
LIKESTILLING 
OG 8.MARS

Dette undervisningsopplegget setter fokus på likestilling, 
bærekraftsmål 5 og 8. mars. 

Elevene får jobbe med spørsmål knyttet til likestilling i Nor-
ge og i verden, bærekraftsmål 5, kjønnstereotypier og re-
flektere rundt egne fordommer.

Opplegget er delt inn i 4 deler, 
som til sammen varer i 2 timer. I til-
legg finnes det en del 5 med ekstra 
oppgaver, slik at du kan plukke og 
mikse det som passer best for din 
klasse og den tiden dere har til rå-
dighet. Lengde og vanskelighets-
grad varierer, og kan enkelt tilpas-
ses.  

Det kan være fint å understreke un-
derveis i gjennomføringen av dette 
opplegget at likestilling handler om 
like rettigheter og muligheter for 
alle uavhengig av bl.a. kjønn, funk-
sjonsevne, seksuell orientering, al-
der, etnisitet og religion.

I likestillings- og diskriminerings-
loven er det mange flere karakteris-
tikker enn kjønn som kan være år-
saken til at det skjer diskriminering. 
Kjønn er én faktor. Ofte kan denne 
faktoren også forsterkes I kombina-
sjon med andre, som f.eks. alder, 
etnisitet og/eller seksuell oriente-
ring. 

Dette undervisningsopplegget har 
mye fokus på det binære - jenter/
kvinner og gutter/menn, men det 
anerkjennes et større mangfold, 
både blant jenter/kvinner og gutter/
menn.



Å ARBEIDE FOR LIKESTILLING HANDLER IKKE 
OM AT NOEN SKAL VINNE ELLER TAPE. 
ALLE VINNER PÅ LIKESTILLING, DA DET GIR 
DEG MULIGHET TIL Å VÆRE DEN  DU VIL VÆRE. 

Masse lykke til, og gratulerer med kvinnedagen!

 BESKRIVELSE

Film som presenterer tematikken ved bruk av infoslides, 
mindre filmsnutter og bilder.  

 
Start opplegget ved å se denne filmen sammen med eleve-
ne.

  OPPGAVE 

Undervisningsfil-
men 

  utstyr 

 PC, projektor, 
høyttalere

  TID

10 MIN

Be elevene skrive opp noen ord de forbinder med likestilling 
på tavlen. Se på ordene sammen, og snakk litt rundt dem.  

 
Hvilke 3-4 ord utmerker seg?  

 
Denne oppgaven kan også gjennomføres ved å lage en 
ordsky på www.mentimeter.com *

* dersom du ikke kommer inn ved å trykke på link, kan dere kopiere linken inn i nettleser.

Ordsky Tavle, tusj/
kritt

Internett, PC

3 MIN

    DEL 1 HVA ER LIKESTILLING?



Del klassen inn i mindre grupper på 3-5 personer.  

Be gruppene om å lage to lister: 

- Stereotypier eller fordommer relatert til jenter 
- Stereotypier eller fordommer relatert til gutter 

Ha en gruppediskusjon: 
- Er noen stereotypier negative om jenter, men positive når 
de brukes om gutter? Hva med omvendt? 
- Hvordan kan slike stereotypier påvirke oss? 
- Kjenner du på forventninger knyttet til kjønnet ditt? 
- Hva skjer om du motsetter deg stereotypier, ved å for ek-
sempel oppføre deg annerledes enn det som er forventet av 
deg basert på kjønn? 

Oppsummer gruppediskusjonene i plenum. 

Print og klipp ut diskusjonskortene (se vedlegg 1). Fordel de 
rundt i klasserommet, ute eller et annet sted dere vil gjen-
nomføre denne oppgaven.  

Be elevene gå rundt. Elevene stopper på et signal fra deg, 
finner en partner og et kort i nærheten og diskuterer spørs-
målet eller påstanden på kortet. 

Kjønnstereotypier  

Diskusjonskort 

Skrivesaker 
eller PC  

Vedlegg 1 
med disku-
sjonskort  

10 MIN

15 MIN

 BESKRIVELSE

Gå til ung.no sine sider om likestilling, og les om hva likestil-
ling betyr, hvorfor det er viktig å snakke om kjønnsforskjeller 
og om likestillings- og diskrimineringsloven. 

Oppsummer i plenum: 

Hva er likestilling?  

Hvorfor er det viktig å snakke om likestilling mellom kjønn, 
også i Norge? 

Hvilke utfordringer har vi i Norge i dag når det kommer til 
likestilling?  

  OPPGAVE 

Hva er likestilling 

  utstyr 

Internett, PC 

  TID

7 MIN

    DEL 2 likestilling i norge



 BESKRIVELSE

Gå gjennom følgende artikler i grupper, og svar på spørsmå-
lene nedenfor. Halve gruppen bør lese artikkelen om land i 
det globale sør, og den andre halvdelen bør lese artikkelen 
om Norge. Elevene må forberede seg  på å presentere fun-
nene til andre grupper. 

https://plan-international.org/education/bridging-the-digi-
tal-divide *

https://www.telenor.com/wp-content/uploads/2019/09/
The-Gender-Gap-in-Technology-in-Scandinavia_Full-report.
pdf *

Land i det globale sør  

- Hvordan skiller internettbruken seg mellom kvinner og 
menn i land i det globale sør? Hvordan er situasjonen for 
dem sammenlignet med f.eks. Norge?  

- Hvordan kan digitalisering og internett gjøre livet til kvinner 
og jenter enklere i det globale sør? 

Samfunnet vårt  

- Er interessen for teknologi forskjellig blant norske jenter og 
gutter?  

- Hva tror gruppen din kan være grunnen til dette? 

 Ha en gruppediskusjon:  

Hvilke likheter og ulikheter la du merke til mellom Norge og 
det globale sør når dere snakket om jenter og teknologi? 

  OPPGAVE 

Teknologi og like-
stilling   

  utstyr 

Internett, PC 
(evt. printede 
artikler) 

  

  TID

15 MIN

Denne 
opp-
gaven 
kan også 
utvides 
tidsmes-
sig om 
ønskelig.

    DEL 3 likestilling i verden

Se episode 4 av TV-serien STUCK  

https://www.aftenposten.no/video/i/5MqLE/stuck-ep-4-kidnap-
pet-kidnapped  *

Be elevene i mindre grupper diskutere og rangere hvem som har 
mest ansvar for at Mai måtte gifte seg, samt hva hver av de føl-
gende aktørene kunne ha gjort for å forhindre bryllupet:  
- Mai  
- mannen til Mai 
- foreldrene til Mai 
- foreldrene til mannen til Mai  
- resten av landsbyen 
- myndighetene i landet 
- FN 

Print gjerne ut og bruk identitetskortene i vedlegg 2 under grup-
pearbeidet. Diskuter resultatene av gruppediskusjonen i plenum. 

* dersom du ikke kommer inn ved å trykke på linken, kan du kopiere linken inn i nettleser.

Barneekteskap Utstyr til film-
fremvisning/ 
streaming,   
Identitetskort 
vedlegg 2 

15 MIN



 BESKRIVELSE

Plasser fem-seks ark på gulvet med forslag til tiltak som kan 
bidra til et mer likestilt samfunn. Forklar elevene at de nå 
skal rangere tiltakene etter hvilke de mener er viktigst/best. 
De skal plassere to prikker med tusj/Twist på det beste og 1 
på det nest beste. 

Forslag til tiltak: 

1. Myndigheter bør innføre ni måneders betalt fødselspermi-
sjon som fordeles mellom foresatte.   

2. Det bør innføres bøter for bedrifter som diskriminerer 
kvinner i arbeidslivet. 

3. Alle barn og unge må få opplæring i likestilling og diskute-
re likestilling på skolen.  

4. Det må investeres i flere kampanjer for å endre gutter og 
menns holdninger til likestlling.

5. Det bør være kjønnskvotering i alle yrker og på alle sko-
ler/studieretninger. 

6. Alle jenter i verden må få utdanning og jobbmuligheter slik 
at de kan være økonomisk uavhengig.  

Diskuter så hvorfor elevene valgte som de gjorde og om de 
har forslag til andre viktige tiltak.  

  OPPGAVE 

Avstemning  

  utstyr 

Ett A3-ark per 
påstand og 
tusjer eller 
Twist.  

 

Alternativt 
bruk menti-
meter og legg 
inn tiltakene 
til avstemning 
i forkant.  

  TID

10 MIN

    DEL 4 Løsninger og oppsummering



    DEL 5 ekstra oppgaver

 BESKRIVELSE

Del klassen inn i mindre grupper på ca. 3-5. Hver gruppe får 
hvert sitt parti som er representert på Stortinget. Om dere 
ikke er mange nok til å dekke alle partiene, sørg for å ha 
grupper som representerer partier fra høyresiden, sentrum 
og venstresiden.  

- Fremskrittspartiet 
- Høyre 
- Venstre 
- Kristelig Folkeparti 
- Arbeiderpartiet 
- Senterpartiet 
- Sosialistisk Venstreparti 
- Miljøpartiet de Grønne 
- Rødt 

Hver gruppe skal ved å søke opp partienes programmer 
sette seg inn i hva de ulike partiene sier om likestilling, i 
Norge og i verden.  

Gruppene kan enten presentere funnene sine, eller en re-
presentant fra hver gruppe kan delta i en paneldebatt hvor 
gruppene skal: 

Forberede en åpningsappell på 2 min 

Forberede/formulere et kritisk spørsmål et kritisk spørsmål 
til to av de andre partiene 

Forberede svar på eventuelle spørsmål de tror de kan kom-
me til å få 

Kjør debatt! 

  OPPGAVE 

Politisk debatt 

  utstyr 

Internett 

  TID

60 -
90 MIN

Del klassen i mindre grupper på ca. tre til fem personer. Hver 
gruppe skal bli enige om sin viktigste likestillingssak. Saken kan 
være relatert til likestilling i Norge eller globalt.  

Gruppen skal forestille seg at de skal delta i en demonstrasjon 
som forsøker å skape oppmerksomhet rundt saken de har valgt.  
Oppgaven er å lage et skilt med et kort slagord som støtter saken.  

Ved å søke på «creative protest signs» på Google kan dere finne 
mye inspirasjon. Bruk papir, farger og eventuelt annet utstyr dere 
har tilgjengelig til. Presenter skiltene. 

8. mars-paroler Internett, og 
tilgjengelig ut-
styr til å lage 
plakater 

30 MIN



Denne oppgaven kan gjøres på skolen, eller som en 
hjemmelekse.  

Ingen land i verden, ikke engang Norge, kommer med 
dagens tempo til å nå bærekraftsmåk 5 om likestilling 
innen 2030.   

Hensikten med denne oppgaven er å drøfte og forstå 
problematikken rundt temaet likestilling og valgfrie likestil-
lingsutfordringer.  

Bruk Plan sin hjemmeside og andre relevante nettsider, 
samt det dere har lært om likestilling i verden og i Norge. 

Skriv en tekst om likestilling på ca. 500 ord (dette kan evt. 
tilpasses elevgruppen), og inkluder følgende fagbegrep: 

- Likestilling 
- Menneskerettigheter 
- Bærekraftsmålene 
- Diskriminering 
- Kjønn 
- Kjønnsnormer/kjønnsstereotypier  
- Makt 
- Arv og miljø

Fagartikkel Internett, PC 60 - 
90 MIN

 BESKRIVELSE
Finn tre eksempler på reklameannonser med menn/kvinner eller 
jenter/gutter. Dere kan for eksempel bruke ulike nettsider, blader 
e.l.. Skriv ned svarene på følgende spørsmål: 

- Hvordan er kvinnene og mennene fremstilt i annonsene? 
- Blir personenes kjønn alltid antydet klart? 
- Hva gjør de? 
- Hvor gamle er de? 
- Hvilke yrker har de? 
- Er det noe å si om reklamen fra et likestillingsperspektiv? 

Diskuter i plenum.  

  OPPGAVE 

Reklameanalyse 

  utstyr 

Internett, bla-
der 

  TID

15 MIN



1. Likestilling betyr at kvinner og menn 
er helt like. 

2. Feminisme er for jenter og kvinner, 
ikke for gutter og menn.   

3. Definer begrepet feminisme. Hvordan er 
en typisk feminist? Gi eksempler på noen. 

    Vedlegg 1: Diskusjonskort 



4. Det er ikke bare gutter og menn som har 
fordommer og kjønnstereotypier. Studier vi-
ser at kvinner også ubevisst forestrekker li-
ker “ikke-feminister” fremfor “feminister”.  

5. Mange steder i verden prioriterer fa-
milier gutters utdanning over jenters ut-
danning. Hvorfor er det slik?   

6. Barneekteskap er greit når det er lange 
tradisjoner for det. 



7. Høsten 2020 strammet Polen inn på abortlov-
givningen. I prinsippet betyr det at det nå er 
abortforbud i landet. Hvilke konsekvenser har 
det at kvinner ikke får være med å bestemme 
over sin egen kropp og egne rettigheter?  

8. Hva er kjønnstereotypier, og hvorfor 
kan de være skadelige?

9. Bruker mennesker teknologi ulikt av-
hengig av kjønn? Hvis ja, hvordan? 



10.  Hva betyr kjønn og seksuelt mangfold?  

11. Hvordan påvirker likestilling eller 
mangel på likestilling deg i hverdagen? 

12. I noen land er mensen en av hovedgrun-
nene til at jenter dropper ut av skolen. 



  Mai (15) - Ble kidnappet og holdt til fan-
ge i tre dager. Ønsket å rømme, men prøvde 
ikke.

 Mannen til Mai - Kidnappet Mai mot hen-
nes vilje. Mener at jenter ikke skal kunne 
velge ektemann selv. 

 Foreldrene til Mai - Ble svært bekym-
ret når Mai var forsvunnet, men antok at 
hun var blitt kidnappet for å gifte seg. 

    Vedlegg 2: Identitetskort 



  Foreldrene til mannen til Mai - Visste 
om kidnappingen. Har oppdratt sønnen et-
ter landsbyens tradisjoner.  

 Resten av landsbyen - I følge Hmongfol-
ket har ikke jenter noe å si når det kom-
mer til giftermål. Mannen har rett til å 
velge. Brudekidnapping er helt vanlig.  

 Myndighetene i landet - Vietnamesisk lov sier at 
jenter må være over 18 år før de gifter seg, og at gut-
ter må være over 20 år. Begge parter må frivillig gi 
sitt samtykke. Likevel blir 11% av jentene i Vietnam 
giftet bort før de fyller 18 år. Praksisen med brude-
kidnapping blant Hmongfolket er velkjent. 



 FN - Vedtok i 2015 Bærekraftsmålene 
som skal oppfylles innen 2030. Ett av del-
målene sier at skadelige skikker som bar-
neekteskap, tvangsekteskap og omskjæ-
ring av jenter skal utryddes.  




