen henvises til disse avtalene ved 
behov. 

TID OG MATERIELL
TID
25 minutter

MATERIELL
Papir og penn til hver gruppe

TIPS TIL UNDERVISEREN
Øvelsen egner seg godt i begynnelsen av 
undervisningsforløpet og kan med fordel 
kobles sammen med en innføring i hva 
seksualitetsundervisning er, og hva som 
mer konkret skal arbeides med i løpet av 
perioden.

Hvis det er satt av kort tid til seksua-
litetsundervisningen, kan det likevel 
fokuseres på det trygge læringsrommet 
ved å presentere elevene for en rekke 
avtaler som underviseren har valgt ut 
på forhånd. Elevene kan kort snakke om 
dem med sidemannen før underviseren 
foretar en felles oppsummering der 
elevene gir en tilbakemelding på om 
de synes avtalene er gode, og om det 
eventuelt er noe som mangler. Dette kan 
gjennomføres på cirka 10 minutter. 

Eksempler på avtaler kan være: 
1. Vi rekker opp hånden hvis vi vil si 

noe. 
2. Vi skal være aktive i undervisningen 

– men vi kan godt ”melde pass”. 
3. Vi snakker ikke om våre egne per-

sonlige opplevelser.
4. Vi snakker ikke stygt om hverandre 

og andre utenfor klassen.
5. Vi ler ikke av hverandres spørsmål 

og kommentarer. 

EMNE 1 - ET TRYGT ROM I SEKSUALITETSUNDERVISNINGEN

Fortsetter på neste side …

1.1 FELLES AVTALER 
GRUPPEARBEID
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1.1 FELLES AVTALER 
GRUPPEARBEID

ANNEN ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN

• I noen klasser kan det være behov for at underviser på forhånd gjør 
seg noen tanker om det er regler som ikke er til diskusjon. Kanskje 
skal elevene få helt konkrete regler. 

• Forsøk så langt som mulig å formulere reglene positivt. Det kan 
skape en positiv forventning til elvenes atferd og tydeliggjøre hva 
som er greit å gjøre. 

• Det er viktig å overveie hvilke konsekvenser det skal ha å bryte 
reglene. 

• Dersom man velger å lage og benytte et ”belønningssystem” for 
klassen, oppfordres det til å ha klare og forståelige rammer for dette. 

• Husk at reglene også gjelder for underviser. Hvis man benytter 
regelen om at det ikke skal snakkes om egne personlige opplevelser, 
bør underviseren også overholde dette. Hvis underviser vurderer at 
det likevel kan være en fordel å inkludere personlige erfaringer (for 
eksempel for å gjøre noe mer konkret), bør man nøye veie fordeler 
og ulemper, da det kan skape grenseoverskridende situasjoner for 
elever så vel som underviser.

… fortsettelse fra forrige side

EMNE 1 - ET TRYGT ROM I SEKSUALITETSUNDERVISNINGEN
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1.2 ORD SOM SÅRER 
KLASSESAMTALE

TID OG UTSTYR
TID
30 minutter

UTSTYR
Papir eller post-it lapper

MÅL 
• Elevene skal kunne snakke med hverandre om hvordan ord kan virke krenkende.
• Elevene skal kunne komme med forslag til hva de kan gjøre i klassen for at ingen skal 

bli kalt noe de ikke liker og å motvirke mobbing i praksis. 

MÅLGRUPPE
5.-7. trinn

FAGLIG RELEVANS
Norsk, KRLE

TIPS TIL UNDERVISEREN
På mange skoler er det utbredt at ele-
vene bruker ord som ”homse”, ”homo”, 
”hore”, ”fitte”, ”kuk”, pakkis”, ”tjukken/
tjukka” ”taper” og ”mongo”. 

Denne språkbruken begynner så smått 
allerede i første klasse, da elevene 
kopierer de ordene som de hører de 
eldre elevene bruke. Det er viktig at du 
som underviser gjør en innsats for å 
forebygge elevenes bruk av slike ord, da 
de bidrar til et klima på skolen der man 
indirekte aksepterer elevers nedsettende 
bemerkninger om seksualitet, kjønn, et-
nisitet, kropp og funksjonsnedsettelser. 

Hvis det er andre ord som er en del av 
den nedsettende sjargongen på skolen 
eller i klassen, kan du som underviser 
trekke inn de ordene i øvelsen som 
et supplement eller en erstatning for 
ordene som er nevnt i øvelsen. 

Hvis elevene virker engasjert i den delen 
av øvelsen som handler om forslag til 
hva de kan gjøre i klassen for å forhindre 
bruken av ord og språk som sårer, kan 
underviseren bruke dette engasjementet 
til å støtte elevene i å utvikle ideer til 
forandringer på skolen generelt. Elevene 
kan oppfordres til å ta opp problemstil-
lingen i elevrådet, med skoleledelsen, 
undervisere, pedagoger eller foreldrene, 
alt etter hvilke ideer de selv har. 

BESKRIVELSE
Elevene presenteres for øvelsen ved at un-
derviseren forteller at de fleste har det slik 
at det er enkelte ord som de ikke liker at 
andre bruker eller kaller dem for. Kanskje 
blir de lei seg når de hører det, eller sure el-
ler irriterte. Vi kan si at det er noen ord som 
kan virke sårende å bli kalt eller å høre på. 

Underviseren oppfordrer alle elevene til 
å lukke øynene og tenke på et ord eller 
et kallenavn som de ikke liker å bli kalt. 
Understrek overfor elevene at de ikke skal 
fortelle de andre hvilket ord eller kallenavn 
de tenker på. Fortell elevene at de skal 
prøve å kjenne etter hvordan det føles å bli 
kalt det de ikke liker. Når elevene har tenkt 
i cirka ett minutt, blir de bedt om å åpne 
øynene igjen, og underviseren spør om det 
er noen som har lyst til å fortelle hvordan 
det føles å bli kalt noe man ikke liker. Det 
er viktig igjen å understreke overfor elevene 
at de bare skal fortelle hvordan det føles 
å bli kalt noe de ikke liker, og ikke hva de 
misliker å bli kalt. 

Underviseren kan ta utgangspunkt i føl-
gende spørsmål:
• Hvordan føles det å bli kalt noe man ikke 

liker?
• Hva er forskjellen på om et kallenavn er 

positivt eller negativt? 
• Hvem bestemmer om et kallenavn er 

positivt eller negativt? 
• Hvordan vet vi om andre synes at det er 

sårende å bli kalt noe bestemt?  
 

• Er det forskjell på hvor sårende det er å 
bli kalt for bestemte ord eller kallenavn, 
avhengig av hvem det er som sier or-
dene? (Er det for eksempel mer sårende 
hvis det er en i klassen som sier det? 
Eller hvis det er en utenfor klassen?)

• Hva kan vi gjøre hvis noen kaller oss noe 
vi ikke liker?

I forbindelse med oppsummeringen trekker 
underviseren inn et poeng om at vi kan ha 
forskjellige grenser for hvilke ord vi synes 
det er greit å bli kalt, eller hvilke ord vi ikke 
har lyst til å høre bli brukt. Fortell i den 
forbindelse at voksne også har grenser for 
hvilke ord de vil høre på skolen. Under-
strek overfor elevene at ord som ”homse”, 
”hore”, ”tjukken/tjukka”, ”pakkis” og ”taper” 
er eksempler på ord de voksne på skolen 
ikke aksepterer at blir brukt, fordi det er ord 
som kan virke sårende.

Som avslutning på øvelsen skal elevene 
i mindre grupper komme med forslag til 
hvordan de kan unngå at noen elever i klas-
sen blir kalt ord som sårer. Gruppene kan 
svare på følgende spørsmål:

• Hvilke avtaler kan klassen inngå?
• Hvilke ord skal det være forbudt å bruke 

i klassen?
• Hva skal vi gjøre hvis vi hører at noen 

likevel bruker de ordene som klassen 
har avtalt at ikke skal brukes? 

Nedsettende språkbruk
Når klassen snakker om seksualitet, kan du oppleve at elever bruker nedsettende og 
diskriminerende uttrykk knyttet til seksualitet og kjønn. For eksempel “homo”, “hore” eller 
“billig” kan bli brukt som skjellsord. Det er viktig å utfordre elevene på slik språkbruk og 
holdninger som kan ligge bak. Gjør oppmerksom på at det skal snakkes pent til og om 
hverandre.

EMNE 1 - ET TRYGT ROM I SEKSUALITETSUNDERVISNINGEN
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BESKRIVELSE
Underviseren presenterer øvelsen for 
elevene ved å fortelle at noen av de ordene 
som klassen vil komme til å snakke om i 
seksualitetsundervisningen, handler om 
kropp, genitalier og pubertet. Det finnes 
svært mange forskjellige ord for disse 
tingene. Noen av ordene kan man synes er 
morsomme, noen er frekke, noen er stygge 
eller grenseoverskridende. Noen kan man 
ha lyst til å bruke selv, andre ikke. Noen 
bruker man sammen med venner, andre 
hvis man snakker med voksne. Formålet 
med denne øvelsen er derfor å snakke om 
hvilke ord som skal brukes felles i klassen 
under seksualitetsundervisningen. 

Elevene deles inn i par. Underviseren sørger 
for at de elevene som arbeider sammen 
føler seg trygge overfor hverandre. Under-
viseren kan med fordel på forhånd ha tenkt 
gjennom hvilke ord klassen skal arbeide 
med eller ikke, og eventuelt lage nye kort 
med andre ord. 

Hvert par får utlevert et sett av kortene 
fra arbeidsarkene etter at underviser har 
kopiert opp dette (noen av kortene har 
ingen tekst; de skal legges til side i første 
omgang). De skal nå løse følgende oppgave 
med kortene: 
 

1.3 HVILKE ORD BRUKER VI?
ORDKORT
MÅL 
• Elever og underviser skal snakke om hvilke ord om kropp, kjønnsorganer og pubertet 

de gjerne vil bruke i undervisningen.
• Elevene skal kunne gi eksempler på i hvilke sammenhenger de forskjellige ordene 

vanligvis brukes. 

MÅLGRUPPE
5.-7. trinn

FAGLIG RELEVANS
Naturfag

Fortsetter på neste side …

TIPS TIL UNDERVISEREN
Det kan være en fordel også å snakke 
med de yngre elevene om forskjellige 
ord for kropp, pubertet og genitalier og å 
diskutere hvilke ord og uttrykk de selv er 
mest komfortable med å bruke. De fleste 
kjenner allerede ordene/uttrykkene på 
forhånd, selv om de kanskje ikke bruker 
dem sammen med voksne. 

Hvis du som underviser synes at øvelsen 
slik den er skissert her, kan være for 
direkte for de yngre elevene, kan et 
alternativ være å snakke med klassen i 
fellesskap om hva de selv kaller guttens 
og jentas genitalier og for eksempel det 
”å ligge med hverandre”. 

Denne øvelsen kan egne seg før et 
undervisningsforløp hvor elevene for 
eksempel skal beskrive hvordan men-
neskekroppen er bygget opp eller snakke 
om temaer knyttet til kropp og seksua-
litet. 
 

TID OG MATERIELL
TID
Ca. 30 minutter

MATERIELL
Arbeidsarket til øvelsen gis til hver 

EMNE 1 - ET TRYGT ROM I SEKSUALITETSUNDERVISNINGEN

De skal så prioritere kortene i hver gruppe 
ut fra hvilket ord/uttrykk de helst vil bruke 
i undervisningen. Det første kortet er det 
de helst vil bruke – det siste kortet er det 
som de helst ikke vil bruke. Hvis elevene 
synes at det mangler noen ord her (kanskje 
vil de heller bruke andre ord enn dem som 
står på kortene), kan de selv skrive det som 
mangler, på ett av de ekstra blanke kortene.
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1.3 HVILKE ORD BRUKER VI?
ORDKORT

TIPS TIL UNDERVISEREN
Språket som brukes i undervisningen, 
har stor betydning for om alle parter 
opplever undervisningen som trygg, 
inkluderende og respektfull. Et språk 
som overskrider enten underviserens 
eller elevenes grenser, kan lett skape 
motstand eller avstand og begrense 
læringspotensialet. 

Som underviser er det lett å oppleve et 
dilemma omkring språkbruken i under-
visningen: Hvem skal bestemme hvilke 
ord som skal brukes i timene – under-
viseren eller elevene? Denne øvelsen 
er tilrettelagt med utgangspunktet at 
begge parter spiller en vesentlig rolle i 
undervisningen og derfor skal ha innfly-
telse på språkbruken. Underviseren har 
likevel et spesielt ansvar for å sikre at 
elevenes grenser ikke overskrides. 

Som en oppsummering av øvelsen kan underviseren ta utgangspunkt i følgende spørsmål:

• Hvilke ord/uttrykk har dere valgt som dere helst/helst ikke vil bruke i undervisningen? 
• Hvorfor er det noen av ordene/uttrykkene, som dere heller vil bruke enn andre?
• Jeg (underviseren) foretrekker å bruke disse ordene/uttrykkene – hva synes dere om det? 
• Kan vi bruke forskjellige ord og uttrykk, eller må alle  bruke de samme?
• Kan det være forskjell på hvilke ord/uttrykk vi bruker, alt etter hvem vi er sammen med? 

I hvilke sammenhenger ville man bruke de forskjellige ordene (for eksempel penis/ 
guttetiss/pikk)? Hvorfor tror dere at det er slik? 

ANNEN ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN 

• Underviseren kan med fordel styre prosessen mer ved på forhånd å ha tenkt igjennom 
hvilke ord som vil være mer velegnede enn andre å bruke i klassen. Hvis du først har 
åpnet for at klassen skal fatte en demokratisk beslutning om hvilke ord som kan brukes, 
kan det virke ødeleggende hvis underviseren senere nedlegger veto og beslutter noe 
annet.

• Det kan være viktig å avklare forståelsen av sentrale begreper. Underviseren kan spørre 
om elevenes forståelse av begrepene med hensikt om å skape en felles forståelse av 
bruken av dem. Hvis man bruker et alminnelig uttrykk som "å ligge med hverandre” om 
det "å ha sex” kan det skape forvirring hvis noen elever for eksempel utelukkende  
oppfatter det som "å ligge ved siden av hverandre". 

Om forskjellen på sex og samleie
Det er viktig at begrepet sex ikke oppfattes ensbetydende med samleie. Gjør 
oppmerksom på at sex er en samlebetegnelse for flere former for seksuell 
nytelse alene eller mellom mennesker.

… fortsettelse fra forrige side
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ARBEIDSARK - ØVELSE 1.3
HVILKE ORD BRUKER VI?

PENIS VAGINA 
(SKJEDE)

BRYST SAMLEIE

GUTTETISS

PIKK

JENTETISS

FITTE

PUPPER Å LIGGE MED 
HVERANDRE

MUGGER KNULLE

EMNE 1 - ET TRYGT ROM I SEKSUALITETSUNDERVISNINGEN

UTOVERTISS INNOVERTISS BOOBS
(ENGELSK)

HA SEX
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BESKRIVELSE
Underviseren forteller elevene at mens de 
arbeider med Uke 6/seksualitetsundervis-
ning, vil det være en ”postkasse” i klassen 
der alle kan legge sine anonyme spørsmål. 
Formålet med postkassen er å sikre at alle 
skal få mulighet til å spørre om de tingene 
de mangler svar på eller er usikre på – uten 
å være redde for at andre skal få vite hva 
de har spurt om. 

Alle elevene presenteres for arbeidet med 
de anonyme spørsmålene og postkassen 
ved at underviseren forteller følgende:

• At hensikten er at alle skal ha mulighet 
til å stille spørsmål.

• At det ikke finnes dumme spørsmål.
• At man viser respekt for hverandre ved 

ikke å le av hverandres spørsmål.

Deretter utleverer man like papirark til alle 
i klassen, og alle skal skrive et spørsmål 
om temaet på arket. Det skal ikke skrives 
navn på lappene, og elevene skal ikke 
lese det opp. Hvis man ikke vet hva man 
skal skrive, later man bare som om man 
skriver noe og bretter sammen arket. Alle 
spørsmålene legges deretter i postkas-
sen, og elevene oppfordres til å legge flere 
spørsmål i kassen i de neste dagene. 

Før man jobber med spørsmålene, leser 
underviseren gjennom spørsmålene og 
sjekker eventuelt opp faglig innhold. 

Arbeidet med elevenes spørsmål kan 
deretter foregå samlet eller fordelt over 
en lengre periode, der det tas opp et par 
spørsmål hver gang man møtes.

Spørsmålene gjennomgås som følger:

• Spørsmålet leses høyt for klassen. 
Underviseren spør elevene om de har 
forslag til et svar, og sammen søker 
elever og underviser å finne frem til ett 
eller flere riktige svar.

• Avhengig av spørsmålets karakter kan 
underviseren velge å utvide spørsmålet 
ved for eksempel å stille supplerende 
spørsmål til elevene om det samme 
emnet.

• Deretter leser underviseren opp et nytt 
spørsmål og gjennomgår det på samme 
måte. Dette fortsetter til alle spørsmå-
lene er gjennomgått.

Du kan gjerne la elevene selv prøve å 
finne svaret via nettet, bøker eller annet 
materiell. Dette kan være en anledning til å 
arbeide med informasjonssøking på nettet 
og hvordan man forholder seg kritisk til den 
informasjonen man finner. Men forbered 
deg i forkant slik at du har noen svar til 
elevene. Noen ganger er det gjerne ikke et 
fasitsvar og dere kan diskutere et mulig 
svar i klassen.

1.4 HVA VIL DU VITE? 
ANONYME SPØRSMÅL
MÅL
• Elevene skal oppleve at de har mulighet til å stille de spørsmålene de har lyst til.
• Elevene sammen skal kunne finne gode svar på spørsmålene som klassekameratene 

har stilt.

MÅLGRUPPE
5.-7. trinn

FAGLIG RELEVANS
Flere fag

TID OG UTSTYR
TID
1-2 timer

UTSTYR
En beholder som kan brukes som 
”postkasse”

TIPS TIL UNDERVISEREN
Tema eller problemstilling som elevene 
ønsker å sette fokus på, kan finnes ved 
å gjøre en idémyldring med elevene ut 
fra overskriften ”ungdom og seksualitet”. 
Idémyldringen kan gjøres av klassen i 
fellesskap, eller i mindre grupper.

Det kan være en fin idé å gjøre denne 
øvelsen sammen med helsesøster.

Det finnes flere gode informasjons-
tjenester på nettet hvor barn og unge 
kan søke kunnskap og stille spørsmål. 
Elever fra 7. trinn kan finne informasjon 
på www.sexfordeg.no. Andre relevante 
informasjonstjenester er www.ung.no, 
sexogsamfunn.no og www.barneombu-
det.no/spor-barneombudet/.
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TID OG MATERIELL
TID
1-2 timer

MATERIELL
En saks, ett arbeidsark og ett vanlig 
ark til hver gruppe.

1.5 RETTIGHETER FOR ALLE
DISKUSJONSØVELSE
MÅL
• Å utvikle bevissthet om rettigheter, samt kritisk sans
• Elevene får kunnskap om seksuelle og reproduktive rettigheter.
• Elevene forholder seg aktivt til at det er en sammenheng mellom rettighetene og 

deres eget liv.

MÅLGRUPPE
6.-7. trinn

FAGLIG RELEVANS
Samfunnsfag, KRLE

BESKRIVELSE

Del elevene inn i mindre grupper. Hver 
gruppe får utdelt en kopi av arbeidsarket 
og underviseren ber elevene klippe ut de 
ti rettighetene, slik at hver rettighet står 
på ett stykke papir. Gruppene skal lese 
rettighetene og diskutere hva hver rettighet 
betyr (dette kan eventuelt gjøres i felles-
skap i klassen).

Elevene skal nå i grupper diskutere hvilken 
rettighet de synes er mest vesentlig for 
deres eget liv. Gruppen skal nå prioritere 
rettighetene og legge dem i prioritert rekke-
følge på det blanke arket.

Diskusjonen om hvor de enkelte rettighete-
ne skal plasseres er den viktigste. Dersom 
elevene er uenige, skal de derfor oppfordres 
til å argumentere og eventuelt søke kom-
promisser som de kan være tilfredse med.

Når alle gruppene er ferdige, presenterer 
de sine prioriteringer for hverandre, og man 
diskuterer i fellesskap likheter og forskjel-
ler mellom gruppenes prioriteringer.

Fortsetter på neste side …

EMNE 1 - ET TRYGT ROM I SEKSUALITETSUNDERVISNINGEN

Øvelsen avrundes med at man for eksem-
pel snakker om:

• Er dette rettigheter som alle barn 
og unge i Norge har i dag?

• Gjelder disse rettighetene kun for 
de unge – eller for alle?

• Er det noen rettigheter som 
mangler?

• Hva skal man gjøre for å sikre at 
barn og unges seksuelle rettighe-
ter ikke blir krenket?

• Synes dere at det er unge eller 
foreldrene som skal bestemme 
for eksempel hva slags klær unge 
skal gå i?

• Hvis unge har rett til et privatliv, 
betyr det at foreldrene ikke skal 
kikke i barnas telefoner eller gå inn 
på barnas rom uten lov?
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1.5 RETTIGHETER FOR ALLE
DISKUSJONSØVELSE

TIPS TIL UNDERVISEREN
De siterte rettighetene er omformuleringer av de som kalles ”seksuelle og 
reproduktive rettigheter”. Alle disse rettighetene har bakgrunn i internasjo-
nale konvensjoner som FNs menneskerettighetserklæring og FNs bar-
nekonvensjon, og dette er rettigheter som Norge (sammen med de fleste 
andre land i verden) er forpliktet til å overholde.

Norske ungdommers liv er fulle av dilemmaer og forhandlinger – både 
i forhold til foreldre, venner og seg selv: Hvor går min grense? Hva har 
jeg lyst til? Mennesket står hele tiden overfor valg som kan handle om 
seksuelle følelser og handlinger, og de unge skal mestre disse ut fra viten, 
holdninger og kompetanse.

Helt overordnet er det derfor viktig for barn og unge å kjenne sine rettighe-
ter, fordi det gir dem et holdepunkt i forhandlinger og valg de møter hele 
tiden. Rettighetene kan gi dem støtte til å kjenne etter hva de selv mener, 
og på den bakgrunnen kunne foreta informerte beslutninger om egne 
handlinger. Det er viktig når man snakker om 
rettigheter at fokus ikke kun blir på egne rettigheter, men at det også 
drøftes respekt for andres rettigheter.

I samtale rundt noen av utsagnene, kan det oppstå ensidig fokusering 
på enkelte religiøse og etniske grupper – med eksempelvis utsagn som 
”nei, det får ikke muslimer lov til”. Undervisningen skal være normkritisk, 
og bruk for eksempel ”de av oss” om alle grupper. For eksempel: ”De av 
oss som er muslimer”, ”De av oss som er heterofile”, ”De av oss som er 
blonde”. Du kan lese mer om kulturelle og religiøse normer, i Utdannings-
direktoratets ressurshefte ”Seksualitet og kjønn” og i kapittel 7 og 8 i boka 
”Seksualitet i skolen”. Se relevante lenker og litteratur bakerst i heftet.

Denne øvelsen kan danne utgangspunkt for videre samtale rundt respekt 
for både egne og andres seksuelle grenser, kjønnsbasert trakassering og 
seksuelle overgrep. Det er viktig at elevene vet hvor de kan søke råd eller 
hjelp, dersom de opplever eller har opplevd uønskede seksuelle handlinger 
eller overgrep. Her kan klassen samtale om hvem de kan spørre eller hvor 
de kan få hjelp i sin kommune, dersom de trenger det, samt få informasjon 
om nummeret 116 111, som er egen telefon for barn og unge.

… fortsettelse fra forrige side

EMNE 1 - ET TRYGT ROM I SEKSUALITETSUNDERVISNINGEN
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ARBEIDSARK - ØVELSE 1.5
RETTIGHETER FOR ALLE

UNGE HAR RETT TIL SELV Å BESTEMME 
OVER EGEN KROPP.

UNGE HAR RETT TIL SELV Å VELGE OM DE VIL 
GIFTE SEG.

UNGE HAR RETT TIL Å FÅ 
UNDERVISNING OM SEKSUALITET PÅ 

SKOLEN.

UNGE HAR RETT TIL PRIVATLIV.

UNGE HAR RETT TIL ANONYMT Å KUNNE FINNE 
OPPLYSNINGER OM SEX, SEKSUELT OVERFØRBARE 

INFEKSJONER, PREVENSJON, ABORT OSV. FOR 
EKSEMPEL PÅ NETTET.

UNGE HAR RETT TIL Å MENE HVA DE VIL OM 
SEKSUELLE TEMAER.

UNGE HAR RETT TIL Å IKKE BLI TVUNGET TIL SEX.

UNGE HAR RETT TIL SELV Å VELGE SIN 
SEKSUALITET.

UNGE HAR RETT TIL SELV Å VELGE HVEM 
DE VIL VÆRE KJÆRESTER MED.

UNGE HAR RETT TIL GRATIS 
BEHANDLING VED PROBLEMER SOM 

FØLGE AV OMSKJÆRING.

EMNE 1 - ET TRYGT ROM I SEKSUALITETSUNDERVISNINGEN
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EMNE 2 

IDENTITET OG KJØNN
Emner som identitet og kjønn er sentralt i undervisning om 
seksualitet. Seksualitetsundervisningen kan derfor ses både 
i en sammenheng der det faglig skal tematiseres identitet, 
kjønn, seksualitet, kropp, relasjoner og familie og som et 
vesentlig potensial for å bidra til utviklingen av elevenes 
personlige og sosiale kompetanse. 

Når barn i 4. klasse skal beskrive seg selv forteller de gjerne 
om fritidsinteresser, familie og venner. Fritidsinteressene og 
den sosiale identiteten er avgjørende deler av barnas 
identitet og spiller en viktigere rolle i deres beskrivelser av 
seg selv enn både materielle statussymboler og skolen2. 
Elevundersøkelsen fra 2017 viser at rundt 90 prosent av 
elevene oppgir at de trives godt eller svært godt. 

Det å føle seg usikker på seg selv, kan være en alminnelig 
del av det å være ung og i puberteten. Man skal etter hvert 
venne seg til en ny kropp, til nye følelser og til omverdenens 
økende krav til å ta stilling og treffe valg. Mange begynner å 
tenke mer over hvordan de har lyst til å være og å se ut. 
Behovet for ”å passe inn” i de forskjellige sosiale fellesska-
pene, kan presse på. Det kan derfor føles som en usikker og 
sårbar tid, og nettopp seksualitetsundervisningen kan være 
et relevant forum for å ta opp en slik problematikk. 

Øvelsene til dette emnet retter søkelyset mot elevenes 
refleksjoner om blant annet identitet og deres opplevelser 
med ulikhet og mangfold i klassen og i andre 
sammenhenger. Øvelsene inkluderer også temaer som 
identitet på Internett. 

2 Elevundersøkelsen 2017, hovedrapport.

SUPPLERENDE TEMAMATERIELL

Tema for Uke 6, 2015 er ”Familier” med fokus på det 
mangfold av familieformer som finnes, og på forestil-
linger, normer og visjoner om ”den gode familie”. 
(5.- 7.trinn)

”Sosiale medier” har fokus på bruk av sosiale medier, 
satt i sammenheng med lovverk, rettigheter, grenser, 
ønsker og behov.

Du finner alt materiell på uke6.no

TRINNMÅL OG MÅL
Øvelsene i dette emnet egner seg for 
arbeid med flere av kompetansemålene i 
læreplanene, blant annet til å snakke om 
temaer knyttet til seksualitet, om ulike 
familieformer, forholdet mellom kjønnene 
og ulik kjønnsidentitet. 
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EMNE 2 

IDENTITET OG KJØNN

OM IDENTITET 

• Identitet brukes i dagligspråket om de trekkene ved en  
person, som til sammen kjennetegner eller avgrenser  
personen som forskjellig fra andre. Identitet handler om 
hvem vi forstår oss selv som, og hvordan vi blir forstått av 
andre. I denne betydningen svarer begrepet på mange måter 
til ”personlighet” og ”karakter”. 

• I dag er identiteten noe som hele tiden skal dannes. Det 
handler om hvem vi ønsker å være og ikke være, og hvordan 
vi ønsker å leve livet vårt. Identitetsdannelse er en livslang 
prosess, som kan preges av usikkerhet, tvil og ulike valg. 
Identiteten påvirkes av livet vi lever og menneskene rundt 
oss. I puberteten skjer det spesielt mange endringer. 

• Kjønnsidentiteten er en avgjørende del av den totale  
identiteten, og handler om hvilke kjønn vi opplever at vi har. 
De fleste kulturer har to kjønn, gutt og jente, og mange  
identifiserer seg med det kjønn som defineres når man blir 
født, men ikke alle. Kjønnsidentiteten vår er knyttet til  
kroppen og det biologiske, men det å føle seg som et kjønn 
er også et resultat av en sosial og kulturell prosess.   

• Seksuell identitet handler om hvem vi blir forelsket i og 
hvem vi blir seksuelt tiltrukket av. Den seksuelle identiteten 
kan utvikles  gjennom hele livet. Det seksuelle samspillet 
med andre bidrar igjen til å forme vår personlighet. For noen 
er det viktig å definere sin seksuelle identitet, fordi det sier 
mye om hvem de er. Andre vurderer en definisjon som  
mindre viktig, og ønsker derfor ikke å definere seg som det 
ene eller andre, og noen trenger mer tid for å finne av det. 

Kilder: www.sexogsamfunn.no, www.sexfordeg.no og www.ung.
no

RESTART
RESTART er Skeiv Ungdoms satsing for en trygg og 
inkluderende skole der alle kan være og utrykke seg 
selv som man vil. De har utviklet det normkritiske me-
todematerialet «Riv Gjerdene» som utgjør grunnlaget 
for deres skoleprosjekt. Opplegget de tilbyr har som 
funksjon å opplyse ungdom om kjønn, seksualitet og 
normer. Målet er å bli kvitt fordommer og diskriminering 
og å skape et bedre skolemiljø.

Få tilgang til Restarts materiell «Riv Gjerdene» på  
https://skeivungdom.no/brosjyrer/

http://www.sexogsamfunn.no
http://www.sexfordeg.no
http://www.ung.no
http://www.ung.no
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BESKRIVELSE
Elevene og underviseren står i en sirkel på 
gulvet. Elevene skal etter tur komme med 
et utsagn som forteller noe om dem selv. 
Det kan være noe man liker eller misliker, 
noe om familien, fritiden eller lignende. 
Eksempler er: ”Jeg liker å reise”, ”Jeg bor 
i en leilighet” eller ”Jeg elsker å spille 
fotball”. Underviseren begynner med det 
første utsagnet.

Når eleven sier noe om seg selv, tar de et 
skritt inn i sirkelen. Hvis utsagnet også 
gjelder for de andre elevene, tar de også et 
skritt inn i sirkelen. Når alle som ønsker det 
har tatt et skritt frem, går man tilbake på 
plassen sin. Deretter sier en ny person noe 
om seg selv, og slik fortsetter øvelsen til 
man har vært rundt hele sirkelen.

I runde to behøver ikke det eleven sier om 
seg selv, å være sant. Eleven kan altså gjer-
ne lyve! Den som snakker, blir stående på 
sin plass i sirkelen, mens de andre vurderer 
om de tror på utsagnet eller ikke. Hvis de 
tror det er sant, vender de tommelen opp. 
Hvis ikke, vender de den ned. Den som kom 
med utsagnet, svarer så ved å vende tom-
melen opp eller ned. Ellers går runden som 
den første runden. 

Som en oppsummering kan underviseren 
stille følgende spørsmål: 

• Hvordan synes dere det var å gjøre 
denne øvelsen?

• Hva tror dere hensikten er med å gjøre 
øvelsen?

2.1 HVEM ER VI?
BLI KJENT

TID OG UTSTYR
TID
Ca. 15 minutter.

UTSTYR
Ingen

EMNE 2 - IDENTITET OG KJØNN

TIPS TIL UNDERVISEREN
Hvis enkelte elever synes det er 
vanskelig å finne på noe å si, hopper du 
over dem i første omgang. Kom tilbake 
til dem når de har funnet på noe. Alle 
elever bør si noe med mindre det er 
veldig tydelig at de ikke ønsker det.

MÅL
• Å skape et trygt læringsmiljø
• Elevene lærer noe nytt om hverandre og fellesskapet i klassen
• Elevene øver seg i å snakke for hele gruppen

MÅLGRUPPE
5.-7. trinn

FAGLIG RELEVANS
Generell
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BESKRIVELSE

Øvelsen introduseres senest dagen før 
den skal gjøres på skolen. Underviseren 
forteller at øvelsen handler om identitet og 
går gjennom arbeidsarket med elevene og 
forklarer dem at de skal finne en ting som 
sier noe om hvem de er. Tingen skal de ta 
med på skolen (eventuelt et foto av den). 
Bruk eventuelt eksemplene på arbeidsarket 
til å forklare hva slags ting elevene kan 
vurdere å velge.

Når øvelsen skal gjøres deles elevene i 
grupper med to personer i hver.  Først 
forteller den ene eleven hva slags ting de 
eller hun har tatt med, og hvorfor de valgte 
nettopp denne tingen. Den andre personen 
lytter aktivt og kan stille 
spørsmål. Etterpå forteller den andre 
eleven om sin ting. 

Deretter samles alle elevene i en sirkel, 
hvor hvert par forteller kort hva slags ting 
den andre har tatt med og hvorfor. 

Underviser kan stille følgende spørsmål til 
videre refleksjon:
• Hvordan kan en ting fortelle noe om 

hvem man er?
• Hvordan var det å skulle velge en ting og 

fortelle andre om den?
• Synes dere at dere har lært noe nytt om 

noen av de andre i dag?
• Tingene dere har tatt med kan vise at 

det kan være forskjellig hva som betyr 
noe for én (for eksempel familie, venner, 
sport) og hva som betyr noe for en an-
nen. Hvordan kan det at dere alle er  
forskjellige være noe bra i en klasse som 
vår? Kan dere gi noen eksempler på det?

• Hvordan var det å snakke i grupper 
om de tingene dere selv eller de andre 
hadde valgt?

• Er det noen av dere som har valgt ting 
som er nesten like?

• Er det noen av dere som har blitt positivt 
overrasket over hva de andre har valgt?

2.2 HVEM ER JEG?
FORTELLINGER

TID OG UTSTYR
TID
Ca. 1,5 time

UTSTYR
Arbeidsark kopieres til hver elev.
Elevenes egne ting.

TIPS TIL UNDERVISEREN
Elevene kan også lage en plakat, som 
presenterer den tingen de har hatt 
med. Plakaten kan lages med 
tegninger, digitale foto av tingene og 
elevene selv, små kommentarer og 
stikkord fra elvenes fortellinger – eller 
det som elevene selv finner på. Plaka-
ten kan henges opp i klassen eller stil-
les ut på skolen. Tilrettelegges denne 
delen av øvelsen i samarbeid med 
kunst og håndverk, kan dette elemen-
tet gjøres mer kreativt hvis elevene 
for eksempel skal uttrykke en form for 
”selvportrett” gjennom plakaten. 

EMNE 2 - IDENTITET OG KJØNN

MÅL
• Å reflektere over egen identitet og jobbe med anerkjennelse av mangfold
• Elevene kan sette ord på hva de liker og hva som er viktig for dem i deres liv
• Elevene lærer noe nytt om hverandre og fellesskapet i klassen og gir eksempler på 

hvordan forskjelligheter kan være noe positivt i en klasse

MÅLGRUPPE
4.-7. trinn

FAGLIG RELEVANS
Samfunnsfag, KRLE og generelt
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ARBEIDSARK - ØVELSE 2.2 
HVEM ER JEG?

EMNE 2 -IDENTITET OG KJØNN

TENK OVER… 
Hvis du må velge én ting som forteller andre noe om hvem du er, hvilken ting vil det være? Det kan være noe som viser:
- Hva du liker å gjøre.
- Hvem du er spesielt glad i.
- En flott opplevelse du har hatt.
- Noe som du alltid har med deg.
- Eller noe helt annet.

TA MED…
Når du har funnet ut hvilken ting du vil velge, tar du den med på skolen. Hvis det ikke lar seg gjøre (hvis tingen for eksempel 
er veldig stor), kan du ta et bilde eller lage en tegning av den.

FORTELL OM…
Når du kommer på skolen, skal du fortelle andre om tingen du har tatt med, og hva du mener at den forteller om deg. 
Derfor bør du ikke velge noe som du ikke ønsker å vise andre (for eksempel noe som er en hemmelighet).

EKSEMPLER
”Jeg ville ha valgt et bilde av de tre brødrene mine hvis jeg skulle finne en ting som forteller 
hvem jeg er. De er snille, og de beskytter meg og jeg vet at de alltid vil hjelpe meg.” 

”Hvis jeg skulle velge en ting som forteller noe om meg, så ville det være massevis av 
turnapparater. For jeg er skikkelig god i turn, og jeg liker det veldig godt. Jeg går på turn to 
ganger i uken. Min beste venn og mange andre fra skolen går også på turn. Det morsomme ved 
turn er utfordringen. Det er alltid et hopp du kan bli bedre på. Det er veldig kult.”

”Jeg tok med iPaden min som jeg kjøpte for penger jeg har spart selv. Jeg måtte spare ganske 
lenge, så jeg er skikkelig glad i den. Jeg har hatt den i fire måneder og ønsket meg den mye 
lenger. Den forteller noe om meg på grunn av innholdet i den, hvilke apper som er på og hva 
slags smak jeg har. Jeg bruker den mye for å høre på musikk og spille spill.”
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BESKRIVELSE

Underviseren presenterer deltakerne for ett 
av postkassespørsmålene på arbeidsarket. 
Underviseren forteller elevene at det er 
bearbeidede spørsmål som er blitt sendt 
til informasjonstjenester for barn og unge 
på Internett, som www.ung.no og www.
barneombudet.no/spor. Dette er tjenester 
der barn og unge kan stille og få svar på 
spørsmål anonymt.

Spørsmål leses opp, eventuelt av en elev. 
Deretter deles elevene inn i mindre grupper 
på to til tre personer, der det er deres op-
pgave å være ”rådgivere” og gi gode råd og 
svar på spørsmålet. Husk å gjøre elevene 
oppmerksomme på at det ikke finnes noen 
”riktige eller gale” svar.
 
Underviseren intervjuer nå gruppene, ”Hva 
snakket dere om i deres gruppe? Hvilke 
forskjellige råd har dere? Hvorfor ville det 
være en god idé? Hva ville være forde-
lene og ulempene ved å gjøre som dere 
foreslår?”, og noterer stikkord på tavlen. 
Gjennomgangen av postkassespørsmålet 
avsluttes med en oppsummering. Deretter 
kan arbeidet fortsette med de andre post-
kassespørsmålene på arbeidsarket. 

Underviseren kan forberede seg ved å lage 
en liste med åpne og undersøkende spørs-
mål som det vil være relevant å stille til de 
forskjellige eksemplene.

Som avslutning på arbeidet med øvelsen 
kan underviseren snakke med elevene om 
følgende spørsmål:

• Tror dere at det er mange barn og 
unge som opplever å føle seg annerle-
des enn sine klassekamerater, venner, 
søsken eller familie?

• Hvordan kan det være godt å føle seg 
annerledes? Hvordan kan det være 
vanskelig?

• Hvem kan man snakke med hvis man 
synes at det er vanskelig (venner, 
foreldre, undervisere, andre?). Hvilke 
fordeler og ulemper kan det være ved 
å snakke med de forskjellige?

• Er dere kjent med informasjons-
tjenester som ”Ung.no” eller ”Spør 
Barneombudet”? Vet dere om andre 
steder der det går an å henvende seg 
anonymt, hvis det er noe man  
trenger å snakke om? 

MÅL 
• Elevene skal kunne drøfte konkrete problemstillinger knyttet til kjønn og seksualitet.
• Elevene skal kunne formulere flere handlingsalternativer ut fra eksempelets problem-

stillinger og diskutere fordeler og ulemper ved disse
• Elevene blir kjent med relevante informasjonstjenester for barn og unge på nett 

MÅLGRUPPE
6.-7. trinn

FAGLIG RELEVANS
Samfunnsfag, KRLE og den overordnede delen av lærerplanen.

TID OG UTSTYR
TID
Ca. 15 minutter per eksempel

UTSTYR
Arbeidsark kopieres til hver elev

TIPS TIL UNDERVISEREN
Du velger eventuelt ut de spørsmålene 
på arbeidsarket som du synes passer 
best til dine elever. 

Autentiske eksempler kan engasjere 
elevene i undervisningen fordi 
spørsmålene er ekte og kommer fra 
”virkelige” barn og unge som dem selv. 
Det skaper en følelse av trygghet for 
både elever og underviser at man ikke 
snakker om elevenes egne konkrete 
erfaringer, men i stedet om andre barn 
og unge som like gjerne kunne ha vært 
elevene, men som nettopp ikke er det.

Du kan selv finne andre eksempler 
eller la elevene selv finne noen som 
de arbeider med. På denne måten kan 
elevene også bli kjent med de ulike 
informasjonstjenestene. 

EMNE 2 - IDENTITET OG KJØNN

2.3 MITT SPØRSMÅL ER 
KANSKJE LITT MERKELIG 
POSTKASSESPØRSMÅL

Fortsetter på neste side …

http://www.ung.no
http://barneombudet.no/spor-barneombudet/
http://barneombudet.no/spor-barneombudet/
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2.3 MITT SPØRSMÅL ER 
KANSKJE LITT MERKELIG 
POSTKASSESPØRSMÅL

EMNE 2 - IDENTITET OG KJØNN

ANNEN ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN

• Du kan eventuelt finne et annet eksempel som retter seg direkte mot noen av de pro-
blemstillingene som er særlig relevante for elevene. 

• Vurder om elevene kan ha lettere for å forholde seg til hva de selv ville gjort i det gitte 
eksempelet.

• Støtt elevene i å forstå og huske de forskjellige problemstillingene i eksempelet. Det kan 
for eksempel gjøres ved å snakke om de viktigste opplysningene i eksempelet i  
fellesskap og skrive dem opp på tavlen, og ved å utarbeide en individuell/felles liste over 
fordeler og ulemper ved de sentrale valgene. 

• Hvis elevene har vanskelig for å finne forslag til handlingsalternativer, kan du formulere 
en rekke handlingsalternativer som de kan velge mellom. 

• Snakk med elevene om hva det vil si å være anonym. 

RELEVANTE VEILEDNINGS- OG INFORMASJONS-
TJENESTER FOR BARN OG UNGE PÅ NETT:

www.sexogsamfunn.no
Sex og samfunn har en anonym chattetjeneste der du kan 
spørre anonymt om det du lurer på knyttet til seksualitet. Der 
finner du også mye god informasjon.

www.ung.no
ung.no er et nettsted for offentlig informasjon om rettigheter, 
muligheter og plikter for ungdom.

www.barneombudet.no/spor 
Spør Barneombudet svarer de under 18 år på spørsmål om 
ulike rettigheter. Spør Barneombudet er helt anonymt.

Andre relevante tjenester for de under 18 år er:
www.korspahalsen.no

… fortsettelse fra forrige side

http://www.ung.no
http://barneombudet.no/spor-barneombudet/
https://korspahalsen.no/
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ARBEIDSARK - ØVELSE 2.3 
MITT SPØRSMÅL ER KANSKJE LITT 
MERKELIG

EMNE 2 -IDENTITET OG KJØNN

1. 
Hei. Dette er kanskje ikke et så stort problem som mange andre skriver om her inne. Men jeg er veldig sjenert og har ikke 
så mange venner. Jeg tør ikke rekke opp hånden i timen og jeg henger ikke sammen med de andre i friminuttene. Har vært 
sånn helt siden 1. klasse og jeg gleder meg ikke til å begynne på ungdomsskolen for jeg er redd for å bli mobba. Jeg føler alle 
hater meg fordi jeg ikke prater så mye. Hvordan kan jeg slutte å være så sjenert? Jeg vil ikke at det skal gå utover livet mitt.
Hilsen usikker

2. 
Jeg har noen spørsmål. Jeg er 13 år og har en lillesøster som er snart 8. Mamma og pappa sier at jeg må legge meg samti-
dig som henne og de behandler meg som om jeg også er en 3-klassing. Hvordan skal jeg få dem til å slutte å behandle meg 
som en 8-åring? For litt siden snakket vi om konfirmasjon hjemme og jeg sa at jeg ikke har lyst til å gjøre det i kirken. Da ble 
de veldig sure og sa at de ikke ville høre noe snakk om det engang. Jeg vil ikke såre noen men jeg føler at de ikke vil lytte til 
meg og at jeg ikke får være med å bestemme over mitt liv. Har dere noen gode råd til meg? 

3. 
Fordi jeg ikke er helt hvit skiller jeg meg litt ut fra de fleste andre på skolen, men jeg har aldri tenkt noe særlig over det før i 
det siste. Nå begynner jeg å bli irritert når andre vil oppfatte meg enten som mørk eller hvit eller spør meg om jeg føler meg 
mest som det ene eller det andre. Jeg føler meg som begge deler, men hvorfor er det viktig for andre? Hvorfor bryr de seg 
om det og hva synes dere at jeg kan gjøre med det?

4. 
Hei jeg er 12 år, og tror jeg er homofil. Jeg er usikker på om folk vil se meg annerledes som homofil, istedenfor heterofil. Jeg 
er redd for at det vil skje. At alle vil se meg annerledes og at de ikke vil være venn med meg mer. Hva kan jeg gjøre?
Hilsen 12 år.

POSTKASSESPØRSMÅL
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BESKRIVELSE
Elevene og underviseren sitter på stoler i 
en sirkel. Elevene introduseres til arbeids-
formen. De skal vite at øvelsen handler om 
å ta stilling, også når man er i tvil. Målet er 
ikke å være enige, men å utforske forskjelli-
ge standpunkter og at man skal respektere 
hverandres vurderinger.

Underviseren leser en påstand høyt. Der-
som elevene er uenige, reiser de seg og 
bytter plass med de andre som også er 
uenige i påstanden. Man skal ikke gå tilbake 
til den stolen man kommer fra. Hvis det 
bare er én som reiser seg, bytter vedkom-
mende plass med underviseren. 

Etter at alle påstandene er lest høyt, spør 
underviseren: ”Var det noen påstander der 
dere var i tvil om dere skulle reise dere 
eller bli sittende?”. Med dette spørsmålet 
tar dere opp tvilen og nyanseringen hos 
elevene, og det er nettopp dette som er 
spesielt interessant å snakke med dem om. 

2.4 ULIKE MÅTER Å VÆRE PÅ 
FRA STOL TIL STOL

TID OG UTSTYR
TID
Ca. 15-25 minutter.

UTSTYR
Ingen

TIPS TIL UNDERVISEREN
Man kan oppleve at elevene ikke 
alltid gir uttrykk for egne meninger, 
men derimot ”gjør som andre”. Det 
er imidlertid en helt naturlig 
reaksjon, og betyr ikke nødvendigvis 
at de ikke reflekterer selv. Tvert 
imot har de kanskje en mer eller 
mindre bevisst indre dialog om de 
skal reise seg eller ikke – selv om de 
andre ikke gjør det.

Den indre dialogen er vesentlig, og 
en forutsetning for at de enkelte 
elevene på at senere tidspunkt har 
mot til å vise sine egne holdninger. 
Det er viktig at man ikke presser 
elevene til å delta i samtalen. Det er 
helt greit bare å lytte til det de andre 
sier dersom man helst vil det.

Hvis elevenes standpunkter skal 
anerkjennes, er det viktig å unngå en 
diskusjon mellom elevene om hvilke 
standpunkter som er ”riktige eller 
gale”. La i stedet bakgrunnen for de 
forskjellige standpunktene bli hørt.

Fortsetter på neste side …

EMNE 2 - IDENTITET OG KJØNN

MÅL
• Å utvikle evne til refleksjon og til å ta stilling til noe
• Elevene øver seg i å ta stilling til og å godta egne og andres standpunkter
• Elevene reflekterer individuelt og i fellesskap over temaene i øvelsen og tema knyttet 

til seksualitet
• Elevene skal samtale om tema knyttet til seksualitet, grensesetting, vold og respekt

MÅLGRUPPE
5.-7. trinn

FAGLIG RELEVANS
Samfunnsfag

Samtalen fortsetter ved at elevenes 
meninger om ulike påstander utforskes ut 
fra det de selv bringer på banen. Under-
viserens rolle er å få elevene til å utdype 
sine synspunkter med åpenhet og respekt: 
”Hvorfor tror du at du var i tvil her?”, ”Kan 
du forklare litt mer om det?”, osv. 

Påstander til øvelsen er på neste side.
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EMNE 2 - IDENTITET OG KJØNN

2.4 ULIKE MÅTER Å VÆRE PÅ 
FRA STOL TIL STOL

PÅSTANDER TIL ØVELSEN:
• I dag er det mandag (tirsdag, onsdag osv.).
• I dag er det fint vær.
• Alle mennesker ser forskjellige ut. 
• Alle mennesker liker de samme tingene.
• Alle mennesker har de samme meningene.
• Vi har rett til å ha vår egen mening.
• Alle mennesker har rett til å være seg selv.
• Det er noen ganger vanskelig å vite hva man mener.
• Vi har rett til å se ut slik vi ønsker.
• Voksne må gjerne bestemme hvilket klær barn skal ha på seg.
• Man er mest seg selv når man er sammen med familien.
• Man er mest seg selv når man er sammen med vennene sine.
• Man er mest seg selv når man er sammen med klassen.
• Man er mest seg selv når man er alene.
• Man kan være på forskjellige måter, alt etter hvem man er sammen med.
• Vi kan oppføre oss på en annen måte hjemme enn på skolen.
• Man kan ha lyst til å være en annen enn den man er.
• Vi kan forandre oss for at andre skal like oss.
• Det er viktig å være som alle andre.
• Det er viktig å være annerledes enn alle andre.
• Andre folk er ikke alltid flinke til å godta personer som er annerledes enn dem selv.
• Jenter er alltid like. 
• Gutter er alltid like. 
• Det er stor forskjell på hvordan jenter er. 
• Mange synes at gutter skal være på en bestemt måte. 
• I vår klasse bør man helst være slik som alle andre. 
• I vår klasse er det rom for å være slik vi vil være. 
• Det betyr noe hvordan man ser ut. 
• Vi kan ha lyst til å se ut som de andre vi kjenner.
• Vi kan ha lyst til å se helt annerledes ut enn de andre vi kjenner. 

ANNEN ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN

• For at øvelsen skal gi mening, er det viktig å forsøke 
å sikre at elevene bare reiser seg hvis de er uenige i 
et utsagn – og ikke for eksempel for å få sitte på en 
bestemt stol (for eksempel sin egen) eller ved siden av 
en bestemt person. Dette kan for eksempel  
imøtekommes ved å bruke noen like stoler, eventuelt 
hentet inn fra et annet lokale. 

• Du kan selv finne på andre spørsmål som er særlig 
velegnede til elevene.  

• Du kan snakke med elevene etter hvert  
utsagn, hvis du vurderer at det er best for  
elevene å ta stilling til én ting av gangen, og at de 
husker utsagnet bedre hvis de får snakke om det med 
det samme. 

… fortsettelse fra forrige side
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BESKRIVELSE
Underviser kopierer opp øvelsen slik at hver 
elev får utlevert et eksemplar av arbeids-
arket til øvelsen, som viser to klassebilder 
fra henholdsvis begynnelsen av 1950-årene 
og begynnelsen av 1980-årene. Elevene får 
5–10 minutter til å arbeide sammen i par 
eller i mindre grupper om spørsmålene på 
arbeidsarket:

• Hvem er gutter og hvem er jenter på de 
to klassebildene? 

• Hvilke likheter og forskjeller er det på 
guttene og jentene? 

Deretter oppsummerer underviseren 
svarene på spørsmålene. Klassebildene kan 
eventuelt vises på projektor/smartboard 
mens det blir snakket om dem. 

I oppsummeringen kan det tas utgangs-
punkt i følgende spørsmål:

• Var det lett eller vanskelig å se hvem 
som var gutter og hvem som var jenter 
på bildene? 

• Hva ser dere etter når dere skal avgjøre 
om en person på bildet er gutt eller 
jente?

• Var kjønnsforskjellene mer eller mindre 
tydelige på begge bildene?

• Bildene kan vise noe om at forvent-
ningene til hvordan vi ”bør” se ut som 
gutt eller jente, kan endre seg over tid. 
Hvorfor tror dere at det er slik?

2.5 GJETT ET KJØNN
GRUPPEARBEID
MÅL
• Elevene skal kunne gi eksempler på ulike forventninger til gutter og jenter og hvordan 

forventninger til kjønn og kjønnsroller kan forandre seg over tid.
• Elevene skal kunne samtale om hvilken betydning kjønnet har for selvoppfattelsen og 

andres oppfattelse av en selv. 

MÅLGRUPPE
5.- 7. trinn

FAGLIG RELEVANS
Samfunnsfag, naturfag og KRLE

TID OG UTSTYR
TID
45- 60 minutter

UTSTYR
Arbeidsarket deles ut til hver elev + finn 
klassens eget klassebilde fra i år.

TIPS TIL UNDERVISEREN
Vær oppmerksom på fordeler og 
ulemper ved å trekke inn klassens eget 
bilde, hvis det er elever i klassen som 
bryter kjønnsnormene for utseende eller 
elever som er utsatt for mobbing.
Vurder eventuelt om det er mer hen-
siktsmessig å bruke et annet nåtidig 
klassebilde, slik at ingen av elevene blir 
uthengt i undervisningen.  

Øvelsen kan integreres i samfunnsfag-
undervisningen ved å se på sammen-
henger mellom levekår, hverdagsliv og 
kjønnsroller i forskjellige tidsperioder. 
Elevene kan for eksempel lage en tids-
linje i klassen, som viser eksempler på 
syn på kjønn og kjønnsroller i forskjel-
lige tidsperioder frem til i dag.

Hvis det arbeides med øvelsen i en 
norskfaglig sammenheng, kan elevene 
for eksempel få til oppgave å skrive en 
fortelling ut fra bildene. Ideer til fortel-
linger kan være: 1) Velg en av jentene 
på bildet fra 1950-årene. Forestill deg 
at hun en dag kom på skolen med 
langbukser på seg. Skriv om hennes 
opplevelse i jeg-form. 2) Velg en av 
personene på bildet fra enten 50-årene 
eller 80-årene. Forestill deg at personen 
reiser frem eller tilbake i tid og møter 
klassen fra det andre bildet. Skriv om 
personens opplevelse av forventninger 
til kjønn og kjønnsroller (i jeg-person 
eller med en allvitende forteller). 

EMNE 2 - IDENTITET OG KJØNN

Fortsetter på neste side …

• Hvordan er det i dag: Finnes det også 
forventninger til hvordan gutter og 
jenter helst skal se ut og hvordan de 
skal de oppføre seg? Kan dere gi noen 
eksempler på de forventningene?

På dette tidspunktet i øvelsen kan undervi-
seren trekke inn klassens eget klassebilde 
fra i år og vise det på projektor/smartboard 
eller i kopier til elevene. (Se også ”Tips til 
underviseren”). Klassen undersøker bildet i 
fellesskap for å finne eksempler på de 
forventningene til gutters og jenters 
utseende, som elevene selv har kommet 
med:

• Var det lett eller vanskelig å se hvem 
som var gutter, og hvem som var jenter 
på vårt eget bilde?

• Er kjønnsforskjellene mer eller mindre 
tydelige på vårt eget bilde sammenlig-
net med de andre klassebildene?

• Hvilke eksempler på likheter og ulikhe-
ter mellom gutters og jenters utseende 
viser bildet vårt?

• Er det noen måter å se ut på som er 
”kjønnsnøytrale”? 

• Tror dere at klassebildet vårt ligner 
bildene av andre klasser rundt omkring 
i Norge? Eller kan det være forskjeller 
i forventningene til hvordan man ser ut 
som gutt og jente – alt etter hvor i landet 
man kommer fra?
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2.5 GJETT ET KJØNN
GRUPPEARBEID

EMNE 2 - IDENTITET OG KJØNN

ANNEN ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN

• Velg eventuelt en annen form for organisering, f.eks. hele klassen eller individuelt. 

• Vær ekstra oppmerksom på å forebygge mobbing hvis dere velger å bruke klas-
sens eget klassebilde i øvelsen. Alternativt kan et annet klassebilde brukes.

• Er det greit å bryte med forventnin-
gene til hvordan man ”bør” se ut som 
henholdsvis gutt og jente i klassen/på 
skolen vår? Hvordan reagerer andre på 
dette? Er det lett eller vanskelig å bryte 
med forventningene?

• Kan vi bestemme selv hvordan vi helst 
vil se ut? Eller er det andre ting eller 
mennesker som på forskjellige måter 
bestemmer hvordan gutter og jenter bør 
se ut?

Øvelsen avsluttes med at klassen snak-
ker om hvilken betydning kjønnet spiller 
for mennesker i dag. Avgjør vårt biologiske 
kjønn hvordan livet vårt vil være? Hvilke 
klær vi går i, hvilke fritidsaktiviteter vi har, 
hvilken utdannelse og jobb vi vil få i fremti-
den? Eller lever vi i en tid da kjønnet spiller 
en mindre rolle enn tidligere, og alle bare 
kan gjøre det de har lyst til?

… fortsettelse fra forrige side
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ARBEIDSARK - ØVELSE 2.5 
GJETT ET KJØNN

EMNE 2 -IDENTITET OG KJØNN

GJETT ET KJØNN
Hvem er gutter, og hvem er jenter på de to klassebildene?
Hvilke likheter og forskjeller er det dere legger merke til på gutter og jenter?
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BESKRIVELSE
Underviseren presenterer øvelsen ved å 
snakke med elevene om hva vi bruker en 
profil på sosiale medier til. Dere kan også 
snakke om hvor mange av elevene som 
selv har en profil, og hvor de har profiler. 

Deretter deles elevene inn i par, og hvert 
par får utlevert en kopi av arbeidsarket 
til øvelsen. Underviseren forteller parene 
at de skal fylle ut profilen på arbeids-
arket som om det var en virkelig profil 
på et sosialt nettsamfunn. De skal ikke 
lage en profil som ligner dem selv, men 
lage en profil for en oppdiktet person på 
deres egen alder. Før de begynner å lage 
profilen, kan de snakke sammen om hvil-
ken type deres profil skal være. Profilen 
skal inneholde følgende opplysninger og 
betydning gjennomgås med elevene før de 
starter arbeidet:
• 
• Profilbilde (limes inn eller tegnes på 

arbeidsarket)
• Profilnavn
• Alder
• Status (velges ut fra muligheter på 

arbeidsarket)
• Hjemsted
• Yrke (velges ut fra muligheter på ar-

beidsarket)
• Interesser
• Statusoppdatering
• Liker å dele

2.6 SE MEG - PÅ NETTET
GRUPPEARBEID
MÅL
• Elevene skal kunne gi eksempler på hvilke konsekvenser det kan ha å legge ut  

personlige bilder eller opplysninger om en selv på Internett.
• Elevene skal kunne gi eksempler på fordeler og ulemper ved at man kan leke med sin 

identitet på profiler på sosiale nettsamfunn
• Elevene tenker over hvordan andre oppfatter den profilen de har i ett sosiale medier

MÅLGRUPPE
5.- 7. trinn

FAGLIG RELEVANS
Samfunnsfag og norsk

TID OG UTSTYR
TID
Ca. 1,5 time

UTSTYR
Arbeidsarket gis til hver elev.

TIPS TIL UNDERVISEREN
Både mobilbruk og bruk av sosiale me-
dier varierer med kjønn og alder. Bruken 
øker betydelig med alder, samtidig som 
det etter ca. 11-årsalderen blir økte 
forskjeller på kjønn, hvor jenter benytter 
mobil og sosiale medier i større grad 
enn gutter. 
Kilde: Barn og medier-undersøkelsen 
2018, Medietilsynet.

Personlige profiler på sosiale medier 
kan ofte inneholde henvisninger til sex, 
også hos barn og unge. Dette kan for 
eksempel ses i de valgte brukernav-
nene, i profilbildenes fokus på ansikter 
og kropper eller i statusoppdateringene. 
Å utlevere personlig informasjon og 
bilder kan være en sårbarhetsfaktor for 
blant annet mobbing. Underviseren bør 
vurdere å trekke inn refleksjoner om 
disse forholdene i oppsummeringen av 
øvelsen hvis elevene ikke selv kom-
mer inn på det. Hensikten med dette 
skal være å få elevene til å tenke etter 
hvordan signalene de sender via tekst 
og bilder på Internett kan oppfattes på 
forskjellige måter, og hvilke grenser de 
synes det bør være for hvordan man 
presenterer seg på nettet.
 

EMNE 2 - IDENTITET OG KJØNN

Fortsetter på neste side …

Når parene har laget sine profiler, set-
ter underviseren to og to par sammen til 
grupper på fire. Underviseren forklarer 
arbeidsprosessen videre og presenterer 
for eksempel hjelpespørsmålene til bruk 
i tilbakemeldingene (se nedenfor). Begge 
parene presenterer nå profilene sine og får 
det andre parets tilbakemelding på dem. 
Prosessen foregår som følger:

1. Par 1 presenterer sin profil, mens par 
2 lytter uten å si noe. 

2. Par 2 snakker om profilen og tankene 
de får om personen ut fra opplysnin-
gene i profilen. Par 1 lytter uten å si 
noe. 

3. Par 1 snakker sammen om det de 
andre har sagt om deres profil. Er de 
enige i det par 2 tenker om profilen 
deres? Var det noe som forbauset 
dem? Var det noe de overhodet ikke 
hadde tenkt på om sin egen profil? 
Par 2 lytter uten å si noe. 

4. Deretter er det par 2 sin tur til å 
presentere sin profil og få det andre 
parets tilbakemelding. 
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Hjelpespørsmål til elevenes tilbakemeldin-
ger til hverandre kan for eksempel være: 

• Hvilke tanker får dere om personen når 
dere hører profilnavnet? 

• Hva tror dere at denne personen gjerne 
vil fortelle om seg selv? 

• Har personen delt personlig foto og  
informasjon om seg selv? Hva sier dette 
om personen?

• Hva slags type profil er det? Er den for 
eksempel artig, søt, kul, naturlig, rå?

• Er det en profil dere får lyst til å  
kontakte? 

Når firemannsgruppene er ferdige med 
presentasjoner og tilbakemeldinger, samles 
klassen og diskuterer tankene de har om 
gruppearbeidet. Underviseren kan for ek-
sempel bruke følgende spørsmål:

• Ble profilene deres oppfattet på den 
måten dere hadde tenkt? 

• Noen har mer enn én profil på det 
samme møtestedet på Internett for å 
kunne presentere seg selv på forskjellige 
måter. Hvilke fordeler og ulemper er det 
ved det?

2.6 SE MEG - PÅ NETTET
GRUPPEARBEID

SUPPLERENDE OG RELEVANT UNDERVISNINGSMATERIELL

Det finnes flere relevante hefter og veiledninger som kan brukes dersom man 
ønsker et lengre undervisningsforløp om unge og internett. For forslag til oppgaver 
om grenser på nettet, se Redd Barnas hefte ”Tenk før du deler”. Aktivitetsheftet 
omhandler ansvar, grenser og respekt. Heftet passer for lærere på mellomtrinnet i 
skolen, og for andre som jobber direkte med barn i aldersgruppen 5. til 7.klasse.

For mer informasjon, se å www.reddbarna.no/nettvett.

EMNE 2 - IDENTITET OG KJØNN

• Hvordan kan ulike bilder oppfattes av 
andre?

• Hva er en god profil og en dårlig profil på 
Internett?

• Hvilke vurderinger synes dere vi skal 
gjøre når vi velger brukernavn og profil-
bilde til en profil? 

• Hvor ofte tror dere at unge skriver noe 
om seg selv som ikke er sant i profilen 
sin?

• Tror dere at det er noen som ikke er den 
de utgir seg for? At de kan være en an-
nen enn du tror?

• Hva kan årsakene være til at noen skri-
ver noe om seg selv som ikke er sant? 

• Hvilke fordeler og ulemper er det ved at 
man kan være en annen på Internett enn 
man er i virkeligheten? 

• Hvilke vurderinger synes dere vi bør ta 
før vi skriver noe personlig i vår egen 
eller andres profil? Hvilken type infor-
masjon er ikke smart å dele på nett?

… fortsettelse fra forrige side

http://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/nettvett
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ARBEIDSARK - ØVELSE 2.6 
SE MEG - PÅ NETTET

EMNE 2 -IDENTITET OG KJØNN

LAG EN PROFIL
Dere skal fylle ut arket nedenfor som om det var en profil på nettet (for eksempel på Facebook). Dere skal ikke lage en profil 
som ligner dere selv, men bruke fantasien og dikte opp en person. 

Hva skal dere gjøre?

1. Lim inn, eller tegn et profilbilde.
2. Fyll ut profilens navn, alder, hjemsted, yrke, status og interesser.
3. Finn på en statusoppdatering til profilen og ting personen liker å dele.

Lim inn eller tegn et 
profilbilde.

Profilnavn:

Alder:

Hjemsted:

Yrke:

Status: Singel

Elev/student Detidsansatt Fulltidsansatt

I et forhold

Interesser:

Statusoppdateringer:

Liker å dele:
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BESKRIVELSE
Elevene og underviseren sitter på stoler i 
en sirkel. Gjør elevene kjent med arbeids-
formen før øvelsen begynner. De skal vite 
at øvelsen handler om å reflektere for å 
kunne ta stilling til noe, også når vi er i tvil, 
at målet ikke er å bli enige, men å under-
søke forskjellige standpunkter og at vi skal 
respektere andres standpunkter.

Underviseren leser et utsagn høyt – start 
med ett eller flere allmenne utsagn (se 
listen, og velg ut ønsket antall utsagn). 
Elevene vurderer hver for seg om de er enig 
eller uenig i utsagnet. Hvis de er uenig, blir 
de sittende på stolen. Hvis de er enig, reiser 
de seg og bytter plass med andre som også 
er enig (de skal ikke gå tilbake til den stolen 
de kom fra). Hvis det bare er én som reiser 
seg, bytter vedkommende plass med un-
derviseren. Underveis eller etter opplesnin-
gen av utsagnene spør underviseren: ”Var 
det noen spørsmål der dere var i tvil om 
dere skulle reise dere eller bli sittende?” 
Med dette tar man tak i tvilen og nyanserin-
gen hos elevene, som det er særlig viktig å 
snakke om.

2.7 KJØNN- BETYR DET NOE?
FRA STOL TIL STOL
MÅL
• Elevene kan reflektere individuelt og i felleskap over ”kjønn”
• Elevene kan ta stilling til og anerkjenne egne og andres standpunkter

MÅLGRUPPE
6.- 7. trinn

FAGLIG RELEVANS
Samfunnsfag

TID OG UTSTYR
TID
15- 20 minutter.

UTSTYR
Stoler til alle elevene.

NOEN BEGREPER
Skeiv: Skeiv blir ofte brukt som en 
samlebetegnelse for alle som bryter med 
normer for kjønn og seksualitet, men det 
kan også være et synonym til ‘homofil’. 

Homofil: Person som kan bli forelsket og/
eller bli seksuelt tiltrukket av noen av sitt 
eget kjønn. Begrepet omfatter både menn 
og kvinner, men brukes oftest om menn.

Lesbisk: Kvinne som kan bli forelsket i 
og/eller bli seksuelt tiltrukket av noen av 
sitt eget kjønn.

Bifil: Person som kan bli forelsket i og/
eller bli seksuelt tiltrukket av mer enn ett 
kjønn.

Transperson: Personer med 
kjønnsidentitet(er) eller kjønnsuttrykk 
som bryter med det samfunnet forventer 
av dem på grunnlag av hvilket kjønn de 
fikk tildelt ved fødselen. Noen transperso-
ner er kvinner eller menn, andre er verken 
menn eller kvinner og noen kategoriserer 
ikke sin egen kjønnsidentitet.

Intersex/interkjønn: Betegnelse brukt 
om mennesker som har kropper som  
skiller seg fra det som vanligvis assosieres 
med ”mannskropper” eller ”kvinnekropper”. 

Se flere begreper: www.foreningenfri.no/
informasjon/begreper/ og www.bufdir.no/
lhbt/LHBT_ordlista

EMNE 2 - IDENTITET OG KJØNN

Fortsetter på neste side …

Underviserens rolle er å få elevene til å 
utdype sine synspunkter med åpenhet og 
respekt, for eksempel: ”Hvorfor tror du at 
du var i tvil her?” ”Kan du fortelle litt mer 
om det?” Underviseren kan også invitere til 
refleksjon med spørsmål som: ”Hvorfor tror 
dere at jeg spurte om det?” Hvis elevenes 
standpunkter skal anerkjennes, er det viktig 
å unngå en diskusjon mellom elevene om 
hvilke standpunkter som er riktige eller 
gale. La i stedet bakgrunnen for de forskjel-
lige standpunktene bli hørt. Det er likevel 
viktig at du tar tak i diskriminerende utsagn, 
uavhengig av om du tror noen i rommet 
reagerer på det.

Utsagn til øvelsen er på neste side.
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UTSAGN: 
• I dag er det… (mandag, tirsdag, e.l.).
• I dag er det fint vær.
• Det er store forskjeller på hva jenter og gutter liker å gjøre.
• Hva som er typisk “guttete” og “jentete” er det samme i alle land.
• En person er enten en jente eller en gutt (det finnes ikke andre alternativer).
• Venner har stor betydning for hvordan man oppfører seg som gutt eller som jente.
• Det er like ”regler” for hvordan jenter og gutter bør oppføre seg.
• Det er helt greit hvis en gutt vil gå med skjørt.
• Gutter gjør mer husarbeid hjemme enn jenter.
• Gutter er bedre til å passe barn enn jenter.
• Jenter er flinkere med penger enn gutter.
• Jenter blir bare forelsket i gutter.
• Jenter som liker å gå i gutteklær er lesbiske.
• Homofile gutter oppfører seg mer feminint enn heterofile gutter.
• Det er vanlig å se to gutter kysse.
• Det er ofte vanskelig å se om en person er gutt eller jente.
• Man kan alltid se på en person om personen er lesbisk, homofil, bifil eller heterofil.
• I Norge har alle like rettigheter, uavhengig av kjønn.
• Det er veldig sjelden homofile blir diskriminert i dag.
• Forventninger til jenter og gutter i dag er stort sett de samme som de var for 50 år siden.
• Noen definerer seg som et annet kjønn enn det de ble identifisert som da de ble født.
• Det er mer press for å se attraktiv ut for gutter enn det er for jenter.
• Kvinner og menn er likestilte i Norge i dag.
• Kvinner og menn er likestilte i verden i dag.
• I Norge har alle samme rettigheter, uansett hvilken seksuell orientering man har  

(heterofil/bifil/homofil etc.).
• Det spiller ingen rolle hva slags seksuell orientering ens venner har.
• Når man møter en person for første gang, antar de fleste at personen er heterofil.
• Alle har rett til å bestemme selv hvilket kjønn de er.
• De fleste har andre forventninger til hvordan en homofil person ser ut enn hvordan en  

heterofil person ser ut.
• Det er greit at man sier fra hvis noen kler seg eller oppfører seg som et annet kjønn enn det de er.
• Gutter og jenter er like flinke i idrett.
• Det er ikke nødvendig å vite om en person er gutt eller jente.

EMNE 2 - IDENTITET OG KJØNN

2.7 KJØNN- BETYR DET NOE?
FRA STOL TIL STOL
… fortsettelse fra forrige side
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BESKRIVELSE
Underviseren forteller elevene at øvelsen 
handler om å undersøke hvilke forventnin-
ger til og begrensninger for kjønnene som 
finnes i dagens samfunn. Underviseren 
tegner to store firkanter (”rammer”) på 
tavlen/smartboardet og forklarer at hver 
ramme er et symbol på forventningene 
til henholdsvis det mannlige/maskuline 
(”gutterammen”) og det kvinnelige/feminine 
(”jenterammen”). I øvelsen skal klassen 
jobbe med å undersøke hva rammene in-
neholder.

Etter innledningen deles elevene inn i 
mindre grupper, og hver gruppe får utlevert 
et eksemplar av arbeidsarket (undervise-
ren tar kopi) for øvelsen. De får cirka 15 
minutter til å snakke om spørsmålene på 
arbeidsarket. Elevene velger én person 
som skal skrive ned stikkord underveis. 
Underviseren hjelper gruppene i arbeidet og 
går rundt til alle for å høre på diskusjonen. 
Deretter samles gruppene, og underviseren 
hører på én og én gruppe og deres forslag 
om hva som hører til i de to rammene. Først 
tas en runde med eksempler på ”jenteram-
men” og deretter en runde med eksempler 
på ”gutterammen”. Underviseren skriver 
elevenes eksempler i rammene på tavlen/
smartboardet underveis.

Når rammene er fylt ut, snakker klassen i 
fellesskap om spørsmålene:
• Hva tenker dere når dere ser ordene i de 

to rammene? 

2.8 RAMMER FOR KJØNN
DISKUSJONSØVELSE
MÅL
• Elevene skal kunne gi eksempler på normer for kjønn og reflektere over forventninger 

barn og unge kan møte i hverdagen sin
• Elevene skal kunne gi konkrete eksempler på hvordan vi kan bidra til å utvide 

mulighetene for hvordan vi kan være, uavhengig av kjønn. 

MÅLGRUPPE
5.-7. trinn

FAGLIG RELEVANS
Samfunnsfag

TID OG UTSTYR
TID
45 minutter

UTSTYR
Arbeidsarket til øvelsen gis til hver 
elev

TIPS TIL UNDERVISEREN
Før man undersøker og diskuterer 
kjønnsnormer, kan det være en god 
idé å snakke om normer generelt, og å 
bruke eksempler som elevene har lett 
for å forholde seg til. Dette
kan være for eksempel normer for å 
spise, hvordan man sitter i klassen 
eller hvordan de fleste bygninger ikke 
er tilpasset bruk for mennesker med 
funksjonsnedsettelser. Slik
kan man også snakke om hvordan 
normer kan være begrensende for dem 
som faller utenfor. 

I siste del av øvelsen kan poenget med 
å utvide rammene understrekes visuelt 
ved at rammene på tavlen viskes ut, 
og bare ordene står igjen. Hvis det er 
elever i klassen som faller utenfor 
”kjønnsrammene” med utseendet sitt 
eller væremåten sin, er det viktig å 
tenke på at elevene ikke skal føle seg 
uthengt i forbindelse med øvelsen. 
Underviseren kan eventuelt sørge for at 
dette brukes positivt, ved å vise at det 
nettopp er mulig å bryte rammene, eller 
at rammene akkurat i deres klasse er 
mindre begrensende enn i samfunnet 
generelt. 

Hvis øvelsen gjøres i norsktimene, kan 
den være et opplegg til en individuell 
skriftlig oppgave. Elevene kan skrive en 
fortelling om en gutt eller en jente som 
gjør noe annet enn det som forventes av 
kjønnet.

EMNE 2 - IDENTITET OG KJØNN

Fortsetter på neste side …

• Er det forskjell på ordene som står i 
“gutterammen” og “jenterammen”? Har 
ordene for eksempel forskjellig verdi, 
slik at det ene kjønnet virker ”bedre”, blir 
mer respektert, er ”viktigere” eller ”mer 
verdt” enn det andre?

• Er det mulig å leve opp til alle ordene i 
rammen?

• Hvilke fordeler og ulemper kan det være 
hvis vi går utenfor rammene?

• Hvilke fordeler og ulemper kan det være 
hvis vi ikke holder oss innenfor rammene 
for det som er forventet?

• Hva skjer med dem som ikke passer inn 
i boksen?

• Finnes det noen ord som brukes om jen-
ter og gutter som er “utenfor” rammen? 
Kan disse ordene virke diskriminerende?

• Hvilke typer jenter passer inn, og hvilke 
type gutter passer inn?

• Tenk over hva vi legger i ordene ”gut-
tejente” og ”jentegutt”. Hva er positivt 
og hva er negativt med disse ordene? Er 
det noen forskjell? Hvor tror dere det er 
slik?

• Hvorfor er det slik at noen mener at 
egenskaper er “bra” for jenter, men “dår-
lige” for gutter og omvendt? Tror dere 
dette kan påvirke hvilke valgmuligheter 
vi får, for eksempel når vi skal velge 
utdanning og jobb?
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Underviseren tegner nå en mindre ramme 
utenom hver av de to rammene. Denne 
mindre rammen symboliserer det man som 
gutt eller jente kan gjøre, selv om det ikke 
er typisk for gutter/jenter. Elevene snakker 
sammen i gruppene i tre til fem minutter 
om det de mener skal stå i disse rammene, 
og underviseren oppsummerer deretter 
eksemplene på tavlen. Øvelsen avsluttes 
med en felles samtale om rammene:

• Er det noen av ordene som kunne stå i 
begge rammer? Hvilke?

• Er det noen av ordene som ikke kunne 
stå i begge rammer? Hvilke? Hva er 
grunnen til at noen ord kan stå i begge 
rammene, men at andre ikke kan det?

• Hva ville skje hvis en person brøt med 
normene og gjorde noe annet enn det 
som ble forventet av gutter/jenter? Har 

EMNE 2 - IDENTITET OG KJØNN

NORMER
Normer kan beskrives som ”uskrevne 
regler” som sier noe om hvordan noe eller 
noen ”skal” eller ”bør” være. Vi kan også 
si at normer er det som oppfattes som 
”vanlig”, ”normalt” eller ”passende”. For 
eksempel er forventninger til hvordan en 
person skal oppføre seg ofte knyttet til 
normer.

Normer kan variere med tid og sted. For 
eksempel var det andre normer i Norge 
for bare en generasjon siden. Normer vari-
erer også fra samfunn til samfunn og kan 
være forskjellige innad i ulike vennegrup-
per. Det vi dag oppfatter som ”vanlig”, 
vil sannsynligvis endre seg, og kan 
oppfattes som helt uvanlig andre steder 
i verden. Samtidig kan det oppleves som 
om enkelte normer er umulig å endre. Det 
er viktig å være klar over at det går an å 
gjøre noe med normer vi ikke liker, også 
med normer som kan være eksklude-
rende og begrensende for enkeltpersoner. 
Normer og forventninger til kjønn, altså 
kjønnsroller, er et eksempel på normer 
som kan forandres.

Å ha et normkritisk perspektiv innebærer 
at man i undervisningen forholder seg 
kritisk til gjengse normer for blant annet 
kjønnsroller, kroppsidealer, seksualitet, 
sex og familieliv. Denne tilnærmingen kan 
synliggjøre hvordan enkelte normer kan 
bidra til diskriminering og til begrensning 
av handlingsfrihet.

Du kan lese mer om normkritisk undervis-
ning her: https://www.utdanningsnytt.no/
bedre-skole/debatt/2016/normkritiske-
perspektiver-og-mangfoldskompetanse/

ANNEN ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN
• Underviseren kan på forhånd lage forslag til ord som elevene kan sette inn i 

rammene, og elevene kan deretter eventuelt finne på flere selv.
• Vurder om en annen arbeidsform er mer hensiktsmessig, for eksempel at 

hele klassen jobber sammen, eller at elevene jobber individuelt.

Øvelsen er utviklet med inspirasjon fra øvelsen ”Gestalta køn” fra det svenske 
materiellt Bryt! (3. utgave), utgitt av RFSL Ungdom 2011. Se gjerne Skeiv Ungdom Re-
start sitt materiell ”Riv Gjerdene” og annet relevant materiell her: https://skeivungdom.

2.8 RAMMER FOR KJØNN
DISKUSJONSØVELSE

dere noen eksempler på hva man kan 
gjøre for å bryte med “gutte”- og “jente”-
normene? Hvordan ville andre reagere 
(hjemme, på skolen)?

• Rammene kan virke begrensende på 
alle mennesker uansett kjønn, fordi vi 
kanskje ikke får mulighet til å gjøre det 
vi vil, eller til å være slik vi selv ønsker. 
Hva kan vi gjøre for å utvide rammene, 
slik at alle kan være seg selv?

… fortsettelse fra forrige side
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EMNE 2 -IDENTITET OG KJØNN

KJØNN I SAMFUNNET
Diskuter spørsmålene på arket i gruppen. 
Velg én person som skal notere underveis.

At noe er maskulint er en annen 
måte å si at noe er “mandig” eller  
“guttete” på.

At noe er feminint er en annen 
måte å si at noe er “kvinnelig” eller 
“jentete” på.

Hva oppfattes som maskulint i vårt samfunn?

Hva oppfattes som feminint i vårt samfunn?

Hvordan skal gutter/menn oppføre seg og se ut i vårt 
samfunn?

Hvordan skal jenter/kvinner oppføre seg og se ut i vårt 
samfunn? 

Hvilke forventninger er det til hvordan homofile og 
lesbiske skal oppføre seg og se ut? 

Er det noen forskjell på status (hva som er verdifullt 
eller viktig) når det gjelder maskulinitet og feminitet?

ARBEIDSARK - ØVELSE 2.8 
RAMMER FOR KJØNN
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EMNE 3 

KROPP, GRENSER OG PUBERTET
Kropp, grenser og pubertet er relevante emner i undervisning om 
seksualitet og er svært aktuelle for elevene i denne aldersgruppen 
fordi de selv opplever endringer på sin egen kropp og skal venne 
seg til et nytt utseende. Gjennom undervisningen kan elevene 
utvikle kunnskap om hvordan kroppen fungerer, og om den krop-
pslige og personlige utviklingen som følger med puberteten. Un-
dervisningen kan dessuten bidra til elevenes individuelle og felles 
refleksjoner om kroppsidealer, grenser og samtykke.
 
På mellomtrinnet vil noen av elevene allerede ha kommet i puber-
teten og kan selv merke og se endringene på kroppen. For andre er 
det ennå ingen synlige tegn på pubertet, og det går kanskje også 
noen år før de tar igjen utviklingen til klassekameratene. Uansett 
om flertallet i en klasse hører til den ene eller den andre gruppen, 
vil undervisningen om kropp og pubertet kunne hjelpe alle elever 
med å forstå hva som sker i puberteten. Undervisning om puberte-
ten bør helst komme før elevene er midt oppe i den, slik at de kan 
være forberedt og forstå hva som skjer.

For noen elever kan puberteten føles som en usikker tid fordi de 
kanskje ikke helt forstår hva som skjer med kroppen, og fordi de 
kanskje helst vil ligne mest mulig på alle de andre. Selv om elevene 
er fullstendig klar over at ikke alle vokser like fort, vil mange av 
dem kanskje ønske at det likevel hadde vært slik. I noen sam-
menhenger kan det være fint å skille seg ut, for eksempel når det 
gjelder klesstil eller musikksmak, men det er ikke alltid det er like 
morsomt å være annerledes når det gjelder kroppen – for eksem-
pel hvis man er den første som kommer i stemmeskiftet, eller den 
første som får bryster – eller hvis man er den siste som dette skjer 
med. Derfor kan det være kjekt å vite at man ikke er den eneste 
som går rundt og føler seg usikker og forvirret.

GRENSESETTING OG SAMTYKKE
Når grensesetting tas opp i seksualitetsundervisningen 
er det lett for å fokusere mest på det negative, som 
seksuelle overgrep og viktigheten av å si nei. Elevene 
må også få vite at de skal kunne gi og motta samtykke 
og si ja. For eksempel kan de si ja til en klem eller til 
å holde noen i hånden. Samtykke til sex kan de gi når 
de er 16, før dette er de under den seksuelle lavalder. 
Det er viktig at elevene vet at denne loven er laget for å 
beskytte dem, og at ingen noensinne uansett alder har 
rett til deres kropp. De bestemmer selv!

TRINNMÅL OG MÅL
Øvelsene i dette emnet egner seg for arbeid 
med flere mål i læreplanene, og spesielt i 
naturfag.

Øvelsene kan også bidra til 
• samtale om respekt og grensesetting.
• økt kunnskap om kroppen og hva som 

skjer under puberteten.
• økt forståelse for hvordan reklamer og  

andre medier kan påvirke våre syn på 
kropp og kroppsidealer.

• kunnskap om hvordan man kan søke  
informasjon og stille spørsmål på nett.

Film om kropp og pubertet
NRK Newton har en flott serie om kropp og pubertet. Den 
finner du her: https://tv.nrk.no/serie/newton-pubertet I 
2019 vil de også publisere en ny serie om kropp, sex og 
følelser!
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EMNE 3 

KROPP, GRENSER OG PUBERTET

Øvelsene i dette emnet handler primært om 
pubertet og har fokus på å støtte utviklingen av 
elevenes refleksjon over hvordan puberteten kan 
oppleves på forskjellige måter. Enkelte av 
øvelsene handler også om å bidra til elevenes 
kritiske sans med hensyn til de kroppsidealene 
som kommer til uttrykk i mediene, og som også 
i denne aldersgruppen kan legge et press på 
forventningene til hvordan man bør se ut.

OM KROPP OG PUBERTET

• Det latinske ordet ”pubertas” betyr ”voksen”. Vi kaller tiden 
mellom barn og voksen for. Det skjer både fysiske og psykiske 
forandringer i puberteten. Hormonene bobler i en kropp som 
ikke lenger er den samme og følelsene kan svinge. Genitaliene 
utvikler seg, etter hvert kommer stemmeskifte og skjeggvekst 
for guttene, og det å få kviser og å rødme mer er helt vanlig. 

• Jenter kommer generelt litt tidligere i puberteten enn gutter, 
men det er store forskjeller fra jente til jente og fra gutt til 
gutt. 

• Jenters pubertet kan begynne med brystutvikling omkring 
9–12-årsalderen og varer til de er cirka 18 år.

• Gutters pubertet begynner med at testiklene vokser når de er 
omkring 12–14 år, og varer til de er cirka 20 år.

• Puberteten settes i gang ved produksjon av hormoner i  
hjernen, som gir beskjed til eggstokker og testikler om å pro-
dusere kjønnshormoner. 

• I puberteten får jentene bryster, kjønnsleppene vokser og 
menstruasjon og eggløsning begynner, slik at jenta kan bli 
gravid. Jenter begynner også å ha daglig utflod fra skjeden. 

• I puberteten vokser guttenes penis og pung, de utvikler 
ansiktshår, stemmen forandres og blir dypere, og testiklene 
begynner å produsere sæd. 

• Alle vokser i høyden, svetten begynner å lukte, og de får hår 
under armene og i skrittet. Hjernen utvikler seg også.

• Mange unge har negativt kroppsbilde og ønsker å endre  
kroppen sin. Andelen som opplever dette øker med alder  
i tenårene.

• Kjønns- og kroppsidealer avhenger av den konkrete sosiale, 
historiske, samfunnsmessige og kulturelle sammenhengen. 
Derfor endrer de seg over tid, og det er store forskjeller mel-
lom land og kulturer.  

Kilder: www.ung.no, Ungdataundersøkelsen 2018 og Prosjekt 
Perfekt. Press sin rapport om kroppspress 2018.

http://www.ung.no
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EMNE 3 - KROPP, GRENSER OG PUBERTET

3.1 HVEM BESTEMMER OVER 
KROPPEN DIN? 
FIRE HJØRNER
MÅL
• Å utvikle evne til refleksjon rundt selvråderetten til egen kropp.
• Elevene får trening i å foreta kompetente valg om selvråderett og grensesetting
• Elevene reflekterer over at det er flere handlingsalternativer og flere mulige  

konsekvenser av forskjellige handlinger 

MÅLGRUPPE
4. - 7.trinn

FAGLIG RELEVANS
Samfunnsfag

TID OG MATERIELL
TID
Ca. 30 minutter, avhengig av om 
dere velger å jobbe med ett eller 
flere dilemmaer.

MATERIELL
Ingen

TIPS TIL UNDERVISEREN
Hvis et hjørne står helt tomt, kan 
elevene diskutere hvorfor de tror at 
ingen har plassert seg der. Hvis ele-
vene fordeler seg veldig ulikt i hjør-
nene, er det viktig at underviseren 
prøver å være positivt oppmerksom 
på de elevene som er i mindretall. 
Dersom det bare står én elev i et 
hjørne, stiller underviseren seg der 
og leder øvelsen derfra.

BESKRIVELSE
Før man begynner på øvelsen, må alle 
elevene introduseres for arbeidsformen.
De skal vite at øvelsen handler om å ta 
stilling – også selv om man er i tvil, målet 
er ikke å bli enige – men å undersøke for-
skjellige standpunkter og at man ikke skal 
kommentere hverandres vurderinger.

Underviseren presenterer elevene for et 
spørsmål som innebærer et dilemma, samt 
fire mulige løsninger som de skal ta stilling 
til. Hvert hjørne av klasserommet represen-
terer en svarmulighet. Hjørnet merkes med 
en bokstav, et tall eller ved at underviseren 
stiller seg der når svarmuligheten leses 
opp. Når alle svarene er lest opp, plasserer 
elevene seg i det hjørnet som de synes 
beskriver den beste svarmuligheten. 

Hjørnet ”Andre muligheter” skal brukes 
av elever som ikke synes at de tre andre 
svarene er gode. Når alle har plassert seg i 
et hjørne kan øvelsen fortsette på to måter:

1. Underviseren går til hvert hjørne og 
spør om det er noen som vil fortelle 
hvorfor de synes dette er det beste 
svaret. Fordelen ved denne frem-
gangsmåten er at elevene ikke blir 
presset til å svare om de ikke har lyst 
til å argumentere for standpunktene. 
Elevene blir også spurt om de ser noen 
ulemper ved løsningen de har valgt. 

2. Underviseren ber elevene i hvert 
hjørne snakke sammen i mindre 
grupper på to–tre personer før de skal 
argumentere for standpunktet overfor 
resten av klassen. Fordelen ved dette 
kan være at man først øver seg i å 
argumentere overfor ”likesinnede”.

Når argumentene fra alle de fire hjørnene 
er hørt, spør underviseren om det er noen 
av elevene som har skiftet mening etter å 
ha hørt de andre svarene? Hvis det er det, 
får de lov til å flytte seg til et annet hjørne 
– og eventuelt fortelle om hva det var som 
fikk dem til å forandre mening.

Fortsetter på neste side …
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… fortsettelse fra forrige side

DILEMMA 1:
Katrine skal i selskap med foreldrene sine. 
Når foreldrene hennes ser hva hun har 
tatt på seg blir de sure fordi de ikke liker 
klærne. De sier at hun skal bytte dem. Hva 
kan Katrine gjøre?
1. Katrine kan gjøre som moren og faren 

hennes sier.
2. Katrine kan insistere på selv å få 

bestemme hva slags klær hun skal 
bruke. 

3. Katrine kan forsøke snakke med forel-
drene sine om det.

4. Andre muligheter.

DILEMMA 2:
Mats har et problem. Det er ikke lås på 
badedøren hjemme, og når Mats dusjer 
kommer moren og storesøsteren hans bare 
brasende inn uten å banke på eller spørre 
om lov. Mats synes det er veldig ubehage-
lig, og han vet ikke hva han skal gjøre.
1. Mats kan sørge for å få satt en lås på 

døren.
2. Mats kan akseptere situasjonen at 

andre kommer inn på badet når han 
er der.

3. Mats kan snakke med hele familien 
om det.

4. Andre muligheter.

DILEMMA 3:
Malik og Marie er gode venner, men nå vet 
ikke Malik hva han skal gjøre. De siste par 
gangene han har vært sammen med Marie, 
har hun forsøkt å kysse ham. Malik har ikke 
lyst til det, men han har heller ikke lyst til å 
såre Marie ved å si nei. Hva kan han gjøre?
1. Malik kan fortelle Marie at han ikke har 

lyst til å kysse med henne.
2. Malik kan late som ingenting og håpe 

at Marie ikke skal kysse ham.
3. Malik kan la Marie få lov å kysse ham.
4. Andre muligheter.

DILEMMA 4:
Anders, Tarek og Freddy er gode venner. En 
dag dro Freddy ned buksa på Anders, mens 
Tarek tok et bilde. Bildet ble sendt videre til 
andre på skolen som ”dagens rumpe”, men 
uten at Anders visste noe om det. Nå er det 
mange som snakker om bildet og Tarek og 
Freddy er redde for hva Anders vil si om 
han får vite at de har sendt bildet  til andre. 
Hva bør Tarek og Freddy gjøre? 
1. De bør fortelle andre at de ikke skal 

spre bildet videre og at de ikke skal 
fortelle noe til Anders. 

2. De bør fortelle det til Anders, slik at 
han vet om det. 

3. De skal ikke gjøre noe og heller håpe 
at det hele blir fort glemt.

4. Andre muligheter.

3.1 HVEM BESTEMMER OVER 
KROPPEN DIN? 
FIRE HJØRNER
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3.2 MIN KROPP, MINE GRENSER 
FYSISK ØVELSE
MÅL
• At elevene kan kjenne på og markere egne grenser
• At elevene kan forstå og vise respekt for andres grenser 

MÅLGRUPPE
5. - 7.trinn

FAGLIG RELEVANS
Kroppsøving, norsk, samfunnsfag, naturfag

TID OG MATERIELL
TID
Ca. 30 minutter

MATERIELL
Ingen

TIPS TIL UNDERVISEREN
Noen elever kan reagere med 
ubehag på denne øvelsen. Det kan 
være fordi de har hatt ulike opple-
velser hvor grensene deres har blitt 
trådt over, eller kanskje fordi deres 
relasjon til de andre i klassen gjør 
dem særlig utsatte i forbindelse med 
øvelsen. Vær derfor oppmerksom 
på enkeltelevers reaksjon og snakk 
eventuelt med dem på tomannshånd 
i etterkant.

Øvelsen kan suppleres med at man 
i kroppsøving kan lage øvelser med 
kropp og grenser og diskutere om 
det er forskjell på hvor tett man kan 
komme på hverandre i forskjellige 
idretter – for eksempel individuell 
idrett som svømming og løp til for-
skjell fra kontaktsport som ballspill. 
Hvor går grensen i de forskjellige 
idrettene og hva skjer hvis man trår 
over hverandres grenser?

Øvelsen kan også gjøres i sam-
menheng med øvelsen «Hvem kan 
komme tett på».

BESKRIVELSE
Elevene stiller seg i to rekker med fremsi-
den mot hverandre to og to. Det skal være 
cirka 5-10 meter mellom rekkene. Hvis det 
er ulikt antall elever i klassen, stiller under-
viser seg i den ene rekken.

Underviseren forteller at rekke 1 skal 
begynne med å stå stille, mens rekke 2 
skal bevege seg mot rekke 1 når underviser 
sier «nå». Rekke 1 skal si «stopp» når de 
ikke vil ha rekke 2 tettere på, og da skal 
rekke 2 stoppe. Husk å gjøre oppmerksom 
på at rekke 2 skal stoppe før elevene rører 
ved hverandre, uansett om rekke 1 har 
sagt «stopp» eller ei. Når rekke 1 har sagt 
«stopp» er det tillatt for elevene å korrigere 
avstanden, slik at begge rekkene må rykke 
nærmere eller tre et skritt tilbake for at 
avstanden føles behagelig for alle. Øvelsen 
gjentas så med at rekke 2 står stille og 
rekke 1 beveger seg.

Etter dette samles elevene, for eksem-
pel på stoler i en sirkel, hvor alle kan se 
hverandre. Underviseren snakker nå med 
elevene om opplevelsen de hadde med 
utføring av øvelsen. Det kan for eksempel 
tas utgangspunkt i følgende spørsmål:
• Hvordan var det å gå mot de andre?
• Hvordan var det når de andre gikk  

mot deg?
• Hvordan visste du når du skulle si 

«stopp»?
• Hvordan føltes det når den andre  

sa «stopp»?

• Hvilke situasjoner kjenner dere hvor 
du kommer tett på andre uten at du 
kanskje kan bestemme det selv (tog, 
buss, heis, kino osv.)? Hvordan føles 
det?

• På hvilke forskjellige måter kan man 
vise uten ord at man vil at den andre 
skal stoppe?

• Hva kan man gjøre hvis den andre ikke 
stopper selv om man gjerne vil de skal 
det?

• Hvordan kan du se på andre at du selv 
har kommet for tett på dem?

• Hva kan vi gjøre i vår klasse for å bli 
gode til ikke å trå over hverandres 
grenser?

Det er forskjellige viktige poeng som er 
opplagte å få frem i dialogen om denne 
øvelsen. For eksempel at vi alle har for-
skjellige måter å si og vise stopp på, og at 
hvis man er i tvil skal man spørre. Elevene 
kan også gjerne få vite at det er helt vanlig 
at vi har forskjellige grenser, og at man ofte 
har forskjellige grenser i møte med for-
skjellige mennesker. Det siste poenget kan 
gjerne lede til en samtale eller individuell 
refleksjon over hvem man typisk gjerne vil 
ha fysisk tett på seg og hvem man helst 
ikke vil. Det viktigste poenget er at man har 
rett til å bestemme over sin egen kropp.
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3.3 HVEM KAN KOMME TETT PÅ? 
INDIVIDUELT ARBEID OG KLASSESAMTALE
MÅL
• At elevene kan sette ord på vurderinger av egne grenser
• At elevene kan gi eksempler på hvordan grenser kan være forskjellige avhengig av 

situasjonen og hvem man er sammen med 

MÅLGRUPPE
5. - 7.trinn

FAGLIG RELEVANS
Kroppsøving, norsk, samfunnsfag, naturfag

TID OG MATERIELL
TID
Ca. 30 minutter

MATERIELL
Papir og blyant

TIPS TIL UNDERVISEREN
Hensikten med øvelsen er å styrke 
hver enkelt elevs evne til å sette 
grenser før de blir trådt over. Dette 
kan skje ved at eleven på forhånd 
har tenkt over og gjort seg opp en 
mening om hva man har lyst til og 
ikke lyst til. Det er viktig å fremheve 
at mennesker har forskjellige gren-
ser for hvilken grad av intimitet vi 
syns er behagelig og at alles grenser 
skal respekteres. Ellers blir det vel-
dig ubehagelig for den som får sine 
grenser overskredet.

Øvelsen kan suppleres med at man 
i kroppsøving kan lage øvelser med 
kropp og grenser og diskutere om 
det er forskjell på hvor tett man kan 
komme på hverandre i forskjellige 
idretter – for eksempel individuell 
idrett som svømming og løp til for-
skjell fra kontaktsport som ballspill. 
Hvor går grensen i de forskjellige 
idrettene og hva skjer hvis man trår 
over hverandres grenser?

I forbindelse med denne øvelsen kan 
det være aktuelt å fortelle elevene 
om overgrep og hvilke handlings-
alternativer de har dersom de 
eller noen de kjenner blir utsatt for 
overgrep. Finn mer kunnskap og res-
surser på dette temaet for eksempel 
på www.reddbarna.no/jegerher.

Øvelsen kan gjøres i sammenheng 
med øvelsen «Min kropp, mine 
grenser».

BESKRIVELSE
Før øvelsen startes, skal alle elevene intro-
duseres for arbeidsformen. De skal vite:
• At målet ikke er å være enige, men å 

tenke over sine egne grenser
• At man skal tenke over sine egne 

personlige grenser, men at det ikke er 
meningen at man skal fortelle direkte 
om dem i klassen

Hver elev får utdelt et blankt papir hvor det 
tegnes fire sirkler: En liten innerst og tre 
sirkler utenpå denne. I den innerste sirkelen 
står det «meg». Underviseren demonstre-
rer på tavlen.

Elevene skal tenke gjennom hvem som 
gjerne kan komme fysisk tett på dem og 
hvordan de godt kan berøre dem. Det kan 
for eksempel være søsken, venner, klas-
sekamerater, foreldre, andre familiemed-
lemmer og fremmede. De som kan komme 
tettest innpå, plasseres i den innerste sirke-
len, og de som ikke får komme tett innpå og 
berøre elevene fysisk, plasseres i den ytter-
ste. Ande plasseres i de øvrige sirklene, der 
elevene synes det passer best. Elevene skal 
også skrive i sirklene hvordan de gjerne kan 
berøres. For eksempel: Mine foreldre (kan 
kysse og klemme meg), fremmede (kan gi 
meg håndtrykk, men ellers ikke røre meg). 
Elevene fyller ut sirklene individuelt, og det 
de skriver skal ikke deles direkte med de 

andre i klassen. I diskusjonen etterpå snak-
kes det generelt om hvem kan plassere i de 
forskjellige sirklene, men ikke om elevens 
personlige besvarelse. Underviseres rolle 
er å stille åpne, anerkjennende og under-
søkende spørsmål til elevenes vurderinger. 
For eksempel «Hva mener du med det?», 
«Når er det relevant?», «Kan du si litt mer 
om det?» og så videre. 

I diskusjonen kan det være hensiktsmessig 
for eksempel å snakke om følgende:
• Hvem kan man for eksempel plassere i 

de forskjellige sirklene?
• Hvilke eksempler kan det være på hvor 

de forskjellige grensene går?
• Hvilke likheter og forskjeller kan det 

være?
• Kan det være forskjeller på hvordan 

grensene er avhengig av alder, kjønn, 
etnisitet osv?

• Hvilke eksempler kan det være på hva 
man ikke bryr seg om? Ingen liker å 
bli spyttet på eller skubbet, men det 
finnes også gråsoner som kan være 
interessante å diskutere. Hva kan disse 
gråsonene være?

• Hva kan man gjøre hvis man opplever 
at personlige grenser blir trådt over? 
Når kan man si fra? Hvordan kan man 
si eller vise det?
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3.4 DILEMMAER OM GRENSER 
FIRE HJØRNER
MÅL
• At elevene kan gi eksempler på hva de kan gjøre hvis de opplever at egne eller andres 

grenser blir trådt over
• At elevene kan delta i dialog om egne og andres grenser i forskjellige former for  

relasjoner, inkludert på Internett 

MÅLGRUPPE
5. - 7.trinn

FAGLIG RELEVANS
Kroppsøving, norsk, samfunnsfag, naturfag

TID OG MATERIELL
TID
Ca. 15 minutter per dilemma

MATERIELL
Ingenting

TIPS TIL UNDERVISEREN
Hvis elevene er vant til denne typen 
øvelser og det er en trygg klasse, 
kan øvelsen endres slik at elevene 
fra begynnelsen stiller seg i det 
hjørnet som de selv syns er det 
beste svaret. Hvis et hjørne står helt 
tomt, kan du la elevene diskutere 
hvorfor de tror ingen har plassert 
seg der. Hvis elevene fordeler seg 
veldig ulikt i hjørnene, er det viktig at 
underviseren prøver å være positivt 
oppmerksom på de elevene som er i 
mindretall. Hvis det bare står én elev 
i et av hjørnene, stiller underviseren 
seg her og leder øvelsen herfra.

Underviseren kan eventuelt selv lage 
dilemmaer som elevene kan for-
holde seg til. Disse kan for eksempel 
ta utgangspunkt i typiske utfordrin-
ger om grenser i klassen.

BESKRIVELSE
Underviseren begynner med å introdusere 
klassen for arbeidsformen. Dette er spesielt 
viktig om elevene ikke har arbeidet med 
denne typen øvelse før. Elevene skal vite:
• At øvelsen handler om å øve seg i å 

argumentere og ta stilling – også når 
de er i tvil

• At målet ikke er å være enige, men å 
undersøke forskjellige standpunkter

• At de ikke skal kommentere  
hverandres vurderinger 

Underviseren presenterer elevene for et 
dilemma. Spørsmålet har fire mulige svar. 

Hvert hjørne i klasserommet får tildelt et 
nummer fra 1 til 4 og representerer hvert 
sitt handlingsalternativ. Når underviseren 
leser et handlingsalternativ opp, stiller de 
seg i det konkrete hjørnet. Hjørne nummer 
fire er «Andre muligheter» og dette betyr 
at man her skal formulere et svar selv som 
er annerledes enn de tre andre.

Så deler underviseren elevene i fire grupper 
ved å tildele dem tilfeldige nummer fra 1 
til 4. Elevene stiller seg i det hjørnet som 
passer til sitt nummer. De skal nå snakke 
sammen i mindre gruppe på to-tre personer 
og bli enige om fordeler og ulemper med 
alternativet. Etterpå intervjuer undervise-
ren gruppene om deres vurderinger. Her 
legges det spesiell vekt på å få elevene til 
å konkretisere sine vurderinger (Hvorfor er 
det en god/dårlig idé? Hva kunne personen 
konkret sagt? Hvordan tror dere at det 
føles?) og å dreie vurderingene til tanker 
om grenser.

Når alle gruppene er hørt, kan underviseren 
be elevene tenke over hvilket svar de selv 
syns er det beste. De skal ikke stille seg i 
hjørnet, men bare tenke over det. Undervi-
seren kan eventuelt spørre om det er noen 
som vil fortelle hvilket hjørne de ville stilt 
seg i hvis de skulle og la eleven fortelle 
hvorfor. Etterpå kan øvelsen fortsette med 
ett eller flere av de andre dilemmaene.
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ARBEIDSARK – ØVELSE 3.4 
DILEMMAER OM GRENSER
DILEMMA A
Kristoffer er på en fest. Det er en veldig god fest! Mest fordi den 
han er forelsket i også er med, og de har danset med hverandre 
flere ganger. Kristoffer har aldri prøvd å kysse, men kan kunne 
tenke seg det i kveld. Han er bare i tvil om den andre har lyst. 
Hva kan Kristoffer gjøre?
1. Prøve å kysse neste gang de danser
2. Spørre om de skal kysse
3. Vente og se om den andre gjør noe
4. Andre muligheter

DILEMMA B
To gutter i klassen prøver å ta Mathilde på brystene hver gang de 
går fordi henne. Hun har flere ganger sagt at de ikke skal gjøre det, 
men de bare ler og sier det er på gøy. Det er flere andre i klassen 
som har sett det og som ler med. Mathilde syns ikke det er gøy, 
men hun vil heller ikke virke kjedelig. 
Hva kan Mathilde gjøre?
1. Mathilde kan gjøre gjengjeld og klapse guttene på baken.
2. Mathilde kan snakke med noen av de andre i klassen om det.
3. Mathilde kan snakke med læreren sin eller en annen voksen 

på skolen om det.
4. Andre muligheter

DILEMMA C
Emma går på fotball. En dag på treningen skal de øve på straffe-
spark og akkurat da de skal til å sparke, er det en annen jente som 
drar ned Emma sin bukse. Plutselig står hun i undertøyet midt på 
banen, og alle de andre ler av henne. Emma blir veldig opprørt og 
løper ut i garderoben, mens de andre roper etter henne at det bare 
er på gøy. 
Hva skal Emma gjøre?
1. Emma kan pakke tingene sine og gå hjem.
2. Emma kan gå tilbake til banen og bare le av det som har skjedd.
3. Emma kan snakke med treneren sin, som kan hjelpe henne.
4. Andre muligheter

DILEMMA D
Ayse er hjemme hos en venninne for å se film. Venninnens bror 
Rasmus kommer og ser filmen sammen med dem. Ayse syns 
at Rasmus er veldig søt og at det virker som Rasmus også liker 
henne. I hvert fall setter han seg like ved siden av Ayse i sofaen 
og smiler til henne. Da filmen begynner, setter Ayse seg tett inntil 
Rasmus. Det virker som om Rasmus prøver å flytte seg bort, og 
Ayse blir usikker på hva hun skal gjøre. 
Hva kan Ayse gjøre?
1. Ayse kan prøve å sette seg nærmere ham igjen.
2. Ayse kan spørre Rasmus om han ikke liker at hun sitter så tett 

inntil ham.
3. Ayse kan sette seg i en annen stol.
4. Andre muligheter

 

Fortsetter på neste side …
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DILEMMA E
Bilal spiller ofte spill online med kameratene sine etter skolen. 
Mens de spiller, skyper og chatter de med hverandre. Det er veldig 
gøy, men Bilal syns at de andre er ganske frekke med hverandre og 
sier stykke ting, også om andre i klassen som ikke er med i spillet. 
Hva kan Bilal gjøre?
1. Bilal skal si til de andre at de skal slutte å være stygge mot 

andre.
2. Bilal skal snakke med foreldrene sine om det.
3. Bilal skal ignorere det de sier – de snakker jo ikke om ham.
4. Andre muligheter

DILEMMA F
En dag Oskar er på toalettet på skolen, er det to jenter fra klassen 
som sniker seg inn og tar et bilde av ham med mobilen. Oskar syns 
det er veldig pinlig og han er bekymret for hva jentene vil gjøre med 
bildet. 
Hva kan Oskar gjøre?
1. Oskar kan be jentene om å slette bildet.
2. Oskar kan snakke med foreldrene sine.
3. Oskar kan snakke med læreren sin.
4. Andre muligheter

DILEMMA G
Tanjas foreldre er veldig bekymret for hva Tanja gjør når hun er 
på nettet. De er redde for at hun skal bli utsatt for noe som ikke 
er bra, for eksempel at fremmede skriver om sex til henne. Derfor 
må hun fortelle sine foreldre hva hun gjør på nettet og ofte kom-
mer de også og sjekker selv. Det syns Tanja er veldig provoseren-
de, for hun vil ikke at de skal vite alt hun skriver med andre om. 
Hva kan Tanja gjøre?
1. Tanja kan ikke gjøre noe, for foreldrene hennes har rett til å 

sjekke.
2. Tanja kan prøve å overtale foreldrene til at de ikke trenger 

være så bekymret.
3. Tanja kan bruke nettet andre steder enn hjemme, så får hun 

være i fred.
4. Andre muligheter

DILEMMA H
Ali bor sammen med sine foreldre og lillesøster. Når han dusjer 
eller er på toalettet, kommer de andre ofte inn for å hente noe 
eller pusse tennene. Ali syns det er veldig irriterende, for han vil 
gjerne få være i fred. Han har heller ikke lyst til at andre skal se 
ham naken. Når han sier at de skal gå ut, sier de bare til ham at 
han ikke kan bestemme, siden alle har lov å være der. 
Hva kan Ali gjøre?
1. Ali kan prøve å forklare sine foreldre hvordan han har det.
2. Ali kan lage et stort skilt til å henge på døren til badet hvor 

det står «OPPTATT».
3. Ali kan planlegge å bruke badet når de andre ikke er hjemme.
4. Andre muligheter

Fortsettelse fra forrige side … EMNE 3 - KROPP, GRENSER OG PUBERTET
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BESKRIVELSE
Elevene skal foreta et intervju med en 
voksen fra sin egen familie eller en annen 
voksen som de kjenner godt. Intervjuet skal 
handle om hvordan det var den gangen 
personen var i puberteten. Elevene skal 
lage en liste med spørsmål som de gjerne 
vil stille personen, eller bruke forslagene 
til spørsmål på arbeidsarket som er kopiert 
opp av underviseren. Hvis de har mulighet 
til det, kan de gjøre opptak av intervjuet (på 
for eksempel mobiltelefon). Ellers kan de 
notere svarene som stikkord. 

Når elevene har gjennomført intervjuene, 
skal de strukturere og formidle det de har 
hørt, for eksempel skriftlig på en plakat 
eller ved en muntlig presentasjon for de 
andre i klassen. Underviseren bestemmer 
hvor mye tid som skal brukes på arbeidet 
med å forberede presentasjonen, og om det 
eventuelt skal stilles krav til den 
skriftlige eller muntlige formidlingen. 
Underviseren oppsummerer arbeidet med 
øvelsen ved for eksempel å snakke med 
klassen om følgende spørsmål:
• Hva synes dere var noe av det viktigste 

som dere fant ut om pubertet i inter-
vjuene deres?

• Fant dere noe dere synes var overra-
skende? Fant dere noe dere tror mange 
andre unge i dag kan kjenne seg igjen i?

• Tror dere at det er annerledes å komme 
i puberteten i dag, enn det var da for 
eksempel foreldrene deres gjorde det? 
Hva kan være annerledes? Hva kan være 
likt?

Spørsmål til intervjuet:
1. Hvor gammel var du da du kom i 

puberteten? 
2. Kom du i puberteten samtidig med de 

andre på din alder, eller kanskje før 
eller etter? 

3. Kan du huske hvordan det føltes å 
være i puberteten? 

4. Endret du deg overfor foreldrene dine 
eller resten av familien da du var i 
puberteten? 

5. Tror du at det er noe som er annerle-
des når man kommer i puberteten i 
dag, enn da du var ungdom?

3.5 HVORDAN VAR DET DA DU 
VAR I PUBERTETEN?
INTERVJU
MÅL
• Elevene skal kunne gjenfortelle gode, morsomme eller overraskende elementer av de 

personlige historier om pubertet.
• Elevene skal kunne gi eksempler på de fysiske og psykiske forandringene som skjer i 

puberteten.

MÅLGRUPPE
5.- 7. trinn

FAGLIG RELEVANS
Naturfag, samfunnsfag og norsk

TID OG UTSTYR
TID
Ca. 2 timer i alt – avhengig av krav til 
fremleggelsen

UTSTYR
Arbeidsark med øvelsen til hver elev
Eventuelt mobiltelefoner/Eventuelt 
datamaskiner

TIPS TIL UNDERVISEREN
Hjelp elevene i arbeidet med å finne den 
personen de gjerne vil intervjue. 
• Hvis elevene velger en i sin egen 

familie, er det viktig å informere 
hjemmet om hvordan de best kan 
hjelpe eleven med å løse oppgaven. 
Velger eleven en voksen på skolen 
(for eksempel en underviser), må den 
voksne på forhånd tenke igjennom 
hvor mye personlig om seg selv det 
er hensiktsmessig å dele med eleven. 

• I stedet for en muntlig eller skriftlig 
presentasjon kan elevene arbeide 
mer visuelt og kreativt ved å lage en 
plakat eller lignende.
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ARBEIDSARK- ØVELSE 3.5
HVORDAN VAR DET DA DU VAR I 
PUBERTETEN?

Lag et intervju som handler om å være i puberteten. 
Dere kan bruke spørsmålene her på siden – og kanskje finne på noen flere selv.
Skriv ned svarene i stikkord. Dere kan også ta opp intervjuet på en mobiltelefon.

Spørsmål
1. Hvor gammel var du da du kom i puberteten? 
2. Kom du i puberteten samtidig med de andre på din alder – eller kanskje før 

eller etter? 
3. Kan du huske hvordan det føltes å være i puberteten? 
4. Endret du deg overfor foreldrene dine eller resten av familien da du var i 

puberteten? 
5. Tror du at det er noe som er annerledes når man kommer i puberteten i dag, 

enn da du var ungdom? 
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BESKRIVELSE
Underviseren presenterer deltakerne for ett 
av postkassespørsmålene på arbeidsarket 
(kopiert opp til hver elev). Underviseren 
forteller elevene at det er bearbeidede 
spørsmål som er blitt sendt til infor-
masjons- og rådgivningstjenester for barn 
og unge på nett, der man kan skrive inn 
spørsmål anonymt.

Spørsmål leses opp, kanskje av en elev. 
Deretter deles elevene inn i mindre grupper 
på to til tre personer, der det er deres op-
pgave å være ”rådgivere” og gi gode råd og 
svar på spørsmålet. Husk å gjøre elevene 
oppmerksomme på at det ikke finnes noen 
riktige eller gale svar.
 
Underviseren intervjuer nå gruppene (”Hva 
snakket dere om i deres gruppe? Hvilke 
forskjellige råd har dere? Hvorfor ville det 
være en god idé? Hva ville være forde-
lene og ulempene ved å gjøre som dere 
foreslår?”) og noterer stikkord på tavlen. 
Gjennomgangen av eksempelet avsluttes 
med en oppsummering. 

Deretter kan arbeidet fortsette med de an-
dre postkassespørsmålene på arbeidsarket. 
Underviseren kan forberede seg ved å lage 
en liste med åpne og undersøkende spørs-
mål som det vil være relevant å stille til de 
forskjellige eksemplene. Som avslutning 
på arbeidet med øvelsen kan underviseren 
snakke med elevene om følgende spørsmål:

• Tror dere det er mange barn og unge 
som har spørsmål eller bekymringer, når 
de kommer i puberteten?

• Hvilke andre spørsmål kan man ha, enn 
de vi har snakket om her?

• Hvem kan være gode å snakke med hvis 
vi har spørsmål om puberteten (venner, 
søsken, foreldre, undervisere, helse-
søster)? 

• Er dere kjent med informasjonstjenester 
for barn og unge på nett, som og www.
ung.no? Vet dere om andre steder der 
det er mulig å henvende seg anonymt, 
hvis det er noe man trenger å snakke 
om? 

3.5 JEG HAR KOMMET I 
PUBERTETEN
EKSEMPLER
MÅL
• Elevene skal reflektere over hva som skjer under puberteten og kunne diskutere  

konkrete problemstillinger
• Elevene skal kunne formulere flere handlingsalternativer ut fra eksempelets  

problemstillinger og diskutere fordeler og ulemper ved disse

MÅLGRUPPE
5.- 7. trinn

FAGLIG RELEVANS
Naturfag

TID OG UTSTYR
TID
Ca. 15 minutter pr. case

UTSTYR
Arbeidsark gis til hver elev

TIPS TIL UNDERVISEREN
Du velger eventuelt ut de spørsmålene 
på arbeidsarket som du synes passer 
best til den konkrete målgruppen av 
elever. 

Autentiske eksempler engasjerer 
elevene i undervisningen fordi 
spørsmålene er ekte og kommer fra 
”virkelige” barn og unge som dem selv. 
Det skaper en følelse av trygghet for 
både elever og underviser at man ikke 
snakker om elevenes egne konkrete 
erfaringer, men i stedet om andre barn 
og unge som like gjerne kunne ha vært 
elevene, men som nettopp ikke er det.

Du kan selv finne andre eksempler 
eller la elevene selv finne noen, som 
de arbeider med. På denne måten blir 
de også kjent med informasjonstjene-
ster som for eksempel www.ung.no og 
www.barneombudet.no/spor  

Fortsetter på neste side …

EMNE 3 - KROPP, GRENSER OG PUBERTET

http://www.ung.no
http://www.ung.no
http://www.ung.no
http://barneombudet.no/spor-barneombudet/


 Uke 6 Grunnmateriell, 5. - 7. trinn      53

ANNEN ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN
• Underviseren kan eventuelt finne et annet eksempel, direkte rettet 

mot noen av de problemstillingene som er særlig relevante for  
klassen. 

• Vurder om elevene kan ha lettere for å forholde seg til hva de selv ville 
gjort i det gitte eksempelet.

• Støtt elevene i å forstå og huske de forskjellige problemstillingene i 
eksempelet. Det kan for eksempel gjøres ved å snakke om de viktigste 
opplysningene i eksempelet i fellesskap og skrive dem opp på tavlen, 
og ved å utarbeide en individuell/felles liste over fordeler og ulemper 
ved de sentrale valgene. 

• Hvis elevene har vanskelig for å finne forslag til handlingsalternativer, 
kan underviseren formulere en rekke handlingsalternativer som  
elevene kan velge imellom. 

• Snakk med elevene om hva det vil si å være anonym. 

3.5 JEG HAR KOMMET I 
PUBERTETEN
EKSEMPLER
… fortsettelse fra forrige side
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ARBEIDSARK- ØVELSE 3.6
JEG HAR KOMMET I PUBERTETEN

1.
Hei. Jeg er ei jente på 11 år og som lurer på når det er vanlig å begynne med bh? Jeg har veldig lyst på en, men jeg tør ikke å 
spørre mamma om hun kan kjøpe en til meg. Hvordan kan jeg spørre henne? Når skal jeg spørre? Hilsen meg 

2.
Hei. Jeg lurer på hva som vanligvis er det første i puberteten. Jeg har nemlig begynt å få litt hår på penisen, ikke sånn vanlig 
hår som ellers på kroppen, men litt lengre hår. Vil gjerne vite den vanligste rekkefølgen i puberteten sånn 1, 2, 3.
Gutt 11 år

3.
Hei. Jeg har fått mensen og så tør jeg ikke spørre noen av vennene mine om de har fått det eller fortelle at jeg har fått det. 
Jeg har heller ikke fortalt det til moren min, for jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si det. Er det vanlig og hva bør jeg gjøre? 

4.
Hei. Har et viktig spørsmål, Jeg har kviser i hele panna og på haka og vil ha dem bort nå. Har hatt det i snart ca i ett år. Hvor-
dan få dem bort veldig fort? Hvor lenge må jeg gå med ganske små, men mange kviser? Dør snart. Vi har snart skoleball og 
så ser jeg ut som jeg har vannkopper. Ingen andre i klassen har det unntatt ei som sminker det over og det ser mye verre ut. 
Jeg blir bare deppa av disse kvisene. Tips om noen hudkremer for kviser? Hjelp plis!

5.
Hei. Vi er to jenter på 10 år og som lurer på om vi snart får mensen. Er det vanlig å få utflod eller kan det være mensen som 
begynner? Hilsen to spente jenter

6. 
Hvor mye bør man trene når man er 11 og 12 år? Jeg har alltid vært ganske tynn og derfor vil jeg trene så jeg får større 
muskler. Jeg vil ikke se sånn ut lenger og lurer på hva man kan gjøre for at treningen skal virke fort? Jeg prøver å spise en 
del, men legger ikke på meg noe.  

7. 
Hei, jeg bare lurte på om det er normalt å våkne opp om morgenen og se at du er våt nede i boksershortsen? Er det normalt 
å få orgasme i løpet av natta mens du sover? 
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BESKRIVELSE
Underviseren forteller elevene at de skal 
gjøre en øvelse som heter ”Sant eller usant 
om puberteten”, der de skal svare på en 
rekke spørsmål om emnet. 

Hver elev får utlevert et kort der det står 
et spørsmål med svaralternativer, samt 
det korrekte svaret. Elevene skal gå rundt 
i klasserommet, og hver gang de møter en 
annen elev, stopper de opp og stiller hver-
andre det spørsmålet de har på kortet. Når 
de to elevene har stilt og svart på hveran-
dres spørsmål, bytter de kort og går videre 
rundt i klassen, inntil de finner en ny person 
å snakke med. 

Det gjelder å nå rundt til så mange forskjel-
lige klassekamerater og rekke å besvare så 
mange spørsmål som mulig. De kan godt 
svare på det samme spørsmålet flere gan-
ger til forskjellige klassekamerater. De skal 
ikke kommentere hverandres svar, og de 
skal bare svare kort og presist. Undervise-
ren stopper øvelsen når du vurderer at den 
har vart lenge nok til at elevene har rukket 
å stille hevrandre spørsmålene. 

Som oppsummering kan underviseren 
velge å gjennomgå utvalgte spørsmål som 
det vil være meningsfullt å snakke om i 
fellesskap, men det kan også tas utgangs-
punkt i følgende spørsmål: 

• Var det noen svar som overrasket dere?
• Har dere lært noe nytt om puberteten i 

øvelsen?
• Hvor tror dere at dere har kunnskapene 

deres om puberteten fra?
• Hvem har dere snakket med om puber-

teten (for eksempel venner, foreldre, 
annen familie)? 

3.7 SANT ELLER USANT OM 
PUBERTETEN
QUIZ
MÅL
• Elevene skal kunne forklare hva som skjer under puberteten
• Elevene skal kunne gi eksempler på nye kunnskaper de har fått om puberteten  

gjennom arbeidet med øvelsen 

MÅLGRUPPE
5.-7. trinn

FAGLIG RELEVANS
Naturfag

TID OG UTSTYR
TID
25 minutter.
 
UTSTYR
Arbeidsarkene til øvelsen. På 
arbeidsarkene er det 13 forskjellige 
spørsmål. Hvis det er flere enn 13 
elever i klassen, må arbeidsarkene 
kopieres flere ganger.

TIPS TIL UNDERVISEREN
Denne øvelsen kan også egne seg i 
evalueringen av undervisningen om 
kropp og pubertet. Den kan imidlertid 
også benyttes i innledningen av 
undervisningsforløpet, dersom man 
tidligere har jobbet med emnet og det 
er bruk for repetisjon. Arbeidsarket kan 
erstattes med spørsmål og svar som 
hver enkelt elev selv finner og foreslår.

ANNEN ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN
Denne øvelsen kan gjøres om til en mer klassisk quiz, dersom 
underviser finner det mer hensiktsmessig. Man kan med fordel 
gjennomføre quizen flere ganger, og eventuelt benytte den i 
evalueringen av elevenes utbytte av undervisningen.
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ARBEIDSARK- ØVELSE 3.7
SANT ELLER USANT OM PUBERTETEN

Spørsmål 
Alle barn kommer i puberteten på samme tid. 

Er det sant eller usant?

Svar
Usant. Det er forskjellig fra person til person når man 

kommer i puberteten. 

Spørsmål
De første tegnene på pubertet hos jenter er at 

brystene vokser. 

Svar 
Sant. For mange jenter begynner brystene å 

vokse når de er omkring 9–13 år.

Spørsmål
I puberteten opplever mange at humøret svinger mye. 

Svar 
Sant. Humørsvingninger er helt vanlig i 

puberteten. 

Spørsmål 
Når guttene kommer i stemmeskiftet, kan de 

selv bestemme hvordan de skal høres ut. 

Svar 
Usant. At stemmen kommer i stemmeskiftet, 
betyr at den kan svinge mellom å høres lys og 
mørk ut. Man kan ikke selv bestemme når det 

skal skje. 

Spørsmål 
Både jenter og gutter vokser mer i puberteten. 

Svar 
Sant. I puberteten begynner alle å vokse fortere enn 

de har gjort tidligere. 

Spørsmål 
Gutter kommer i puberteten tidligere enn jenter. 

Svar
Usant. De fleste jenter kommer i puberteten 

litt tidligere enn gutter, men det kan også være 
gutter som starter puberteten tidligere enn de 

fleste jenter. 

Spørsmål 
Det er bare jenters svette som lukter i puberteten.

Svar 
Usant. Alle sin svette begynner å lukte i puberteten. 

Spørsmål 
Når en jente har fått sin første menstruasjon, 

kan hun bli gravid. 

Svar
Usant. Når en jente har fått menstruasjon første 

gang, betyr det at hun kan bli gravid hvis hun 
ligger med en gutt uten at de bruker prevensjon. 

Men eggløsning kommer før menstruasjon, 
og en jente kan derfor bli gravid i måneden før 

første menstruasjon.

Fortsetter på neste side …
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ARBEIDSARK- ØVELSE 3.7
SANT ELLER USANT OM PUBERTETEN

Spørsmål 
De første tegnene på pubertet hos gutter er at 

testiklene og penisen begynner å vokse. 

Svar 
Sant. At testiklene og penisen begynner å vokse, er 

noe av det første som skjer med gutter i 
puberteten. 

Spørsmål 
Kjønnsleppene hos jenter vokser i puberteten.

Svar
Sant. I puberteten vokser jenters kjønnslepper 

slik at de blir mer synlige. 

Spørsmål 
Det er bare gutter som får mer hår på kroppen i 

puberteten. 

Svar 
Usant. Alle får mer hår på kroppen i puberteten. 
Hårveksten kommer i skrittet, under armene, på 

armer, ben, rygg og baller. 
Gutter begynner også å få bart og skjegg, men 

også jenter kan oppleve å få synlig hår i ansiktet.

Spørsmål
Gutter begynner å produsere sædceller i 

puberteten. 

Svar 
Sant. Sædcellene produseres i testiklene, og 

sæden ser hvitaktig ut.

… fortsettelse fra forrige side

Spørsmål 
Noen gutter opplever at brystene deres 

begynner å vokse litt i puberteten. 

Svar 
Sant. Noen gutter opplever det ikke, men andre 
gutter kan oppleve at brystene deres vokser litt 
og blir ømme i puberteten. Det går over igjen.
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BESKRIVELSE
Det er viktig at barna får vite at det er 
ulovlig at en voksen viser dem porno. Det 
er også viktig at de vet at de er normale 
enten de syns porno er spennende eller ek-
kelt, men at filmene ikke er ment for barn. 
Fortell barna hvor de kan henvende seg til 
en voksen på skolen eller i nærmiljøet om 
de ønsker å snakke om noe de har sett og 
opplevd, eller om de har spørsmål om sek-
sualitet. Det kan også være relevant å be-
nytte anledningen til å fortelle og forklare 
om lovverk knyttet til seksualitet, som for 
eksempel at den seksuelle lavalder er 16 år 
og at det er ulovlig å vise barn porno.

La elevene lese teksten selv eller les den 
høyt for dem. Teksten henvender seg til 
eleven i «du-form». Etter at elevene har 
lest teksten, kan de gjerne tankeskrive litt 
for seg selv i et par minutter, før du innleder 
en klassesamtale. Det vil variere i hvilken 
grad elevene har erfaring med eller tanker 
om porno. Vær derfor forberedt på at dette 
er en klassesamtale hvor du som under-
viser kan måtte ta tydelig styring og gjøre 
en del av refleksjonene for elevene. Vær 

likevel åpen for at elevene kan komme med 
egne tanker og innspill, uten å utlevere seg 
selv eller andre.

Forslag til spørsmål: 
• Er det noen forskjeller på sex på porno-

film og sex i virkeligheten? Hvilke?
• Hva er mange av de som lager porno 

mest opptatt av? 
• Hva er samtykke og grenser? Hvordan 

viser vi våre grenser og respekterer 
andres?

• Hva er omsorg? Hvordan viser vi det?
• Hva er respekt? Hvordan viser vi det? 
• Hvordan snakker aktørene om sex på 

pornofilm? 
• Hva betyr det å lytte til seg selv?
• Hvordan vet man om man er klar til å 

ha sex?
• Hvem kan du snakke med om porno og/

eller seksualitet, dersom du har behov 
for det? 

3.8 PORNO PÅ NETT
TEKST OG KLASSESAMTALE

MÅL
• At elevene skal forstå hva porno er
• At elevene skal vite hvem de kan snakke med om seksualitet

MÅLGRUPPE
5.-7. trinn

FAGLIG RELEVANS
Kroppsøving, norsk, samfunnsfag, naturfag

TID OG UTSTYR
TID
Avhenger av hvordan øvelsen gjen-
nomføres
 
UTSTYR
Utskrift av teksten til hver elev om 
elevene skal lese selv

BAKGRUNN
Det er mye som har endret seg i barns 
hverdag knyttet til medievaner og det 
digitale, og vi vet at det i dag er mange 
barn som møter porno på nett og mobil 
lenge før de er klare for å ha sex selv og 
lenge før den seksuelle lavalder. 

Barn og medier-undersøkelsen er 
den største kartleggingen av barn 
og unges medievaner i Norge. Her er 
det noen spørsmål som kun stilles de 
eldre barna, som for eksempel direkte 
spørsmål om porno på nett. 42 prosent 
av ungdom i alderen 13 til 18 år har 
sett porno på nett. Andelen er betyde-
lig høyere blant guttene enn jentene 
(65 mot 22 prosent) og økende med 
alderen for begge kjønn. Omtrent sju 
av ti av dem som har sett porno på nett 
søkte opp dette selv, mens én av tre 
oppgir av de ble vist det av en venn. 15 
prosent har svart at de så porno på nett 
ved et uhell. 
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ARBEIDSARK – ØVELSE 3.8 
PORNO PÅ NETT
HVA ER PORNO OG HVORFOR SNAKKE OM DET? 
Av: Caroline Omberg
Foredrags- og kursholder, skribent, lærer- og terapistudent

Porno er jammen ikke et lett tema å snakke om. Voksne blir ofte 
flaue og rare når vi snakker om porno. Noen barn synes det er 
skummelt å tenke på at porno finnes, mens andre synes det er 
spennende. Begge deler er helt naturlig. Noen vet egentlig ikke helt 
hva porno er. Ja, for hva er porno egentlig? 

Når vi snakker om porno, tenker vi på en spesiell type sex på film 
og bilder. Porno er ikke for barn, men allikevel er det blitt slik at 
mange barn og ungdommer oppdager porno, før de blir så store at 
de begynner å ha sex selv. Derfor kan det være lurt å vite litt om 
hva porno er og hva det ikke er, slik at man ikke får helt feil inntrykk 
av sex. 

Den sexen man ser på pornofilm er ofte ekstrem, og de gjør mange 
rare ting med kroppen og kjønnsorganene sine som man sjelden 
gjør i virkeligheten. Noen synes dette er veldig spennende å se på. 
Noen synes det er skummelt eller skremmende, og noen synes det 
ser ekkelt ut. Andre synes kanskje det bare er morsomt. Mange 
synes det kiler i magen eller mellom beina når de ser porno. Alt 
dette er helt normalt. 

Uansett hva man føler, så er det fint å vite at det de gjør på por-
nofilm er et slags skuespill. Mye porno-sex er ganske annerledes 
enn sånn voksne mennesker har sex når de skal ha det godt med 
hverandre. Det vet jeg, for jeg har nemlig sett hvordan en slik film 
blir laget. Den måten de hadde sex på var ganske ulik hvordan jeg 
har sex med kjæresten min. Han er jo veldig glad i meg og jeg er 
veldig glad i ham. Da kan vi ha det gøy sammen, og vi er opptatt av 
å være omsorgsfulle og gode med hverandre. På pornofilm er de 
ikke alltid opptatt av å være gode eller å vise omsorg. De er mer 
opptatt av å sjokkere. Det er et skuespill. 

Selv om det kan være spennende å se på porno, så synes jeg det er 
viktig at du vet at porno er ganske annerledes enn vanlig sex. Det 
er akkurat slik som at man ikke kjører bil i virkeligheten på samme 
måte som de gjør i en actionfilm eller i et dataspill. I virkeligheten 
fungerer det bedre å være mer respektfull, øm og følsom. 

FØRSTE GANGEN
Første gang man har sex med noen, er det lurt å være litt forsiktig. 
På pornofilm er de ofte ikke særlig forsiktige. I porno får man også 
inntrykk av at selve penetreringen, altså å putte penis inn i vagina, 
eller et annet hull, er veldig viktig for sexen. Slik trenger det ikke 
å være på ordentlig. Det er vanlig å utforske seksualiteten sin på 
andre måter, før man begynner med selve penetreringen. Denne 
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utforskende måten å begynne med sex på, som ikke innebærer 
penetrering, ser man ikke så mye av i porno. 

Å utforske seksualiteten sin betyr at man for eksempel onane-
rer og har det deilig med seg selv. Mange oppdager at de kan få 
orgasme når de tar på seg selv. Det kan være veldig godt, både for 
gutter og jenter. Etter hvert som man blir større, kan man begynne 
å utforske seksualitet sammen med en jevnaldrende som man 
føler seg trygg på og liker godt. Noen liker bare å utforske med 
gutter, noen bare med jenter og noen liker begge deler. Hvis begge 
to har lyst, kan man kysse, og bruke både hender og munnen for å 
utforske hverandres kropper og gi hverandre nytelse. Noen begyn-
ner faktisk aldri med penetrering, fordi de bare ikke liker det. Slik er 
alle forskjellige. Det er mye annet man kan gjøre, som kjennes godt 
også. Det er ingen riktig måte å ha sex på. Det eneste som er viktig 
er at de som er med har ordentlig lyst og at det føles godt. 

Å SNAKKE OM SEX, GRENSER OG LYST
Når man har sex i virkeligheten, så er det ikke viktig «å være flink». 
Det viktigste er at man har det godt. Da er det lurt å snakke sam-
men. Det gjør de ikke alltid så bra på pornofilm. For å ha det godt 
når du begynner å utforske seksualiteten din, er det først og fremst 
viktig å lytte til deg selv. Det er viktig at du forteller om dine egne 
grenser, og at du er sikker på at den du utforsker sammen med har 
like lyst som deg. Det er også fint om du tør å si i fra om hva du 
liker eller ikke liker, og om hva du har lyst til eller ikke har lyst til 
å gjøre. De som skal ha sex sammen må ha samtykke, som betyr 
at begge er enige i hva som skal skje og har lyst til å gjøre det. 
Samtykke kan man vise både med kroppsspråk og med ord. Det er 
viktig å spørre den andre hvis du er usikker på hva de vil og ikke vil. 
Det gjelder også underveis når man har sex, og ikke bare i starten. 
På pornofilm snakker de ikke så mye om grenser. Det synes jeg er 
dumt, siden mange som ser på pornofilm derfor ikke lærer hvordan 
man kan prate med hverandre om seksualitet og grenser på en 
naturlig og god måte. 

Når man spiller inn en pornofilm, skjer mesteparten av snakkingen 
før kameraet skrus på. Da diskuterer man hva man vil gjøre og 
hvem som skal gjøre hva. Noen ganger tar man utgangspunkt i hva 
skuespillerne liker og har lyst til, men veldig ofte er produsenten 
mer opptatt av hva som selger best eller skaffer mest klikk. Da 
velger de ofte å gjøre det som er mest sjokkerende. Derfor kan 
pornofilmer gi feil inntrykk av hvordan man egentlig kan ha det 
godt når man har sex. 
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MITT FØRSTE MØTE MED PORNO
Jeg så porno veldig tidlig. Jeg burde nok ikke ha sett det så tidlig. 
Jeg så porno hos en voksen nabo da jeg var bare fire eller fem 
år. Dette skjedde flere ganger, for han pleide ofte å ha pornofilm 
på TV-en når jeg var der. Det er faktisk ulovlig å vise barn porno, 
men det var ingen som snakket om det den gangen. Jeg skulle 
ønske noen voksne hadde snakket med meg om hva porno er og 
hvor forskjellig det er fra sex i virkeligheten. Damene og mennene 
i pornofilm oppfører seg veldig spesielt, og viser ikke alltid respekt 
for hverandre eller for seg selv. Da jeg vokste opp trodde jeg at jeg 
burde være slik som jentene i pornofilmene for at gutter skulle like 
meg. Jeg trodde at det var viktigere å se bra ut og gjøre ekstreme 
ting enn å ha det godt. Jeg visste ikke hvor viktig det var å respek-
tere min egen kropp, min egen nytelse og mine egne grenser og 
behov. Det lærer man nemlig ikke på pornofilm. Jeg skulle ønske 
noen hadde lært meg det. I dag vet jeg heldigvis hvor verdifull 
kroppen min er og at jeg fortjener å bare ha det godt når jeg har 
sex. Jeg vet at jeg aldri trenger å gjøre noe jeg ikke har lyst til og at 
ingen kan tvinge meg til noe som helst. Jeg vet at de som prøver 
å gjøre akkurat som på pornofilm, ikke har de beste sex-opplevel-
sene. Jeg vet at det er viktig å lytte til meg selv. Jeg vet at sex kan 
være vidunderlig, når jeg er glad i meg selv og respekterer kroppen 
min. Det synes jeg er fint.

Kort oppsummert: 
• Pornografi og porno er det samme.
• Porno-sex og vanlig sex er ofte ulikt.
• De som lager porno er ofte mest opptatt av å sjokkere.
• I porno oppfører de seg noen ganger ufølsomt.
• Når du har sex i virkeligheten er det viktigste at du har det 

godt og lytter til deg selv.
• I virkeligheten setter man grenser.
• I virkeligheten må alle oppleve omsorg og respekt for å ha det 

godt.
• I virkeligheten må alle vise omsorg og respekt for at den andre 

skal ha det godt.
• Du kan utforske sex på gode måter uten penetrering

EMNE 3 - KROPP, GRENSER OG PUBERTET

Betydelig flere av guttene enn jentene 
søkte etter porno selv, mens en større 
andel av jentene enn guttene så porno 
ved et uhell eller ble vist porno av en venn 
(Barn og medier-undersøkelsen, Medietil-
synet, 2018, s. 3). I samme undersøkelse er 
det også tall som viser at andelen barn og 
unge som synes sex er ubehagelig medie-
innhold er tydelig synkende ved økt alder. 
Cirka femti prosent av niåringene syns sex 
er ubehagelig å se nett og TV, mens tallet 
ved attenårsalder er cirka ti prosent. Når 
barna og ungdommene møtte på ubeha-
gelig medieinnhold, valgte de fleste ikke 
å si det til noen og denne andelen øker 
med alderen. Det betyr at de yngre barna 
i større grad vil ønske og trenge noen å 
snakke med når de møter på ubehagelig 
innhold på nett eller TV.

Å se porno trenger ikke være skadelig for 
barnet, men det er viktig å prate med barn 
om porno slik at de kan forstå det de ser 
på en bedre måte. Barns reaksjon på porno 
kan være forskjellig alt etter hvilken type 
porno de ser, om de oppsøker det på eget 
initiativ, og om de er alene eller sammen 
med andre, osv. Det er viktig at alle type 
reaksjoner og følelser anerkjennes. Som 
underviser kan du være usikker på om det 
å snakke om porno vil føre til at elevene 
oppsøker porno. Dette kan vi ikke garantere 
mot. Men så å si alle elever vil møte porno i 
en eller annen form før de er seksten og da 
mener vi det viktigste er at de er rustet til å 
håndtere det de ser. 

Flere ressurser underviser kan benytte:
• «Sesam, Sesam» Gro Dahle og Kaia 

Dahle Nyhus 
• Redd Barna www.reddbarna.no/je-

gerher og https://www.reddbarna.no/
nyheter/ta-praten 

• NRK Newton har serie om pubertet 
og en ny serie om sex som kommer i 
2019.
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BESKRIVELSE

Hver elev skal ta med tre til fem eksempla-
rer av forskjellige trykte reklamer, mote-
magasiner, ungdomsblader eller lignende. 
De kan også skrive ut reklamer og bilder 
fra nettet. Underviseren forteller elevene 
at de skal gjennomføre en undersøkelse 
av hvilke bilder som vises av kropper i re-
klamer. Elevene skal arbeide i grupper, der 
de skal bruke de medbrakte eksemplene 
på reklamer og lage en felles plakat som 
viser bilder av kropper. Etterpå skal grup-
pene innbyrdes bytte plakater og diskutere 
en rekke arbeidsspørsmål til den andre 
gruppens plakat. Øvelsen avsluttes med en 
felles oppsummering. 

Underviseren deler elevene inn i grupper 
med en passende gruppestørrelse (maks. 
fem elever i hver). Hver gruppe skal nå ar-
beide sammen i 15–20 minutter, da de skal:

1. Se igjennom de medbrakte reklamene 
og bladene og finne eksempler på 
bilder av kropper, som de klipper ut. 

2. Se igjennom de utklipte bildene og bli 
enige om hvordan de vil presentere 
dem på en plakat: Skal de settes opp 
i en spesiell orden eller ikke? Skal de 
skrive eller tegne noe på plakaten? 

3. Gjøre plakaten ferdig og gi den en tittel 
som forteller noe om hva plakaten 
viser. Når plakatene er ferdige, bytter 
underviseren om på plakatene, slik 
at hver gruppe får utlevert en annen 
gruppes plakat. Gruppene skal nå dis-
kutere plakaten ut fra spørsmålene på 
arbeidsarket til øvelsen. Denne delen 
av gruppearbeidet tar ca 15 minutter. 

Ta til slutt en oppsummering i plenum. Her 
kan det for eksempel tas utgangspunkt i 
følgende spørsmål: 

• Hvordan vil dere beskrive de kroppene 
som dere har sett på plakatene? Er de 
for eksempel svært like eller veldig 
forskjellige? 

• Tror dere at de kroppene dere ser i re-
klamene, også ser slik ut i virkeligheten 
– eller tror dere at de er forandret på, 
for eksempel ved hjelp av dataprogram-
mer? Hva kunne det være som var blitt 
forandret?

• Er det noen typer kropper som aldri, el-
ler nesten ikke, ses i reklamene? Hvorfor 
tror dere at det er slik? Hva synes dere 
om det at reklamer oftest viser svært 
like kropper?

• Hva tror dere det kan bety for barn og 
unge at kropper i reklamer ofte ser 
svært like ut?

• Synes dere at det er noe som burde vært 
annerledes med måten reklamen viser 
kropper på? Hvorfor eller hvorfor ikke?

3.9 KROPPEN I REKLAMER
GRUPPEARBEID
MÅL
• Elevene skal kunne se fordeler og ulemper ved de måtene som kropper vises frem på i  

reklamer.
• Elevene skal kunne gi eksempler på hva det kan bety for barn og unge at bildene av 

kropper som vises i reklamer, ofte ser svært like ut
• Elevene skal gi eksempler på hvordan kjønnsroller og seksualitet blir framstilt i ulike 

medium og diskutere ulike forventninger det kan skape

MÅLGRUPPE
5.-7. trinn

FAGLIG RELEVANS
Samfunnsfag, norsk, kunst og håndverk og kroppsøving

TID OG UTSTYR
TID
Ca. 45 minutter.

UTSTYR
Eksemplarer av trykte reklamer, 
motemagasiner, ungdomsblader 
med mer, eller utskrifter av bilder 
fra Internett.
Sakser, lim og plakatkartong
Kopier av arbeidsarket til øvelsen

TIPS TIL UNDERVISEREN
Denne øvelsen er godt egnet for tverr-
faglig samarbeid. I kunst og håndverk 
kan man for eksempel sette de nåtidige 
reklamene inn i et historisk perspektiv 
med fokus på fremstillingen av kropper 
og kroppsidealer i kunsten i forskjellige 
tidsperioder.

Arbeidsspørsmål til elevene 
(se arbeidsark)

1. Bilder: Hva slags kropper ser dere 
på bildene på plakaten? Beskriv  
    for eksempel hudfarge, hårfarge,  
kroppsform, vekt, kjønn og alder. 

2. Tittel: Hva er tittelen på plakaten? 
Hva tror dere at den andre gruppen 
ville fortelle dere ved å gi plakaten 
denne tittelen?

3. Deres egen plakat: Hvilke likheter 
og ulikheter er det mellom denne 
plakaten og deres egen? 

EMNE 3 - KROPP, GRENSER OG PUBERTET
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ARBEIDSARK- ØVELSE 3.9
KROPPEN I REKLAMER

Spørsmål til plakaten
Se godt på de andre gruppenes plakater, og diskuter spørsmålene: 

1. Bilder: Hva slags kropper ser dere på bildene på plakaten? Beskriv for 
eksempel hudfarge, hårfarge, kroppsform, vekt, kjønn og alder.  

2. Tittel: Hva er tittelen på plakaten? Hva tror dere at den andre gruppen 
ville fortelle dere ved å gi plakaten denne tittelen? 

3. Deres egen plakat: Hvilke likheter og ulikheter er det mellom denne 
plakaten og deres egen? 

EMNE 3 - KROPP, GRENSER OG PUBERTET
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BESKRIVELSE
1.   Elevene får en introduksjon til arbeids-
formen. 
De skal vite følgende:
• At aktiviteten handler om å ta stilling 

– også i de tilfellene man er i tvil
• At målet ikke er å bli enige, men å 

utforske forskjellige standpunkter
• At man ikke skal kommentere hveran-

dres standpunkt og vurderinger 

2.   Elevene og underviseren sitter på 
stoler og danner en sirkel. Underviseren 
leser et utsagn høyt for elevene. De som 
er uenige i utsagnet blir sittende på stolen, 
mens de som er enige reiser seg og tar 
plassen fra en annen elev som også er 
enig. Det er ikke lov å gå tilbake til den 
stolen man kommer fra. Hvis det bare er 
én som reiser seg, bytter eleven plass med 
underviseren. 

3.   Underveis i aktiviteten legger under-
viseren til rette for dialog rundt utvalgte 
utsagn og eventuelle dilemmaer som 
springer ut av hvilken stilling elevene tar 
i øvelsen. I dialogen stiller underviseren 
spørsmål som legger opp til at elevene re-
flekterer over og argumenterer for svar og 
handlingsalternativer knyttet til spørsmål, 
dilemmaer og problemstillinger vedrø-
rende kropp og kroppsidealer. 

Underviseren kan for eksempel stille 
spørsmål som:
• Hvorfor er det viktig / ikke viktig at 

barn har kunnskap om hvordan geni-
taliene ser ut?

• Hvorfor tror dere at mange barn sy-
nes det er pinlig / ikke pinlig å snakke 
om genitalier?

• Hvorfor er det viktig / ikke viktig at 
barn er fornøyd med kroppen sin? Hva 
påvirker barns forhold til egen kropp? 
Hva kan vi gjøre om vi kjenner noen 
som ikke er fornøyd med egen kropp?

• Hvilken betydning tror dere det har 
for barns trivsel at de er tilfreds / ikke 
tilfreds med egen kropp?

• Hva er det som gjør at noen barn 
ønsker seg en kropp som ligner dem 
man ser i media og reklame, når de 
egentlig vet godt at kroppene som 
vises i media er retusjert?

• Hvilke forskjeller og likheter er det 
mellom idealene for gutte- og jente-
kroppene i medienes fremstilling av 
kropp? Hva betyr disse forskjellene og 
likhetene for barns forestilling av hva 
som er en flott kropp?

• Hva synes dere at barn skal lære om 
kroppen og kroppsidealer på skolen?

4.   Med utgangspunkt i dialogen for-
mulerer elevene spørsmål om kropp og 
kroppsidealer som de ønsker å undersøke, 
diskutere og finne svar på. Underviseren 
oppretter et dokument i f.eks. Google 
Docs, som deles med elevene i klassen. 

3.10 KROPPSIDEALER
FRA STOL TIL STOL
MÅL
• At elevene kan ta stilling til utsagn om kropp og kroppsidealer
• Elevene kan delta i dialog om forståelse og vurderinger om kropp og kroppsidealer

MÅLGRUPPE
5.-7. trinn

FAGLIG RELEVANS
Kroppsøving, norsk, samfunnsfag, naturfag, mat og helse

FORBEREDELSE
Arbeidsarkene kopieres. Spillebrettet kopieres i A3-format.

TID OG UTSTYR
TID
Ca. 30 minutter.

UTSTYR
Arbeidsark med utsagn

DIGITALISERING
Bruk GoogleDocs eller andre digitale 
plattformer som felles digitalt forum, 
hvor elevene noterer spørsmål som de 
gjerne vil jobbe med knyttet til kropp 
og kroppsidealer.

EMNE 3 - KROPP, GRENSER OG PUBERTET

Elevene kan formulere spørsmål enkelt-
vis eller i mindre grupper. Spørsmålene 
skrives inn i et felles dokument. 

5.   Som avslutning på aktiviteten kan ele-
vene og underviser i fellesskap systemati-
sere og gruppere spørsmålene i dokumen-
tet, og i den forbindelse snakke sammen 
om elevenes ønsker og forventninger til 
videre undervisning.

6.   Dokumentet kan heretter danne en 
felles ramme for løpende evaluering av 
arbeidsprosessen, og som en oversikt over 
kunnskapene og handlingsalternativene 
knyttet til kropp, normer og trivsel, som 
elevene tilegner seg gjennom det faglige 
arbeidet. Dokumentet kan også utvides lø-
pende med spørsmål og perspektiver som 
elevene gjerne vil undersøke nærmere.
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EMNE 3 - KROPP, GRENSER OG PUBERTET

ARBEIDSARK – ØVELSE 3.10 
KROPPSIDEALER

UTSAGN: 

• I dag er det deilig vær.
• Det er viktig at barn vet hvordan kroppen fungerer.
• Mange barn snakker med foreldrene sine om kroppen.
• Mange barn søker kunnskap om kroppen på nettet.
• Det er viktig å være glad i egen kropp.
• Mange barn er fornøyde med egen kropp.
• Det er sammenheng mellom barns kroppsglede og trivsel. 
• Mange barn vet at kroppene som vises i media ofte er retusjert i et  

bildebehandlingsprogram. 
• Noen barn ønsker å få en kropp som den de ser i mediene.
• Mange bilder på sosiale medier handler om kropp.
• Mange barns syn på egen kropp blir påvirket av kroppsidealene i sosiale medier.
• Mange barn bruker filter når de legger ut bilder på sosiale medier.
• Mange barn bruker sosiale medier til å vise når de trener.
• Mange barn er avhengige av å få likes når de legger ut bilder på sosiale medier.
• Om 20 år har kroppsidealene endret seg. 
• Det er viktig at barn får undervisning om kropp og kroppsidealer på skolen

… fortsettelse fra forrige side
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BESKRIVELSE
Hver gruppe får utlevert spillebrett, 
dilemmakort, spørsmålskort og spille-
regler (ferdig kopiert opp av underviser). 
Underviseren kan eventuelt klippe ut 
spørsmålskort og dilemmakort på forhånd, 
slik at elevene ikke ser spørsmålene og 
dilemmaene før spillet starter. Alternativt 
kan elevene selv klippe ut kortene før 
spillet begynner.  

Underviseren instruerer elevene i spillets 
gang. Spørsmålskortene og dilemmakor-
tene legges i hver sin bunke med teksten 
ned. Spillebrikkene settes på start, og 
elevene kaster terning om hvem som skal 
starte. Spillet settes i gang ved at den som 
skal starte, kaster terningen og rykker 
fremover det antall felt som terningen 
viser. 

Lander en spiller på et spørsmålsfelt, 
skal en av motspillerne trekke det øverste 
spørsmålskortet i bunken og lese spørs-
målet høyt for den spilleren som står på 
spørsmålsfeltet. Kan spilleren svare riktig, 
får de kaste en gang til. Svarer spilleren 
feil, må de vente en omgang. 

Lander en spiller på et dilemmafelt, skal 
de trekke et dilemmakort som leses høyt 
for de andre spillerne. Spilleren skal deret-
ter vente en omgang, som skal brukes til å 
tenke igjennom hvilken handlingsmulighet 
de vil velge som løsning på dilemmaet. 

Før spilleren kaster igjen, må de fortelle 
de andre spillerne hvilken løsning de vil 
velge, og forklare hvorfor han/hun mener 
at det er den beste. Hvis en spiller velger 
den løsningen som er ”noe annet”, må de 
fortelle hvordan de heller synes dilem-
maet bør håndteres. 

Lander en spiller på et felt der det står 
”rykk to felt tilbake” eller ”slå et ekstra 
kast”, skal spilleren gjøre det som står på 
feltet.

Den spilleren som kommer først i mål, har 
vunnet. 

3.11 KROPPEN PÅ SPILL
BRETTSPILL
MÅL
• Elevene skal kunne svare på faktaspørsmål om kropp og pubertet
• Elevene skal kunne sette opp konkrete handlingsalternativer for dilemmaer som angår 

kropp og pubertet

MÅLGRUPPE
6.-7. trinn

FAGLIG RELEVANS
Naturfag

FORBEREDELSE
Arbeidsarkene kopieres. Spillebrettet kopieres i A3-format.

TID OG UTSTYR
TID
Ca. 30- 45 minutter.

UTSTYR
Arbeidsarkene deles ut til hver 
gruppe (vær oppmerksom på at det 
er flere arbeidsark). 
En terning til hver gruppe. 
En spillebrikke til hver elev (for ek-

TIPS TIL UNDERVISEREN
I spillet får elevene testet sine 
kunnskaper om emnet, og de kan 
videre bruke disse kunnskapene når de 
setter opp handlingsalternativer i 
dilemmaene. Derfor kan spillet med 
fordel brukes som evaluering av et 
undervisningsopplegg som også 
inkluderer noen av de andre øvelsene 
om kropp og pubertet fra dette mate-
riellet.

Som en avrunding av spillet er det en 
god idé å ta opp i plenum eventuelle 
spørsmål eller vurderinger som spillets 
spørsmål og dilemmaer har fremkalt 
hos elevene. Utvalgte dilemmaer kan 
tas opp og drøftes i fellesskap med 
hensikten å finne flere forskjellige 
handlingsalternativer.
 
Spillet kan spilles om igjen med andre 
spørsmål og dilemmaer som elevene 
selv formulerer i grupper til hverandre. 
Spillet kan derfor også brukes til andre 
temaer i materiellet. 

EMNE 3 - KROPP, GRENSER OG PUBERTET
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ARBEIDSARK- ØVELSE 3.11
KROPPEN PÅ SPILL

Er det forskjellig hvor gammel man er når man 
kommer i puberteten?

a) Nei, alle er nesten like gamle når det skjer.
b) Ja, det er forskjellig fra person til person.

Riktig svar: b) Ja, det er forskjellig fra person til 
person.

Kan gutters bryster vokse i puberteten?

a) Ja, det skjer med alle gutter.
b) Ja, det skjer med noen gutter.
c) Nei, det skjer aldri med gutter.

Riktig svar: b) Ja, det skjer med noen gutter

Hva skjer med både gutter og jenter når de kommer i 
puberteten? Nevn to ting.

a) Svetten begynner å lukte.
b) Stemmen kommer i stemmeskiftet.
c) Man får menstruasjon.
d) Mange får kviser.

Riktig svar: a) Svetten begynner å lukte. b) Mange får kviser

Er det riktig at mange jenter får mer hår på armer, ben 
og på overleppen når de kommer i puberteten? 

a) Ja.
b) Nei.

Riktig svar: a) Ja.

Hva betyr det når vi sier at gutter kommer i stemme-
skiftet?

a) At stemmen kommer til å høres ut som en jente-
stemme resten av guttenes liv.
b) At stemmen svinger mellom å høres lys og mørk ut, 
og at guttene ikke selv bestemmer når det skjer.
c) At man ikke kan snakke.

Riktig svar: b) At stemmen svinger mellom å høres lys 
og mørk ut, og at guttene ikke selv bestemmer når det 
skjer.

Hvor ofte får jenter og kvinner menstruasjon?

a) 1 gang i måneden.
b) 2 ganger i måneden.
c) 1 gang i året.

Riktig svar: b) Dette er veldig variabelt, men man 
går ut fra at de fleste har menstruasjon 1 gang i 
måneden. 

? ?

?

?

?

?

SPØRSMÅLSKORT

Fortsetter på neste side …
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Hva er en vagina?

a) En blomst.
b) En skjede/jentetiss
c) Et bilmerke.

Riktig svar: b) En skjede/jentetiss

Hvor mange ”hull” har en jente mellom bena?

a) 1.
b) 2.
c) 3.

Riktig svar: c) Urinrørsåpning, skjedeåpning og anus.

Er det vanlig at hendene, føttene, ørene eller brystene ikke 
er helt like?

a) Nei, de er alltid helt like.
b) Ja, det er helt vanlig at de ikke er like.

Riktig svar: b) Ja, det er helt vanlig at de ikke er like.

Står alle gutters tiss rett ut når den er stiv? 

a) Ja, alle gutters tiss står rett ut når den blir stiv. 
b) Nei, det er helt vanlig at tissen står litt skjev når den er stiv.
c) Nei, tissen står alltid rett ut. 

Riktig svar: b) Nei, det er helt vanlig at gutters tiss står litt 
skjevt når den er stiv.

Hvilken del av kroppen er et symbol på kjærlighet?

a) Hjernen.
b) Hjertet.
c) Hånden.

Riktig svar: b) Hjertet.

Hva kaller man en guttetiss hvis man er lege? 

a) Piccus.
b) Penis.
c) Pennal.

Riktig svar: b) Penis.

? ?

?

?

?

?

SPØRSMÅLSKORT

… fortsettelse fra forrige side

Fortsetter på neste side …
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? ?

?

?

?

?

Hvorfor blir noen mennesker røde i ansiktet når de for 
eksempel blir flaue eller sjenerte?

a) Fordi rødt er kjærlighetens farge.
b) Fordi det kommer mer blod ut i de blodkarene som ligger 
ytterst i huden.
c) Fordi de maler seg med rød leppestift.

Riktig svar: b) Fordi det kommer mer blod ut i de blodkarene 
som ligger ytterst i huden.

Nevn minst tre ting på eller i kroppen, som man bare har 
én av.

Riktige svar: For eksempel nese, tunge, munn, navle, tiss, 
rumpehull, hjerte, lever, magesekk. Det er flere riktige 
svar, så sjekk med hverandre om dere kan godta dem.

Hvilket av disse områdene på huden er det mest 
følsomme?

a) Fingertuppene. 
b) Ryggen.
c) Nesen. 

Riktig svar: a) Fingertuppene.

Hvem bestemmer over kroppen din?

a) Det gjør foreldrene dine.
b) Det gjør du selv.
c) Det gjør statsministeren.

Riktig svar: b) Det gjør du selv.

Hva er utflod?

a) Et annet ord for svette.
b) En væske som kommer ut av en jentes skjede når hun 
begynner å komme i puberteten. 
c) Et lite dyr som biter seg fast i huden og suger blod. 

Riktig svar: b) En (ofte hvitaktig) væske som kommer ut av 
en jentes skjede når hun begynner å komme i puberteten. 
Utfloden renser skjeden.

Hva er det som setter i gang puberteten?

a) At man har fødselsdag.
b) At man får sitt første kyss. 
c) At hjernen begynner å produsere noen bestemte hormoner.

Riktig svar: c) At hjernen begynner å produsere noen bestemte 
hormoner. 

Er det forskjellig fra person til person hva vi synes er flott 
eller pent ved en kropp?

a) Ja, det er helt forskjellig.
b) Nei, alle mennesker er enige om hva som er flott eller 
pent ved en kropp.

Riktig svar: a) Ja, det er helt forskjellig.

SPØRSMÅLSKORT
?

… fortsettelse fra forrige side

Fortsetter på neste side …
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Zenias bryster har begynt å vokse, og de er 
veldig ømme. Ofte når hun er sammen med sin 
beste venn fra skolen, lekeslåss de for moro 
skyld. Hvis han da treffer brystene hennes, gjør 
det virkelig vondt, men hun synes at det er litt 
pinlig å si det til ham. Hva bør hun gjøre?

a) Hun bør si det likevel, selv om det er pinlig.
b) Hun skal si at hun ikke gidder og lekeslåss mer.
c) Hun bør sørge for å klype ham i brystene, så han kan 
kjenne hvor vondt det gjør.
d) Noe annet: Hva?

Susanne har begynt å få mye hår på bena og 
under armene. Det er hun lei seg for, for hun synes 
ikke at det ser pent ut. Hun vil gjerne barbere det 
bort, men foreldrene hennes har forbudt henne å 
gjøre det. Hva bør hun gjøre?

a) Hun bør barbere det bort likevel. Så får foreldrene skjelle 
henne ut hvis de vil.
b) Hun bør forklare foreldrene sine hvorfor hun gjerne vil 
fjerne håret. 
c) Hun må venne seg til hårveksten, for hun skal likevel ha 
den resten av livet. 
d) Noe annet: Hva?

Tanja er på skolen da hun plutselig oppdager at 
hun har litt blod i trusen. Det har hun aldri hatt 
før. Hva bør hun gjøre?

a) Late som ingenting til hun kommer hjem og kan snakke 
med foreldrene sine om det. 
b) Spørre en underviser eller en helsesykepleier om de vil 
hjelpe henne.
c) Snakke med bestevenninnen om det.
d) Noe annet: Hva? 

Petra har en storesøster som er tre år eldre. Hun 
har flotte bryster og ser veldig voksen ut, synes 
Petra. Men Petra har overhodet ikke begynt å få 
bryster ennå, og hun er redd for at hun aldri kom-
mer til å se ut som søsteren. Hva bør hun gjøre?
 

a) Fortelle søsteren hvordan hun har det. 
b) Begynne å gå med en BH som hun fyller ut med noe, slik at    
andre tror at hun har fått bryster. 
c) Si til seg selv at det ikke er viktig, for brystene kommer nok 
når hun blir eldre. 
d) Noe annet: Hva?

Victor synes at det ser skikkelig bra ut hvis menn 
har store muskler på overarmene og en ”sixpack” 
på magen. Han har begynt å trene mye for å se 
sterkere ut. Foreldrene har sagt til ham at han ikke 
må trene så mye som han gjerne vil, og de sier at 
det ikke er sunt. Hva bør Victor gjøre?

a) Høre på foreldrene, for de vet hva som er best for ham. 
b) Ikke bry seg om hva foreldrene sier, for han vet best selv hva 
som er bra.
c) Snakke med en god venn om hvordan han har det. 
d) Foreslå andre løsninger.

Yasmin blir alltid rød i ansiktet når hun skal si noe 
høyt i klassen. Det er ikke fordi hun er flau – det bare 
skjer! Men hun synes det er skikkelig irriterende, for 
de andre erter henne med det. Hva bør hun gjøre?

a) Si til de andre at de skal la være å erte, for hun kan ikke noe 
for at hun rødmer.
b) La være å bry seg om at de andre erter.
c) Snakke med foreldrene sine om det. 
d) Noe annet: Hva?

DILEMMAKORT

… fortsettelse fra forrige side

Fortsetter på neste side …
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Kasim har begynt å komme i stemmeskiftet. 
Noen ganger høres stemmen helt merkelig ut, 
og Kasim synes det er skrekkelig irriterende. 
Han blir spesielt sur på moren fordi hun ofte ler 
av ham når det skjer. Hva bør han gjøre?

a) Late som ingenting, for hun ler ikke for å erte. 
b) Fortelle moren at han synes det er irriterende at hun ler, 
og at hun bør slutte med det. 
c) Le av moren når hun gjør noe annet, slik at hun kan 
forstå hvordan det føles. 
d) Noe annet: Hva?

Theis bor i et hus der det bare er ett bad. Ofte er 
det noen som kommer inn mens Theis dusjer, eller 
når han pusser tenner. Det synes han er irriterende, 
for han vil gjerne være alene, og han liker ikke at de 
andre braser inn og ser ham uten klær på. Hva bør 
han gjøre?

a) Prøve å forklare alle i familien hvordan han har det. 
b) Spørre om det ikke kan settes en lås på døren.
c) Bare dusje når han vet at han er alene hjemme. 
d) Noe annet: Hva?

Mikkel har en god venn, som lukter temmelig 
sterkt når han svetter. Det virker som om 
vennen ikke er klar over det selv. Mikkel har 
hørt de andre i klassen snakke om at vennen 
lukter, og at det er ekkelt. Hva bør han gjøre?

a) Han bør fortelle de andre at de ikke skal snakke stygt 
om vennen hans.
b) Han bør si direkte til vennen at han lukter. 
c) Han bør late som ingenting og håpe at vennen selv fin-
ner ut av det. 
d) Noe annet: Hva?

Theodor er en av de eldste i sin klasse. Han er 
høyere enn de andre guttene, og han har også mer 
hår på kroppen enn de andre. Han synes det er litt 
pinlig at kroppen hans begynner å se voksen ut. 
Derfor liker han ikke så godt å dusje sammen med 
de andre etter gymmen. Hva bør han gjøre?

a) Sørge for å glemme gymtøy, slik at han ikke behøver å være 
med. 
b) Fortelle kroppsøvingslæreren hvordan han har det. 
c) Snakke med en god venn om hvordan han har det. 
d) Noe annet: Hva?

Når Adam våkner om morgenen, er det noen 
ganger en våt flekk på lakenet. Adam vet godt 
hvorfor den er der, men han liker ikke at forel-
drene ser det. Hva bør han gjøre?

a) Putte lakenet i skittentøykurven uten at noen oppdager det. 
b) Prøve å vaske bort flekken om morgenen.
c) Ikke bry seg om at foreldrene ser det, for det er jo helt 
vanlig. 
d) Noe annet: Hva?

Caroline er den yngste i sin klasse, og det er ikke alltid 
like gøy. Mange av de andre jentene har nemlig begynt 
å komme i puberteten, men det har ikke Caroline. Det 
er ikke fordi hun gjerne vil ha menstruasjon og bryster, 
men hun vil gjerne være mer lik de andre slik at hun 
ikke føler seg utenfor. Hva bør hun gjøre?

a) Hun bør la være å bry seg om at hun ikke ligner de andre, og 
prøve å finne noe annet å ha til felles med dem. 
b) Hun bør prøve å finne noen venner fra de andre klassene, som 
hun ikke føler seg utenfor sammen med. 
c) Hun bør prøve å snakke med foreldrene sine om hvordan hun har 
det. 
d) Noe annet: Hva?

DILEMMAKORT
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Rykk to 
felt 
tilbake

Rykk to 
felt
tilbake

Rykk tre 
felt frem

Rykk to 
felt
tilbake

Rykk fire 
felt frem

Slå om hvem 
som skal starte

Slå et 
ekstra 
slag

KROPPEN PÅ SPILL

Spørsmål
En av dine motspillere trekker et spørsmålskort til deg fra 
bunken. Svarer du riktig, rykker du to felter frem. Svarer du 
feil, må du stå over en omgang.

Dilemma
Trekk et dilemmakort og les det høyt for alle. Vent en 
omgang mens du tenker over hvilken løsning du vil velge. 
Når det blir din tur igjen, skal du fortelle de andre spil-
lerne hvilken løsning du har valgt og hvorfor. Hvis du velger 
løsningen ”noe annet”, skal du fortelle hva du synes man 
bør gjøre istedet. 
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EMNE 4 

FØLELSER OG FORELSKELSE
Når det undervises om følelser og forelskelse og de 
opplevelsene som knytter seg til dette emnet, er det viktig å 
støtte elevene i å utforske og snakke om følelser som mange 
av dem har kjent på, eller vil komme til å kjenne på. Under-
visning om disse emnene kan dermed bidra til utviklingen av 
elevenes kompetanse i å kunne kjenne igjen og tolke følelser 
hos seg selv og andre.
 
Å være forelsket kan være helt fantastisk, og det kan fylle 
en stor del av ens liv og hverdag, også når man er 10–12 år 
gammel. Og manglende eller ikke gjensidig forelskelse kan 
gjøre en ulykkelig eller være vanskelig, også for barn. God 
seksualitetsundervisning kan bidra til å sette ord på disse 
utfordringene og støtte elevene i å undersøke forskjellige 
handlingsalternativer i situasjoner de kanskje opplever – el-
ler som de vil komme til å oppleve i fremtiden. 

En del elever på disse klassetrinnene kan selv ha erfaringer 
med forelskelse, og de har stått overfor noen av de mange 
dilemmaene som forelskelsen kan føre med seg: Hvordan 
vet jeg om de er interessert i meg? Hva gjør jeg hvis jeg 
er forelsket i min beste venn? Hva om jeg er forelsket i en 
person av samme kjønn som meg selv? Skal jeg fortelle det 
til vennen min hvis vi er forelsket i samme person? Hva om 
forelskelsen min ikke er gjensidig? Må man være forelsket 
i kjæresten sin? For noen av elevene tar forelskelse stor 
plass. For noen er forelskelse kanskje bare noe som de hører 
andre snakke om, og som de er i tvil om de selv har opplevd. 
Disse forskjellene mellom elevene er viktige å ta i betrakt-
ning under planleggingen av et undervisningsopplegg, slik at 
man tar utgangspunkt i den mangfoldigheten som elevene 
representerer. 

Øvelsene om emnet følelser og forelskelse i dette materiel-
let er tilrettelagt slik at de tar utgangspunkt i de generelle 
erfaringene, følelsene og behovene som elevene i denne 
aldersgruppen vanligvis har. Mange av øvelsene legger vekt 
på at elevene individuelt og i fellesskap skal arbeide med å 
undersøke og formulere sine tanker om forelskelse ut fra 
den virkeligheten som de selv opplever. Derfor kan flere av 
øvelsene brukes i flere klassetrinn, og det er opp til under-
viseren å vurdere hvorvidt de passer for den aktuelle klas-
sen, og om det eventuelt er behov for mindre tilpasninger.

OM FORELSKELSE
• Forelskelse kan beskrives som en tilstand av intens lykke og 

velvære, der man opplever at en annen person har en helt 
spesiell betydning for en. Forelskelse skilles ofte fra kjær-
lighet, som oppfattes å være en mere dyp og langvarig følelse 
man kan ha for en annen (f.eks. ens kjæreste, foreldre, dyr 
eller barn).

• Forelskelse oppleves forskjellig fra person til person. Noen 
blir mest forelsket i personer av samme kjønn som dem selv, 
andre blir mest forelsket i personer av det motsatte kjønn.  
For noen har ikke kjønn noe å si i det hele tatt. 

• Vi kan være forelsket når vi er barn, unge og voksne – men 
forelskelse kan ha forskjellige uttrykk og oppleves forskjellig 
alt etter hvor gamle vi er. 

• Når vi er forelsket, utskilles noen spesielle hormoner i krop-
pen, som gir en følelse av lykke. 

• Vi kan være forelsket på avstand eller i en person som vi aldri 
har møtt, for eksempel en kjent person eller en vi bare chatter 
med på nettet. 

• Det går an å bli forelsket i sin beste venn, og mange barn og 
unge er i tvil om hva de skal gjøre hvis det skjer. 

• Noen barn og unge snakker med foreldrene sine om  
forelskelse, mange snakker med sine beste venner.

Kilder: www.sexogsamfunn.no og www.ung.no.

FILMER OM FØLELSER OG FORELSKELSE
På NRK skole finner du flere relevante klipp ved å søke etter 
”følelser” eller ”forelskelse”. 
Se www.nrk.no/skole/.

TRINNMÅL OG MÅL
Øvelsene i dette emnet egner seg for 
arbeid med blant annet kompetansemål i 
naturfag og samfunnsfag.

Øvelsene kan også bidra til at elevene får 
erfaring i å avlese og begrunne følelses-
messige reaksjoner, både hos seg selv og 
andre.

http://www.sexogsamfunn.no
http://www.ung.no
http://www.nrk.no/skole/
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EMNE 4 - FØLELSER OG FORELSKELSE

4.1 HVORDAN ER DET Å VÆRE 
FORELSKET?
INTERVJU
MÅL
• Elevene skal kunne gi eksempler på gode og dårlige sider ved det å være forelsket.
• Elevene skal kunne reflektere over at forelskelse kan føles og oppleves forskjellig fra 

person til person 

MÅLGRUPPE
4.- 7. trinn

FAGLIG RELEVANS
Samfunnsfag, norsk og naturfag

TID OG MATERIELL
TID
Ca. 1,5 time

MATERIELL
Arbeidsarket til øvelsen. Eventuelt 
mobiltelefoner/datamaskiner.

TIPS TIL UNDERVISEREN
Arbeidet med øvelsen fordeler seg over 
flere undervisningstimer, ettersom 
elevene skal forberede, gjennomføre og 
formidle intervjuet. Du kan velge å bru-
ke mer eller mindre tid på øvelsen, alt 
etter hvor mye tid som er til rådighet, 
og hvor mye du ønsker å prioritere 
øvelsens norskfaglige elementer.

Arbeidsarket til øvelsen kan være en 
støtte for noen elever, mens andre kan 
trenge større utfordringer. Sistnevnte 
kan med fordel få til oppgave selv å 
finne på spørsmål, og det kan stil-
les større krav til deres formidling av 
kunnskaper fra intervjuet.
 
Klassen kan eventuelt fordele intervju-
personene sine på forskjellige aldre, 
slik at det sikres at det finnes barn, 
unge, voksne og eldre iblant dem. 
Dette kan gi et spennende sammenlig-
ningsperspektiv i oppsummeringen av 
øvelsen.

BESKRIVELSE
Elevene skal gjennomføre et intervju som 
handler om forelskelse. De skal arbeide 
sammen i grupper og intervjue en person 
som de selv velger. Personen kan være på 
deres egen alder eller eldre, for eksempel 
søsken eller en annen i familien, men 
elevene skal ikke intervjue hverandre.

Elevene kan bruke spørsmålene på 
arbeidsarket (som er ferdig kopiert opp av 
underviser), eller de kan selv lage en liste 
med spørsmål som de gjerne vil stille per-
sonen. Hvis de har mulighet til det, kan de 
gjøre opptak av intervjuet (på for eksempel 
mobiltelefon). Hvis ikke, kan de notere sva-
rene som stikkord. Intervjuet kan eventuelt 
foretas hjemme som en lekse (særlig hvis 
elevene skal snakke med foreldre eller 
annen familie).

Når elevene har gjennomført intervjuene, 
skal de strukturere og formidle det de har 
hørt. Underviseren anbefales i forkant å 
bestemme om dette skal være en muntlig 
presentasjon, eller skriftlig på en plakat 
eller i en liten artikkel. Underviseren 
bestemmer hvor mye tid som skal brukes 
på arbeidet med å forberede presentasjo-
nen, og om det eventuelt skal stilles krav til 
den skriftlige eller muntlige formidlingen. 
Underviseren oppsummerer arbeidet med 
øvelsen ved for eksempel å snakke med 
klassen om følgende spørsmål:

• Hva fortalte de forskjellige personene 
om hvordan det føles å være forelsket?

• Tror dere at alle føler forelskelse på 
samme måte?

• Tror dere at det kan være forskjell på 
å være forelsket når man er barn, ung 
eller voksen? 

• Hvilke gode og dårlige sider ved forel-
skelse fortalte de dere intervjuet om?

• Tror dere mange på deres alder er for-
elsket? Eller er det svært vanlig at man 
ikke er det? 

• Synes dere at det snakkes mye om for-
elskelse når man er på deres alder?

Spørsmål til intervju:

1. Har du vært forelsket noen gang?
2. Hvordan vet du at du er forelsket?
3. Hvordan føles det å være forelsket?
4. Vil du fortelle en historie om en gang 

du var forelsket?
5. Hvilke gode ting er det ved å være 

forelsket?
6. Hvilke dårlige ting kan det være ved å 

være forelsket?
7. Er det noe annet du kan fortelle om 

forelskelse?
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ARBEIDSARK- ØVELSE 4.1 
HVORDAN ER DET Å VÆRE FORELSKET?

EMNE 4 -FØLELSER OG FORELSKELSE

Gjennomfør et intervju om forelskelse. 
Dere kan bruke spørsmålene her på siden – og kanskje finne på noen flere selv.
Skriv ned svarene i stikkord. Dere kan også ta opp intervjuet på en  mobiltelefon. 

Spørsmål

1. Har du vært forelsket noen gang? 

2. Hvordan vet vi at vi er forelsket? 

3. Hvordan føles det å være forelsket? 

4. Vil du fortelle en historie om en gang du var forelsket? 

5. Hvilke gode ting er det ved å være forelsket? 

6. Hvilke dårlige ting kan det være ved å være forelsket?  

7. Er det noe annet du kan fortelle om forelskelse?
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BESKRIVELSE

Underviseren velger spørsmål som er 
relevante for elevenes alderstrinn og erfa-
ringsnivå. Videre presenteres elevene for 
arbeidsarket med spørsmål (eventuelt vel-
ger underviseren et utvalg av spørsmålene 
som er relevante for elevenes alderstrinn 
og erfaringsnivå ). 

Underviseren forteller elevene at 
eksemplene er bearbeidede spørsmål stilt 
til www.ung.no. Fortell elevene at dette er 
informasjons-tjenester for barn og unge på 
nett, der de kan stille spørsmål anonymt 
om blant annet seksualitet og følelser. 
(Andre relevante tjenester kan være Spør 
Barneombudet på 
www.barneombudet.no/spor og Røde Kors 
sin www.korspahalsen.no. 

Vi gjør oppmerksom på at ingen spørsmål 
og svar på arbeidsarket er direkte kopiert.

4.2 JEG LURER PÅ...? 
EKSEMPLER 
MÅL
• Å utvikle bevissthet og evne til refleksjon rundt følelser og seksualitet
• Elevene får mulighet til å reflektere over ulike handlingsmuligheter og å gi råd
• Elevene erfarer at det ikke bare er ett riktig svar, men flere

MÅLGRUPPE
6. - 7. trinn

FAGLIG RELEVANS
Samfunnsfag, naturfag og norsk

TID OG UTSTYR
TID
Ca. 10–15 minutter pr. eksempel.
Hvis elevene finner spørsmålene selv, 
tar det ca. én skoletime

UTSTYR
Kopier av arbeidsark

EMNE 4 - FØLELSER OG FORELSKELSE

TIPS TIL UNDERVISEREN
Elevene kan også finne spørsmål selv. 
Da trenger de datamaskiner med 
tilgang til Internett. Elevene kan for 
eksempel se på www.ung.no.

Spørsmålet leses opp, eventuelt av en elev. 
Deretter deles elevene inn i mindre grupper 
på to til fem personer, hvor det er deres op-
pgave å være ”rådgivere” og gi gode råd og 
svar på spørsmålet. 

Etterpå skal underviseren intervjue grup-
pene: ”Hva snakket dere om i deres gruppe? 
Hvilke råd har dere gitt?” Stikkord skrives 
på tavlen. Gjennomgangen avsluttes med 
en oppsummering.

http://www.ung.no
http://barneombudet.no/spor-barneombudet/
https://korspahalsen.no/
http://www.ung.no
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ARBEIDSARK - ØVELSE 4.2 
JEG LURER PÅ...? 

EMNE 4 - FØLELSER OG FORELSKELSE

1. 
Hjelp meg! Jeg er så forelska i en gutt, problemet er bare at jeg ikke vet hva jeg skal gjøre med det. Han er den deiligste jeg 
noensinne har møtt. Jeg har så lyst til å fortelle at jeg elsker ham, men jeg tør ikke... Jeg er så redd for at han eller andre 
skal le av meg. Hva skal jeg gjøre? Hilsen meg

2. 
Hei, de andre guttene i klassen snakker om jenter hele tiden, og noen har også fått seg kjærester.
Jeg er ikke interessert i jenter og føler meg ofte utenfor. Hva skal jeg gjøre?

3. 
Hei, jeg sliter veldig med selvtilliten. Jeg føler at hvis jeg noen gang skulle forsvinne og aldri komme tilbake hadde det ikke 
vært noen som brydde seg. Mamma og pappa hadde nok brydd seg litt, kanskje også venninna mi som jeg har kjent siden 
barnehagen. Men ingen av de andre vennene mine. De har bare oversett meg i det siste. Det virker også som om venninna mi 
blir mer og mer opptatt med andre ting og jeg er redd for at vennskapet skal bli ødelagt.  Jeg har mer og mer lyst til å holde 
meg unna mennesker og er redd for å feile eller dumme meg ut og at ingen skal like meg. Hva kan jeg gjøre for å få mer 
selvtillit?

4. 
Hei. Jeg har et problem. Jeg er veldig sjenert og spesielt rundt jenter, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg finner ikke på noe 
å si og lurer på om dere kan gi meg noen tips? Hilsen gutt, 12 år

5. 
Kan noen hjelpe meg? Jeg har hatt en kjæreste en liten stund men i går gjorde han det slutt. Jeg vet ikke hvorfor for han sa 
bare at han ikke vil være sammen med meg lenger. Nå er jeg både sint og veldig lei meg for at han gjorde det slutt og redd 
for at han skal bli sammen med noen andre. Jeg føler meg skikkelig deprimert og orker ikke tanken på å treffe han, samtidig 
som jeg bare ønsker at han skal dukke opp og at vi skal bli sammen igjen. Jeg lurer også på hvorfor han ikke vil være kjære-
sten min og om jeg har sagt eller gjort noe han ikke liker, men jeg vet ikke om jeg skal spørre han om det eller ikke. Jeg vet 
ikke hva jeg skal gjøre, men orker ikke ha det så vondt. 

6. 
Hei. Jeg chatter med ei jente på nettet som er skikkelig søt, men vi er bare venner. I går spurte hun meg om vi skal være 
kjærester. Jeg har egentlig ikke lyst til det, men så har jeg ikke lyst til at vi skal slutte å treffes på nettet heller. Jeg vet ikke 
om jeg er forelska eller ikke og om jeg skal si at vi bare skal være venner. Hva kan jeg gjøre?

7. 
Jeg fant ut at kompisen min liker den samme jenta som meg og at han har tenkt til å spørre henne om hun vil være kjære-
sten hans. Skal jeg være glad på hans vegne eller skal jeg snakke med henne eller bare droppe det? 

8. 
Jeg tror kanskje jeg er forelsket i en av venninnene mine. Vi er veldig mye sammen, og jeg har lyst til å snakke med henne 
hele tiden. Noen ganger lurer jeg på hvordan det ville være å kysse henne. Tror dere at jeg er forelsket? Skal jeg si noe til 
henne? Hilsen jente i 7. klasse
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BESKRIVELSE

Før øvelsen skal begynne, introduseres alle 
elevene for arbeidsformen. De skal vite at 
øvelsen handler om å ta stilling – også om 
man er i tvil, at målet ikke er å bli enige, 
men å undersøke forskjellige standpunk-
ter og at man skal respektere hverandres 
vurderinger.

Underviser presenterer elevene for et 
spørsmål som innebærer et dilemma, samt 
fire mulige løsninger som de skal ta stilling 
til. Hvert hjørne av klasserommet represen-
terer et svaralternativ. Hjørnet merkes med 
en bokstav, et tall eller ved at underviseren 
stiller seg der når svaralternativet leses 
opp. Når alle svarene er lest opp, plasserer 
elevene seg i det hjørnet som de synes 
beskriver det beste svaralternativet.

Hjørnet ”andre muligheter” skal brukes av 
elever som ikke synes at de tre andre sva-
rene er gode. Når alle har plassert seg i et 
hjørne, kan øvelsen fortsette på to måter:

4.3 FØLELSER OG FORELSKELSE 
DILEMMAER 
MÅL
• Elevene kan ta stilling til ulike dilemmaer.
• Elevene kan formulere fordeler og ulemper ved forskjellige handlingsalternativer.
• Elevene øver seg i å ta stilling og anerkjenne egne og andres standpunkter

MÅLGRUPPE
5.- 7. trinn

FAGLIG RELEVANS
Samfunnsfag og naturfag

TID OG MATERIELL
TID
Ca. 10–15 minutter pr. dilemma

MATERIELL
Ingen

EMNE 4 - FØLELSER OG FORELSKELSE

TIPS TIL UNDERVISEREN
Hvis et hjørne står helt tomt, kan 
elevene diskutere hvorfor de tror at 
ingen har plassert seg der. Hvis elevene 
fordeler seg veldig ulikt i hjørnene, er 
det viktig at underviseren prøver å være 
positivt oppmerksom på de elevene 
som er i mindretall. Dersom det bare 
står én elev i et hjørne, stiller undervi-
seren seg der og leder øvelsen derfra.

1. Underviseren går til hvert hjørne og 
spør om det er noen som vil fortelle 
hvorfor de synes dette er det beste 
svaret. Fordelen ved denne frem-
gangsmåten er at elevene ikke blir 
presset til å svare om de ikke har lyst 
til å argumentere for standpunktene. 
Elevene blir også spurt om de ser noen 
ulemper ved løsningen de har valgt. 

2. Underviseren ber elevene i hvert 
hjørne snakke sammen i mindre 
grupper på to–tre personer før de skal 
argumentere for standpunktet overfor 
resten av klassen. Fordelen ved dette 
kan være at man først øver seg i å 
argumentere overfor ”likesinnede”. 

Når argumentene fra alle de fire hjørnene 
er hørt, spør underviseren om det er noen 
av elevene som har skiftet mening etter å 
ha hørt de andre svarene? Hvis det er det, 
kan de flytte seg til et annet hjørne – og 
eventuelt fortelle om hva det var som fikk 
dem til å forandre mening.
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ARBEIDSARK - ØVELSE 4.3 
FØLELSER OG FORELSKELSE
DILEMMAER

EMNE 4 - FØLELSER OG FORELSKELSE

1.
Line er veldig forelsket i Mai, og hun vet ikke om følelsene blir gjengjeldt. Hvordan kan hun finne det ut på en god måte?
1. Hun kan prøve å sende henne en sms og se hva hun svarer.
2. Hun kan spørre en av vennene til Mai om Mai er interessert.
3. Hun kan vise Mai at hun er interessert i henne, og vente og se hva hun gjør.
4. Andre muligheter.

2. 
Nina og Jonathan har vært gode venner en stund. I det siste er Jonathan blitt i tvil om hun fortsatt liker ham, for når de er 
alene sammen virker hun glad, men når de er sammen på skolen er hun helt annerledes. Hvordan kan Jonathan finne ut om 
Nina fortsatt liker ham og vil være venner?
1. Han kan spørre henne en dag de chatter sammen på nettet.
2. Han kan spørre bestevenninnen hennes.
3. Han kan spørre Nina direkte om hun fortsatt liker ham og vil være venner.
4. Andre muligheter.

3. 
Sebastian har hatt en kjæreste i to måneder, men han er ikke forelsket lenger og vil gjerne slå opp. Hvordan gjør han det på 
best mulig måte?
1. Han lar være å si noe, og prøver å unngå kjæresten sin så mye som mulig.
2. Han sender en sms til kjæresten, der det står at han slår opp.
3. Han forteller kjæresten hvorfor de ikke kan være sammen lenger.
4. Andre muligheter.

4.  
Aisha og Benjamin er gode venner. De har alltid gjort morsomme ting sammen, men Aisha synes at Benjamin har forandret 
seg. Her om dagen fortalte en av venninnene hennes at Benjamin er forelsket i Aisha. Hva skal Aisha gjøre?
1. Aisha skal snakke med Benjamin om det.
2. Aisha skal la være å snakke med Benjamin om det.
3. Aisha skal gi det en sjanse, og prøve å bli kjæreste med Benjamin.
4. Andre muligheter.
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BESKRIVELSE
Elevene skal analysere en sang som 
handler om forelskelse eller kjærlighet. 
Sangen velger de selv. Alle elevene må ta 
med teksten til sangen. Hvis de ikke har 
teksten på forhånd fra en bok, et CD-cover 
eller lignende, kan de søke etter den på net-
tet. Dette arbeidet kan eventuelt gjøres på 
skolen hvis det er tid til det. 

Elevene skal arbeide parvis eller i grup-
per på tre. De begynner med å fortelle 
hverandre hvilken sang hver enkelt av dem 
har tatt med, og hvorfor. Deretter leser de 
i fellesskap igjennom tekstene til de to–tre 
sangene. Gruppen må nå bli enige om hvil-
ken av sangene de gjerne vil arbeide videre 
med. Hvis flere elever har valgt den samme 
sangen, kan de eventuelt settes i samme 
gruppe fra begynnelsen av. 

Elevene skal deretter analysere den 
utvalgte sangen ut fra en rekke spørsmål 
som de finner på spørsmålskortene. Under-
viseren kan eventuelt velge å fokusere på 
færre spørsmål eller lage flere eller andre 
spørsmålskort til elevene, hvis det virker 
relevant. 

Spørsmålskortene blandes slik at de ligger i 
en tilfeldig rekkefølge i en bunke på bordet. 
En elev tar et kort og leser spørsmålet høyt 
for de andre. Hver elev skal nå si hva de 
mener om spørsmålet. 

4.4 SANGER OM FORELSKELSE 
OG KJÆRLIGHET
GRUPPEARBEID
MÅL
• Elevene skal kunne gi eksempler på hvilke gode og dårlige ting som kan knyttes til 

forelskelse og kjærlighet.
• Elevene skal kunne snakke sammen i mindre grupper om forelskelse og kjærlighet. 

MÅLGRUPPE
6.- 7. trinn

FAGLIG RELEVANS
Samfunnsfag, musikk og norsk

TID OG UTSTYR
TID
Ca. 45 minutter 

UTSTYR
Saks og arbeidsark kopieres til hver 
gruppe + sangtekster

Dette skjer på skift, slik at alle kommer til 
orde. Når alle har sagt noe om spørsmålet, 
trekkes et nytt kort, og man fortsetter med 
å svare på dette på samme vis. Fortsett slik 
til alle i gruppen har sagt noe om alle kor-
tene. Hvis det er tid til det, eller hvis noen 
grupper blir fort ferdige med spørsmålskor-
tene, kan de eventuelt arbeide med flere av 
sangtekstene. 

Deretter samles gruppene, og 
underviseren oppsummerer arbeidet med 
sangene. Det kan for eksempel gjøres ved 
hjelp av følgende spørsmål:

• Hvilke forskjellige sanger har dere snak-
ket om? 

• Hvilke forskjellige sjangere tilhører 
sangene deres? Hva karakteriserer de 
forskjellige sjangerne?

• Hvilke eksempler på gode ting ved forel-
skelse og kjærlighet kan dere nevne fra 
sangene deres?

• Hvilke eksempler på dårlige ting ved 
forelskelse og kjærlighet kan dere nevne 
fra sangene deres?

• Hva liker dere ved de sangene dere har 
snakket om?

• Det finnes utallige sanger om forel-
skelse og kjærlighet. Hvorfor tror dere at 
temaet er så populært å skrive og synge 
om?

EMNE 4 - FØLELSER OG FORELSKELSE

TIPS TIL UNDERVISEREN
Elevene kan for eksempel spille av 
sangene fra mobilen, slik at de kan 
høres av resten av klassen. Dette kan 
enten foregå i gruppene før de velger 
hvilken sang de vil arbeide med, eller 
til slutt under den felles oppsummerin-
gen. Sangene kan også avspilles over 
flere dager, da undervisningen eventu-
elt innledes og/eller avsluttes med å 
lytte til et par sanger. Det kan eventuelt 
inngås et samarbeid med musikkfaget 
om dette. 

Øvelsen kan endres slik at den kan bru-
kes i engelskundervisningen. Elevene 
må i så fall ta med engelskspråklige 
tekster, og gruppearbeidet om dem bør 
foregå på engelsk. Underviseren må 
dessuten oversette spørsmålskortene 
til engelsk før undervisningen gjen-
nomføres. 

Underviseren kan velge selv å finne 
eksempler på sanger som elevene skal 
arbeide med. Det kan for eksempel 
være sanger fra forskjellige tidsperio-
der, slik at elevene vil forholde seg til 
et historisk og kulturelt perspektiv i 
sangene. I så fall må gruppearbeidet og 
spørsmålskortene tilpasses til dette.

Annen organisering av undervisningen
• Underviseren kan vurdere en annen organisering enn arbeid i par/grupper, hvis dette er 

mer hensiktsmessig for elevene (for eksempel individuelt eller i plenum). 
• Det kan være en god idé å prioritere både å lytte til sangene og lese sangtekstene. 
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ARBEIDSARK - ØVELSE 4.4 
SANGER OM FORELSKELSE OG 
KJÆRLIGHET

EMNE 4 -FØLELSER OG FORELSKELSE

Hva heter sangen? 
Hvorfor tror du at tekstforfatteren 
har valgt denne tittelen?

Er det noe i sangen som du 
synes er underlig, eller som du 
ikke forstår? Hva?

Er det deler av sangen du liker 
spesielt godt (for eksempel 
tittelen, et ord, et vers eller en 
strofe)? Hvorfor synes du det er 
bra?

Hva slags sang er det (pop, 
rock, rap, folkemusikk, salme 
eller annet)?

Er det noen eksempler på gode 
sider ved forelskelse og 
kjærlighet i sangen?

Er det noe av det som 
sangen handler om, som du 
kjenner fra ditt eget eller fra 
noen andres liv (for eksem-
pel venner, søsken, forel-
dre)? Hva?

Hva synes du at sangen 
handler om?

Er det noen eksempler på 
dårlige sider ved forelskelse 
og kjærlighet i sangen?

SPØRSMÅLSKORT
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BESKRIVELSE
Det anbefales at underviseren ser gjennom videoen(e) i forkant av undervisningen. Disse 
finner du på www.nrk.no/skole. ”Kysseforskere i Østfold” passer for 4.-5. trinn og 
”Forelskelse og forvirring” passer for 6.-7. trinn. 

Underviseren forteller elevene at de nå skal se en video. Når klassen har sett videoen, 
snakker elevene om hva de har sett og hørt, og hvilke tanker videoen setter i gang hos 
dem. Deretter kan elevene deles inn i grupper for å snakke om oppfølgingsspørsmålene, se 
forslag under. (Dette kan også gjennomføres som klassesamtale, hvis underviseren synes 
det er mer relevant).

Dersom elevene har snakket sammen i grupper, avsluttes øvelsen med en felles 
oppsummering og samtale om svarene i klassen. Underviseren stiller undersøkende og 
utdypende spørsmål til elevene og oppfordrer til å bruke eksempler fra videoen i sine svar.  

4.5 FØLELSER OG FORELSKELSE
FILM OG REFLEKSJON
MÅL
• Elevene skal reflektere over egne og andres oppfatning av forelskelse.
• Elevene skal sammenligne og diskutere forskjellige oppfatninger av følelser  

og forelskelse.

MÅLGRUPPE
4.- 7. trinn
Øvelsen inneholder egen kortfilm og spørsmål til hhv. 4.-5. trinn og 6.-7. trinn. 
Aldersdifferensieringen er veiledende.

FAGLIG RELEVANS
Naturfag, samfunnsfag

TID OG MATERIELL
TID
Ca. 30 minutter

MATERIELL
Data med internettforbindelse og 
smartboard/projektor

EMNE 4 - FØLELSER OG FORELSKELSE

For 4.-5. trinn 
Videoen heter ”Om å være nysgjerrig – Kysseforskere i 
Østfold”. Videoen varer i ca to minutter, og handler om to 
gutter i fjerde klasse som lurer på hvorfor eldre gutter liker å 
kysse jenter.
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=urn:x-me-
diadb:20471 

Oppfølgingsspørsmål:
• Hva syntes guttene i 4. klasse om det å kysse?
• Hva fant de ut at de eldre guttene likte med kyssing?
• Hvilke forskjeller er det på en venn og en kjæreste?
• Må man kysse hvis man er kjærester?
• Hva kan man gjøre hvis man ønsker å kysse noen?

For 6.-7. trinn 
Videoen heter ”Forelskelse og forvirring”. Videoen varer i ett 
minutt min. og handler om at forelskelse kan være deilig og 
positivt, men også innebære å føle seg sjenert, forvirret og 
usikker.
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/334166 

 Oppfølgingsspørsmål:
• Hvordan vet man at man er forelsket?
• Er det vanlig ikke å være forelsket?
• Hvorfor kan det oppleves flaut?
• Hva kan man gjøre hvis man ønsker å være kjæreste  

med noen?
• Kan man selv bestemme hvem man blir forelsket i?
• Hva er forskjeller på en venn og en kjæreste?
• Tror dere at alle føler forelskelse på samme måte?
• Er det forskjell på å være forelsket når man er barn,  

ung og voksen?

http://nrk.no/skole
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=urn:x-mediadb:20471
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=urn:x-mediadb:20471
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=urn:x-mediadb:20471
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/334166
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BESKRIVELSE
Elevene får utlevert en kopi av arbeidsarket 
til øvelsen (alternativt vises bildet felles i 
stort format). De skal skrive en fortelling 
med utgangspunkt i bildet. Fortellingen 
skal ha tittelen ”Kyssebenken”. 

Elevene må skape og skrive sine indivi-
duelle fortellinger fra idé til ferdig tekst. 
Underviseren kan velge å sette opp noen 
rammer for dette, du synes det er relevant. 
Rammene kan for eksempel handle om 
lengde, sjanger, fokus på personkarakteri-
stikker, tidsperspektiv eller lignende. 

For å få de første ideene ned på papir 
innleder underviseren med å sette elevene 
i gang med individuell tankeskriving. Det 
betyr at elevene får tre til fem minutter, der 
de skal sette pennen på papiret og skrive 
i vei om alt det som faller dem inn når de 
ser bildet og hører tittelen ”Kyssebenken”. 
Deretter setter elevene seg sammen to og 
to og snakker sammen om sine ideer til hva 
fortellingen kan handle om. 

4.6 KYSSEBENKEN
SKRIFTLIG OPPGAVE
MÅL
• Elevene skal kunne uttrykke seg skriftlig gjennom fiktive historier med utgangspunkt i 

bildet ”Kyssebenken”
• Elevene skal kunne bruke fantasien til å finne på historier som på forskjellige måter 

handler om følelser, forelskelse, kyss, kjærester og relaterte temaer 

MÅLGRUPPE
6.- 7. trinn

FAGLIG RELEVANS
Samfunnsfag, norsk

EMNE 4 - FØLELSER OG FORELSKELSE

TIPS TIL UNDERVISEREN
Arbeidet med øvelsen kan ta både 
kort og lang tid, alt etter hva du har 
til rådighet. Det kan settes opp en 
tidsramme for elevene, der de får vite 
at de har 30 minutter til å skrive en kort 
tekst, som viser et fiktivt øyeblikksbilde 
av en situasjon på Kyssebenken (for 
eksempel onsdag den 6. februar 2013 
klokken 16.07). Eller elevene kan få 
lengre tid til arbeidet, som det dermed 
stilles større krav til når det gjelder 
planlegging av intrige, utviklingsforløp 
og skriftlig formidling.

I stedet for å bruke bildet fra arbeids-
arket kan elevene få i oppgave å selv  
finne en benk i lokalområdet, som de 
fotograferer og bruker som utgangs-
punkt for fortellingen. Dette kan være 
morsomt og inspirerende for elevene, 
fordi de ved å sitte på benken og se på 
utsikten og omgivelsene kan få ideer til 
hva deres egen fortelling skal handle 
om. Dette tar naturligvis litt lengre tid å 
gjennomføre. 

I stedet for å arbeide individuelt kan 
elevene arbeide sammen i par. Det kan 
føre til at det legges større vekt på idé-
utviklingen, men stiller samtidig krav 
til samarbeidet omkring den skriftlige 
formidlingen. 

TID OG MATERIELL
TID
45 minutter - eller mer.

MATERIELL
Arbeidsarket utdeles til alle elevene 
(evt. datamaskin)

På bakgrunn av dette innledende arbeidet 
går elevene nå i gang med å skrive histo-
riene. Alt etter krav til lengde og fokus på 
relevante norskfaglige elementer avgjør 
underviseren hvor mye tid som skal settes 
av til dette. 

Når historiene er ferdige, kan de samles og 
deles med resten av klassen i et lite hefte. 
Det kan også tilføyes et element av muntlig 
formidling, der elevene leser sine egne 
fortellinger høyt for hverandre, eventuelt i 
mindre grupper.
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ARBEIDSARK - ØVELSE 4.6 
KYSSEBENKEN

EMNE 4 -FØLELSER OG FORELSKELSE

Skriv en fortelling som handler om benken på bildet. Fortellingen skal hete ”Kyssebenken”.
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EMNE 5

PREVENSJON OG SEKSUELT 
OVERFØRBARE INFEKSJONER
Undervisning om seksualitet skal bidra til at elevene kan leve gode 
og sunne liv og ta gode valg for seg selv og i møte med andre.

Undervisning om prevensjon og seksuelt overførbare 
infeksjoner (SOI) er i hovedsak relevant for kompetansemål etter 
10. trinn. Det er likevel flere gode grunner til å snakke om pre-
vensjon og seksuelt overførbare infeksjoner i god tid før det blir 
aktuelt for de fleste elevene. Kunnskap om seksualitet og seksuell 
helse på et tidlig tidspunkt i livet kan bidra til at unge blir i bedre 
stand til å takle senere utfordringer som er knyttet til et aktivt 
seksuelt liv. Slik kan de også få et best mulig grunnlag for å ta 
informerte og reflekterte valg vedrørende seksuell praksis og 
prevensjon når det blir aktuelt. Elevene må altså få informasjon og 
reflektere over valg før de er i den aktuelle situasjonen.

Det er også et poeng å gjenta emner i seksualitetsundervisningen – 
hver gang på et høyere læringsnivå og i overensstemmelse med de 
behov og erfaringer som elevene har.  

Riktig kunnskap om seksualitet og seksuell helse fører til at ung-
dom debuterer senere, er flinkere til å bruke prevensjon og utvikler 
et positivt forhold til egen seksualitet og intimitet (Helse- og 
omsorgsdepartementet, 2017, s. 15). Legg inn lenke i referansen: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/284e09615fd04338a81
7e1160f4b10a7/strategi_seksuell_helse.pdf

FAKTA
• De mest brukte prevensjonsformene blant unge er p-piller 

og kondomer.
• Forbruket av prevensjon blant kvinner har økt de siste 

årene. Fortsatt er det flest som bruker p-piller, men fra 
2012 har det skjedd en klar dreining til at flere tenårin-
ger og unge voksne velger langtisdsvirkende reversibel 
prevensjon (LARC).

• Kondom er den eneste formen for prevensjon som  
beskytter både mot uønsket graviditet og seksuelt  
overførbare infeksjoner.

• Mange unge ønsker mer kunnskap om seksuelt overfør-
bare infeksjoner.

• Seksuelt overførbare infeksjoner skyldes bakterier, virus, 
sopp eller parasitter.

• Den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i Norge er 
klamydia.

• Forekomsten av klamydia er høyest blant ungdom og unge 
voksne i alderen 15–25 år.

• I 2015 ble det diagnostisert 221 nye hivsmittede i Norge, 
det laveste antallet nydiagnostiserte på ti år.

• Unge har rett til prevensjonsrådgivning uten foreldrenes 
samtykke.

Referanser:
Helsedirektoratets nettsider – tema ”Seksuell helse”, Sex og Sam-
funns nettsider www.sexogsamfunn.

TRINNMÅL OG MÅL
Øvelsene i dette emnet egner seg til arbeid med 
kompetansemål i naturfag. Prevensjon står først 
nevnt i komeptansemål etter 10. årstrinn, men 
det er flere gode grunner til å ta opp dette emnet 
med elevene på et tidlig tidspunkt. Slik kan de 
reflektere over og tilegne seg kunnskaper, 
kanskje før de står står i en situasjon hvor de 
trenger den.

Undervisning i dette emnet kan med fordel gjøres 
i samarbeid med skolehelsetjenesten.

GUIDER
På elevnettsiden www.sexfordeg.no finnes ”kondomguiden” og 
”prevensjonsguiden”.

I ”prevensjonsguiden” kan elevene lese om forskjellige former for 
prevensjon som finnes. Her kan de finne oversikt over fordeler og 
ulemper ved de ulike prevensjonsmetodene.

I ”kondomguiden” kan elevene lese om hvor de kan få tak i 
kondomer, hvilke kondomer som finnes og hvordan man bruker 
kondomet riktig. 

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/seksuell-helse
http://www.sexogsamfunn.no
http://www.sexfordeg.no/guider/
http://www.sexfordeg.no/guider/prevensjonsguiden/
http://www.sexfordeg.no/guider/kondomguiden/
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5.1 HVA LURER VI PÅ...?
ANONYME SPØRSMÅL

EMNE 5 -PREVENSJON OG SEKSUELT OVERFØRBARE SYKDOMMER

MÅL
• Å utvikle evne til å ta informerte valg.
• Elevene får relevant informasjon om prevensjon, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) 

og uønsket graviditet
• Elevene får mulighet til å få svar på egne spørsmål i et trygt læringsrom 

MÅLGRUPPE
7. trinn

FAGLIG RELEVANS
Naturfag

TID OG MATERIELL
TID
1-2 timer, eventuelt fordelt over en 
lengre periode.

MATERIELL
En eske/boks som kan benyttes som 
en postkasse

BESKRIVELSE
Alle elevene introduseres til arbeidsformen. 
De skal vite at hensikten med øvelsen er at 
alle skal få mulighet til å stille spørsmål og 
at man viser respekt for hverandre ved ikke 
å le av hverandres spørsmål. Underviser 
forteller deretter elevene at klassen skal 
jobbe med et tema om prevensjon, seksuelt 
overførbare infeksjoner (SOI), graviditet og 
uønsket graviditet. Elevene skal ha mu-
lighet til å få svar på spørsmål om temaet, 
og derfor setter man opp en ”postkasse” i 
klassen, der alle kan legge sine anonyme 
spørsmål. 

Elevene får papirark og alle skriver et 
spørsmål om temaet på sitt ark. Elevene 
skal ikke skrive navn på arkene, eller selv 
lese opp spørsmålet sitt. Hvis man ikke vet 
hva man skal skrive, kan man late som om 
man skriver noe og brette sammen arket. 
Alle spørsmål legges i postkassen, og 
elevene oppfordres til å legge flere spørs-
mål i kassen de neste dagene. Før man 
jobber med spørsmålene, leser underviser 
gjennom dem og sjekker eventuelt det fag-
lige innholdet hvis det er noe du er usikker 
på. Arbeidet med spørsmålene kan deretter 
foregå samlet eller fordelt over en lengre 
periode, der man tar opp noen spørsmål i 
hver relevante undervisningstime. 

Spørsmålene kan gjennomgås på denne 
måten:
• Spørsmålet leses høyt for klassen, f.eks. 

”Hva er p-piller, og hvordan får man tak 
i det?”. Underviser spør elevene om de 
har et forslag til svar, og sammen prøver 
elever og underviser å finne frem til 
riktig svar.

• Avhengig av spørsmålets karakter kan 
underviseren velge å utvide spørsmålet 
ved f.eks. å spørre klassen: ”Vet dere om 
man må være så og så gammel før man 
kan få p-piller?”. ”Synes dere det er riktig 
at jenter under 16 år får p-piller uten at 
foreldre informeres?”.  Hvorfor? Hvorfor 
ikke?

• Deretter leser underviseren opp et nytt 
spørsmål og går gjennom det på samme 
måte. Dette fortsetter til alle spørsmål 
er gjennomgått.

• Du kan gjerne la elevene selv prøve å 
finne svaret via nettet, bøker eller annet 
materiell. Dette kan være en anledning 
til å arbeide med informasjonssøking 
på nettet og hvordan man forholder seg 
kritisk til den informasjonen man finner. 
Men forbered deg i forkant slik at du har 
noen svar til elevene. Noen ganger er 
det gjerne ikke et fasitsvar og dere kan 
diskutere et mulig svar i klassen.
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5.2 KONDOMGUIDE
INSTRUKSJON

TIPS TIL UNDERVISEREN
Du kan bestille kondomer på www.
gratiskondomer.no. Gratis kondomer 
til bruk i undervisningen kan også 
rekvireres gjennom skolehelsetjene-
sten eller helsestasjonen. Penis-man-
nekenger kan bestilles i nettbutikken 
til Frederiksen Scientific på http://
no.frederiksen.eu/

EMNE 5 -PREVENSJON OG SEKSUELT OVERFØRBARE SYKDOMMER

TID OG MATERIELL
TID
Ca. 30-45 minutter

MATERIELL
Kondomer og penismannekenger. 
Datamaskiner med Internettilgang. 
Kondomer fra www.gratiskondomer.
no må være bestilt i forkant.

MÅL
• Å utvikle kunnskap og handlingskompetanse om kondom og kondombruk
• Å øke elevenes kunnskap gjennom diskusjon om forestillinger og holdninger til  

kondombruk
• Elevene har praktisk kunnskap om hvordan man får tak i og bruker kondom 

 

MÅLGRUPPE
7. trinn

FAGLIG RELEVANS
Naturfag

BESKRIVELSE
Underviseren innleder ved å spørre elevene 
om de vet hvilken prevensjonsform som er 
mest brukt blant ungdom når de debuterer 
seksuelt (kondom) – og hvorfor de tror at 
det er slik. Deretter snakker underviseren 
med elevene om hvor og hvordan man 
får tak i kondomer med utgangspunkt i 
følgende spørsmål:

• Hvor får man tak i kondomer? Be ele-
vene om å være konkrete. Ved bestilling 
på Internett, få elevene til å beskrive 
nettadressen. Ved kjøp over disk, be ele-
vene nevne navn på butikkene. Ved ut-
deling av kondomer fra helsesykepleier, 
be elevene beskrive hvor man finner 
helsestasjon for ungdom eller hvor man 
finner helsesykepleier på skolen. Skriv 
opp de tre alternativene på tavlen.

• Hvordan går man fram? Be elevene om 
å være konkrete. Ved bestilling på nett, 
be elevene fortelle hva man skriver i 
bestillingen, hvor lang tid det tar før 
kondomene kommer i posten og hvor 
mange kondomer man får osv. Ved kjøp 
over disk, be elevene fortelle hva kondo-
mene koster, hvor i butikken man finner 
dem, hvor mange kondomer det er i en 
pakke osv. Ved utdeling fra helsesøster, 
be elevene fortelle hvor kondomene lig-
ger, om man kan forsyne seg selv, hvor 
mange kondomer man kan få osv.

• Hva er fordeler og ulemper med de ulike 
måtene å få tak i kondomer på? Er noen 
måter bedre enn andre – og hvorfor?

• Tror elevene at ungdom generelt synes 
det er pinlig å skaffe seg kondomer? 
Hvorfor/hvorfor ikke?

Etterpå kan underviseren la elevene få 
prøve hvordan det er å skaffe kondomer. 
Del elevene i grupper, og fordel følgende tre 
oppgaver:

1. Bestill kondomer på  
www.gratiskondomer.no.

2. Finn flere fysiske steder hvor du kan 
kjøpe kondomer.

3. Oppsøk helsestasjon for ungdom eller 
helsesykepleier på skolen for å få 
gratis kondomer.

Denne delen av øvelsen avsluttes med 
at gruppene møtes igjen og deler sine 
erfaringer. 

Fortsetter på neste side …
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5.2 KONDOMGUIDE
INSTRUKSJON

Elevene skal nå få instruksjon i hvordan 
man bruker et kondom riktig. Det anbefales 
at kondomskolen gjennomføres som en 
praktisk øvelse hvor elevene blir kjent med 
kondomet og får trent seg på å rulle det 
på en penis-mannekeng. La gjerne elevene 
prøve flere ganger. Del gjerne ut kondo-
mer og bruksanvisning til elevene. Etter 
instruksjonen kan man diskutere forestil-
linger og holdninger til kondombruk blant 
ungdom på nytt. Det kan gjøres ved hjelp av 
følgende spørsmål:

• De fleste ungdommer i Norge vet 
hvordan et kondom brukes, likevel er det 
mange som ikke bruker det når de har 
sex. Hvorfor tror dere det er slik?

• Hva tror dere ungdom opplever som 
vanskeligst med å bruke kondom? Hva 
tror dere er myter og hva tror dere er 
reelt?

• Hva skal til for at flere ungdommer 
bruker kondom – både når de debuterer 
seksuelt, og etterpå?

EMNE 5 -PREVENSJON OG SEKSUELT OVERFØRBARE SYKDOMMER

… fortsetter fra forrige side

TIPS TIL UNDERVISER
Vis gjerne elevene dette klippet om kondombruk i Norge fra TV2s 
God Morgen, Norge (ca. 8 min.): https://www.tv2.no/v/1353573/
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NATURFAG

4. årstrinn
• Beskrive i hovedtrekk hvordan menneskekroppen er bygd opp.
• Observere og beskrive hvordan kroppen reagerer i ulike situ-

asjoner, og samtale om ulike følelsesmessige reaksjoner og 
sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse.  

7.årstrinn
• Beskrive utviklingen av menneskekroppen fra befruktning til 

voksen.
• Forklare hva som skjer under puberteten og samtale om ulik 

kjønnsidentitet og variasjon i seksuell orientering.

SAMFUNNSFAG

4. årstrinn
• Finne informasjon om og presentere eigen familie for ein til to 

menneskealdrar sidan og fortelje om korleis levevis, levekår og 
kjønnsroller har endra seg.

• Samtale om variasjonar i familieformer og om relasjonar og 
oppgåver i familien.

• Gje døme på rettar barn har, og ulike forventningar jenter og 
gutar møter i kvardagen, og samtale om korleis forventningane 
kan opplevast.

7. årstrinn
• Beskrive utviklinga i levekåra for kvinner og menn og fram-

veksten av likestilling i Norge.
• Samtale om kjærleik og respekt, variasjon i seksuell orientering 

og samliv og familie og diskutere konsekvensar av manglende 
respekt for ulikskap.

• Beskrive roller i eigen kvardag og undersøkje og samtale om 
forventningar som knyter seg til desse rollene

• Gje døme på korleis kjønnsroller og seksualitet blir framstilt 
i ulike medium og diskutere dei ulike forventningane det kan 
skape. 

RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK – KRLE

4. årstrinn
• Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons 

på andres tanker.
• Samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av  

religioner og livssyn.
• Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier.
• Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i  

praksis.
• Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og like-

verd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett. 
 

7. årstrinn
• Samtale om etikk i forbindelse med ulike familieformer, forhol-

det mellom kjønnene, ulik kjønnsidentitet og forholdet mellom 
generasjonene.

• Samtale om etiske, religiøse og livssynsmessige minoriteter i 
Norge og reflektere over utfordringer knyttet til det flerkulturelle 
samfunnet.

• Forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskeret-
tigheter og samtale om betydningen av dem.

NORSK

4. årstrinn
• Forklare hvordan man gjennom språkbruk kan krenke andre

 7. årstrinn
• Gi eksempler på og reflektere over hvordan språk kan uttrykke og 

skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker 

RELEVANTE KOMPETANSEMÅL  
I LÆREPLANER
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LITTERATUR OG LENKER
Hjelpetjenester for barn og unge

HELSESYKEPLEIER OG HELSESTASJON FOR UNGDOM
Du kan snakke med helsesykepleier på skolen din på helsestasjon for ungdom. Helsesyke-
pleier er vant til å snakke om det som kan være litt vanskelig og om ulike helsespørsmål, 
har taushetsplikt og kan gi resept på prevensjon om du er over 16 år. I tillegg til sex, kropp 
og helse, kan du også prate med helsesykepleier om problemer hjemme, mobbing, venns-
kap og trivsel. 
www.ung.no/helse/668_Helsestasjon_for_ungdom.html

SEX OG SAMFUNN
På Sex og samfunns chat kan du ta opp spørsmål som handler om seksualitet og seksu-
ell helse. De som sitter på chatten er helsepersonell, og du kan være trygg på at du får 
gode faglige svar basert på forskning. Du er anonym på chatten og de du chatter med har 
taushetsplikt.
Se åpningstider m.m. for chatten her: www.sexogsamfunn.no/klinikk-og-tilbud/tilbud/chat

ICHATTEN
Er du usikker på egen kjønnsidentitet? Ønsker du å utforske de ulike måtene å være kjønn 
på? Trenger du hjelp til å finne støtte og behandling? På iChatten kan både barn, unge, 
foresatte og helsepersonell chatte med helsepersonell. Chatten er åpen mandag- torsdag 
17:00-20.00.
www.ichatten.no

YOUCHAT
Chat anonymt om det du har på hjertet - med unge skeive frivillige. Youchat er en anonym 
chat for unge skeive og ungdom som er usikker på sin legning.
www.helseutvalget.no/youchat

UNGDOMSTELEFONEN
Ungdomstelefonen er Skeiv Ungdoms telefon-, melding- og chattetjeneste. Tilbudet er til 
deg som trenger noen å snakke med om forelskelse, seksualitet, kjønn og identitet, aktivi-
tetstilbud eller sikrere sex.
www.ungdomstelefonen.no

OVERGREPSMOTTAK
Har du vært utsatt for voldtekt eller et annet seksuelt overgrep? Kontakt overgrepsmotta-
ket nærmest deg på www.dinutvei.no. Bor du langt fra et mottak, dra til nærmeste legevakt 
eller ring dem på 116 117. Ta kontakt så snart som mulig. For å kunne sikre spor, er det vik-
tig at du lar være å vaske deg eller klærne du hadde på deg. Selv om det er lurt å ta raskt 
kontakt, skal du vite at du også kan ta kontakt om det har gått lang tid.
www.dinutvei.no/hjelpetilbud

DIXI
DIXI Ressurssenter mot voldtekt gir informasjon og støtte etter seksuelt overgrep. Familie 
og venner til den som har blitt utsatt for overgrep kan også få råd. DIXI driver ikke behand-
ling, men tilbyr hjelp til kontakt med hjelpeapparatet, selvhjelp gjennom samtaler, advokat-
hjelp, temakvelder og informasjon om øvrig hjelpeapparat. Tilbudet er gratis og du trenger 
ikke henvisning. Ring 22 44 40 50 eller Mobil: 930 58 070.
www.dixi.no
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LITTERATUR OG LENKER

LANDSDEKKENDE TELEFON FOR INCEST- OG SEKSUELT MISBRUKTE
Ring døgnåpen telefon 800 57 000 for hjelp om du har blitt utsatt for seksuelle overgrep. 
De som svarer jobber på Incestsenteret i Vestfold.
www.incest80057000.no/informasjon/til-ungdom

SENTER FOR SEKSUELT MISBRUKTE MENN (SSMM)
SSMM er en selvhjelpsorganisasjon som drives og ledes av menn som selv har vært utsatt 
for seksuelle overgrep. SSMM tilbyr samtaler, selvhjelpsgrupper og hjelp til å anmeldelse 
overgrep. Gratis med full taushetsplikt.  
www.ssmm.no

JENTEVAKTA
Jentevakta er en frivillig organisasjon under Krisesenterbevegelsen. Jentevakta består av 
unge kvinner, som lytter og svarer på telefon eller chat og kan hjelpe ungdom mellom 10 
og 25 år med informasjon om anmeldelse og hvor du får hjelp.
www.jentevakta.no

POLITIET
Tips politiet gjennom skjema på nett eller ring på døgnbemannet telefon 02800. Du kan 
være anonym hvis du vil.
www.politiet.no/tjenester/tips-politiet/send-tips/

SPISEFORSTYRRELSESFORENINGEN (SPISFO)
Sliter du med forholdet ditt til mat og kropp, eller lurer på om du har en spiseforstyrrelse? 
SPISFO gir informasjon og støtte på nett, telefon og chat. Når du kontakter SPISFO, treffer 
du personer som har egenerfaring eller er pårørende, og alle har taushetsplikt. SPISFO har 
lokallag og selvhjelpstilbud.
www.spisfo.no

ROS
 ROS (Rådgivning om Spiseforstyrrelser) er en interesseorganisasjon for alle som har 
eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende. ROS skal gi råd og informasjon til 
personer som er berørt av en spiseforstyrrelse, skape møteplasser og øke forståelsen for 
hva spiseforstyrrelser er. 
www.nettros.no

Les mer om spiseforstyrrelser og psykisk helse på www.ung.no/spisef/ og ww.ung.no/
psykiskhelse/ 

ALARMTELEFONEN FOR BARN OG UNGE 116 111
Kjenner eller vet du om noen som ikke har det bra? På Alarmtelefonen for barn og unge 
kan du få hjelp til å si ifra. Når du ringer, sender e-post eller SMS vil du få svar fra voksne 
med kunnskap og erfaring  knyttet til å hjelpe barn og unge i vanskelige situasjoner. Telefo-
nen besvares på hverdager mellom kl 15:00 og 08:00. 
I helgene er linjene åpne hele tiden.
www.116111.no
#Sifra

Ressurser om 
seksualitet og kjønn

SEKSUALITET OG KJØNN. ET 
RESSURSHEFTE FOR LÆRERE I 
GRUNNSKOLEN
Utdanningsdirektoratet, 2011 

SEKSUALITET I SKOLEN. 
PERSPEKTIVER PÅ 
UNDERVISNING.
Åse Røthing og Stine Helena Bang 
Svendsen. Cappelen Damm, 2007

VERDAS VIKTIGASTE BOK. OM 
KROPP, KJENSLER OG SEX.
Nathalie Simonsson, Samlaget, 
2016

DET DU LURER PÅ. 
157 SPØRSMÅL OG SVAR.
Line B. Leeren, Tise S. Knutsen, 
Stine T. M. Solli. Kagge forlag, 
2017

GLEDEN MED SKJEDEN
Nina Brochmann og Ellen Støkken 
Dahl. Aschehoug, 2017
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BARNEOMBUDET
Alle barn og unge kan ta kontakt med Barneombudet. De kan svare på spørsmål om ret-
tigheter og gi deg råd og tips. Det kan være spørsmål om skole, familien din, barnevern, 
helse, asylbarn sine rettigheter eller andre tema. De kan også gi deg informasjon om andre 
som kan hjelpe deg.
www.barneombudet.no

KORS PÅ HALSEN
Hos Kors på halsen får du snakke med en voksen om det du er opptatt av, helt anonymt og 
gratis. Du kan også delta i et forum hvor ungdom støtter hverandre. Telefonnummeret er 
800 333 21, og telefon og chat er åpen mandag-fredag klokken 14:00-22:00. Alle hen-
vendelser besvares av frivillige med god opplæring i å lytte, støtte og snakke med barn og 
ungdom.
www.korspaahalsen.rodekors.no

RØDE KORS-TELEFONEN FOR TVANGSEKTESKAP  
OG KJØNNSLEMLESTELSE
 Få veiledning om hvordan du kan forholde deg til situasjoner der tvangsekteskap, kjønns-
lemlestelse og æresrelatert vold forekommer. Ta kontakt om du er bekymret for en venn 
eller selv er utsatt for press påt elefon 815 55 201 eller e-post: 
info.tvangsekteskap@redcross.no. 
www.rodekors.no/tvangsekteskap

NORGES AMBASSADE
Hvis du er i utlandet, kan du ta kontakt med den nærmeste norske ambassaden.
www.norway.no
Se mer på www.ung.no/hjelp/ 

Aktuelle nettsider

www.uke6.no 
Her finner du alt relevant materi-
ell og informasjon om Uke 6

www.sexogpolitikk.no
Hjemmesiden til Sex og Politikk

www.ung.no
Informasjonstjeneste for ungdom

www.helsedirektoratet.no
Hjemmesiden til Helsedirekto-
ratet. Se spesielt under tema 
«seksuell helse».

Hjemmesiden til Utdannings-
direktoratet

www.sexogsamfunn.no
På Sex og samfunns nettside fin-
ner du mye nyttig informasjon om 
seksuell helse, samt chattetjene-
sten deres.

www.skeivungdom.no
Skeiv Ungdoms hjemmeside. Her 
finner du informasjon og under-
visningsopplegg.

www.dubestemmer.no 
Nettressurs om personvern, 
nettvett og digital dømmekraft. 
Her finner du blant annet filmer, 
fagtekster og diskusjonsoppgaver.

www.foreningenfri.no 
Foreningen for kjønns- og 
seksualitetsmangfold, FRI sin 
hjemmeside.

www.reddbarna.no
 Informasjon og undervisningsop-
plegg om barns rettigheter, bl.a. 
om nettvett og seksuelt overgrep 
og krenkelser.



FINN OSS

 www.sexogpolitikk.no

 Christian Krohgs   
 gate 34, 0186 Oslo

FØLG OSS

  Sopnorway

  Sexogpolitikk

  Sexogpolitikk

KONTAKT

   +44 22 11 55 13

   post@sexogpolitikk.no

Opptatt av seksuell og 
reproduktiv helse og rettigheter? 
Da er du velkommen som medlem!

Sex og Politikk er en medlemsorganisasjon med både 
enkeltpersoner og organisasjoner som medlemmer. 
Du kan også melde deg inn i vår ungdomsorganisasjon, 
Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU).

Les om medlemskap på sexogpolitikk.no


