
Lærerguide: Likeverd og diskriminering av jenter 
Innhold

TEMA: Likestilling, kjønns- 
stereotyper og diskriminering  
av jenter.

VARIGHET: Avhengig av antall 
oppgaver.
 
TRINN: 8.-10. og Vgs.

RELEVANTE FAG:  
Samfunnsfag, KRLE, religion  
og etikk, sosiologi og sosial- 
antroplogi, tverrfaglig tema  
utdanning for bærekraftig  
utvikling.

NØDVENDIGE RESSURSER: 
Spesifisert nedenfor til hver  
oppgave og aktivitet.

LÆRINGSMÅL: Elevene skal 
kunne forklare hva kjønns- 
stereotyper er og forstå  
sammenhengen mellom kjønns-
stereotyper, likestillingskamp  
og diskriminering av jenter 
globalt. Elevene skal kjenne  
til bærekraftsmål 5 og kunne  
reflektere rundt egne fordommer, 
ubevisste kjønnsstereotyper  
og skjult kjønnsdiskriminering  
i samfunnet vi lever i. 

Introduksjon
FNs bærekraftsmål 5 sier at vi innen 2030 skal oppnå likestilling  
og styrke jenters og kvinners stilling i verden. Dette innebærer  
blant annet å:
• Gjøre slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner
• Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner
• Avskaffe all skadelig praksis, for eksempel barneekteskap, 
 tidlige ekteskap og tvangsekteskap samt kvinnelig omskjæring

I dag vet vi blant annet at:
• 12 millioner jenter hvert år giftes bort mens de enda er barn
• 64 millioner jenter i verden ikke går på skolen
• Jenter gjør tre ganger så mye husarbeid og ulønnet arbeid 
 som menn
• I løpet av et år blir hver femte jente over 15 år utsatt for vold 
 eller overgrep av partneren sin

En grunnleggende årsak til diskriminering av jenter, er at jenter blir 
sett på som mindre verdt enn gutter.

Det er mindre verdt at hun får utdanning enn at han får det.

Det er mindre verdt at hun får jobb og egen inntekt enn at han  
får det.

Det er mindre verdt at hun er lykkelig enn at han er det. 

Slik skal det ikke være.

Norge har heldigvis kommet langt når det gjelder likeverd mellom 
gutter og jenter. Men, fremdeles eksisterer sterke kjønnsstereotyper 
og kjønnsbaserte forventninger som begrenser både kvinner og 



Særskilt relevante  
kompetansemål

KRLE
Drøfte etiske spørsmål knyttet  
til menneskeverd og menneske- 
rettigheter, likeverd og likestilling, 
blant annet ved å ta utgangs- 
punkt i kjente forbilder.

Reflektere over etiske spørsmål 
knyttet til mellommenneskelige 
relasjoner, familie og venner, 
samliv, heterofili og homofili,  
ungdomskultur og kroppskultur.

SAMFUNNSFAG 10. TRINN
Gjere greie for omgrepa  
haldningar, fordommar og  
rasisme og vurdere korleis 
haldningar kan bli påverka,  
og korleis den einskilde og  
samfunnet kan motarbeide  
fordommar og rasisme.

SAMFUNNSFAG VG1/VG2
Definere omgrepet kultur  
og gje døme på korleis kultur, 
kjønnsroller og familie- og  
samlivsformer varierer frå stad  
til stad og endrar seg over tid. 
drøfte årsaker til at fordom-
mar, rasisme og diskriminering 
oppstår og kva tiltak som kan 
motverke dette.

RELIGION OG ETIKK
Føre dialog med andre om  
aktuelle etiske spørsmål.
Drøfte syn på kjønn og kjønns- 
roller hos noen filosofer.

SOSIOLOGI OG SOSIAL- 
ANTROPLOGI
Definere sentrale begreper 
knyttet til sosialisering og bruke 
dem til å sammenlikne sosiali- 
sering i ulike kulturer
drøfte massemedienes  
rolle i sosialiseringen.

menn, og som hindrer full reell likestilling og bidrar til diskriminering 
av jenter. 

Med dette undervisningsopplegget setter vi fokus på sammen- 
hengen mellom kjønnsstereotyper, likeverd og diskriminering  
av jenter globalt. Elevene får jobbe med spørsmål knyttet til 
bærekraftsmål 5 og reflektere rundt egne fordommer, ubevisste 
kjønnsstereotyper og skjult kjønnsdiskriminering i samfunnet  
vi lever i.

Vi har samlet sju ulike oppgaver som kan brukes for å gi økt 
kunnskap om og stimulere til refleksjon. Oppgavene bør brukes 
sammen med den ferdige prezi-presentasjonen. Noen passer  
godt å gjøre som en innledning til temaet, mens andre passer  
best å gjøre etter at man har gått gjennom prezien og sett film- 
snuttene. Oppgavene varierer i lengde og vanskelighetsgrad,  
slik at man kan plukke ut de som passer best for sin klasse  
og den tiden som er satt av til teamet.

Vi anbefaler også å kombinere med oppgavene i vårt undervisnings- 
opplegg om barneekteskap – som er en av de største hindringene 
for skolegang, frihet og likestilling for jenter – og for utvikling  
i fattige land:  
www.plan-norge.no/skoler/undervisningsopplegg/barneekteskap



Oppgave Beskrivelse Utstyr Tid
ORDSALAT

(Introduksjon)

1. Gi elevene 3-4 minutter til å finne så mange ord  
som mulig som kan beskrive en jente i ordsalaten,  
se vedlegg 1a.

2. List opp alle ordene som er funnet i plenum på tavla

3. Be elevene sitte i små grupper på maks 3-4 stykker  
og kategorisere ordene. Hvilke ord er positive, nega-
tive og nøytrale?

4. Diskuter i plenum: har alle kategorisert ordene på 
samme måte? Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvilke ord er de 
samme for gutter og jenter? Hvilke er forskjellige?  
Hvilke tilsvarende ord brukes eventuelt om gutter?

Lærerens fasit, vedlegg 1b

Det er 28 ord vertikalt og horisontalt totalt i ord- 
salaten:  
pen,kul,flink,søt,nydelig,smart,tøff,rå,hore,deilig, 
bitch,kjerring,billig,blond,bimbo,sterk,sporty,fin, 
morsom,gøyal,følsom,slut,bossy,jålete,flittig,vakker, 
digg,kæbe

Et eksemplar  
av vedlegg 1a 
til alle elevene

20 
min

HVOR FOR-
DOMSFULL  
ER DU?

(Introduksjon)

La elevene ta nett-testen «Hvor kjønnsnøytral er du 
egentlig?» laget til kampanjen #hunspanderer,  
og teste fordommene sine knyttet til kjønn,  
karriere og familieliv på http://www.tatesten.no/

Hver elev 
trenger PC med 
internett

5 min

ROLLESPILL

(introduksjon)

Rollespillet «Fordi jeg er jente» er et undervisnings- 
opplegg som enkelt kan gjennomføres parallelt med  
vanlig undervisning i klasserommet. Det krever kun en 
kort introduksjon, samt tid til avsluttende diskusjon,  
refleksjon og bearbeidelse. Egen lærerguide for  
gjennomføring finner du på www.plan-norge.no/skoler/
undervisningsopplegg/utdanning-jenter

Målet med den praktiske øvelsen, er å sette fokus på 
jenters situasjon og rettigheter, og å engasjere norske 
elever gjennom at de selv får oppleve, føle og erfare 
«diskriminering».

 

45 
min 
til 1 
skole-
dag



PREZI OG 
KAHOOT

(Introduksjon  
og/eller oppsum-
mering)

Bruk den ferdige Prezi-presentasjonen og gi en kort  
innføring i bærekraftsmål 5, likestilling, kjønnsroller,  
stereotypier og diskriminering. Avslutt med Kahoot for  
å teste hva elevene har fått med seg. Både Prezi og  
Kahoot finner du sammen med denne lærerguiden  
under undervisningsopplegg på www.plan-norge.no/
skoler/undervisningsopplegg/diskriminering-jenter

PC, internett, 
projektor, høyt-
talere, samt 
elevenes mobil- 
telefoner.

Eventuelt  
premie til  
vinneren

25 
min

DISKUSJONS- 
KORT

Sett elevene sammen i grupper på ca. fire.  
Det bør være halvparten gutter og halvparten jenter 
i gruppa. Print og del ut diskusjonskortene til hver 
gruppe, vedlegg 2. Hver av de 12 kortene har påstander, 
spørsmål og oppgaver som elevene skal diskutere.  
Til hvert kort, bør hver gruppe notere ned hva de ble  
enige om i diskusjonen og minst ett argument som  
begrunner hvorfor.

Hver gruppe velger seg ett kort og presenterer hoved-
punktene i diskusjonen for resten av klassen til slutt.  
Er de andre gruppene i klassen enige i konklusjonen  
og argumentasjonen deres?

Studiene det refereres til i diskusjonskortene er hentet fra 
http://www.hunspanderer.com

Fasit diskusjonskort 1: Her kommer det ofte mange ulike, 
kreative svar basert på kjønnsstereotypen om at kirurger 
er menn. Det enkleste svaret er selvsagt at legen  
er guttens mor. 

12 disku- 
sjonskort til hver 
gruppe, penn 
og notatpapir 

45 
min



TEKST- 
ANALYSE

La elevene i klassen gjøre en tekstanalyse av den  
omstridte russesangen «Sjeiken» av TIX feat. The Pøssy 
Project fra 2015, vedlegg 3. OBS. Denne oppgaven bør 
vurderes om passende av hver enkelt lærer, evt til- 
passes. Den passer best for Vgs.

Elevene bør se på:

• Hvordan teksten er bygget opp (rim, vers, strofer 
osv.)

• Hvordan stemning er (adjektivbruk)

• Hvilke virkemidler som brukes (symboler, metaforer,     
kontraster, gjentakelser osv.)

• Hva tema er

• Hvilket budskap teksten har

Se eventuelt episode 1 i sesong 2 av Aftenpostenserien 
«STUCK: – Det finnes ingen verdier, bare sex» om  
machokultur og hiphop-musikk i Brasil før diskusjonen.

https://www.aftenposten.no/verden/i/gPW2j9/STUCK--
Det-finnes-ingen-verdier_-bare-sex

Diskuter så i etterkant rundt budskapet i sangen(e):

• Er dette vanlige holdninger blant ungdom  
og voksne i Norge? 

• Speiler populærmusikken holdningene i kulturen  
vi lever i? Hva sier denne typen russesanger om  
kroppskultur og ungdomskultur? 

• Hva slags rolle har massemediene i sosialiser- 
ingen? Hva gjør det med holdningene våre når 
sanger som denne havner på topplistene og vi hører 
dem om og om igjen?  Blir vi påvirket? Kan denne 
typen sangtekster forsterke holdninger og stereo- 
typer? 

• Hvor synes dere grensen går? Bør slike tekster  
sensureres? Hvilke rettigheter og verdier synes  
dere står sterkest; kunstnerisk frihet/ytringsfrihet  
eller likestilling/ikke-diskriminering? Hvorfor? 

• Hva tenker dere er den beste måten å motvirke  
fordommer og diskriminering på?

Printede  
eksemplarer 
av sangteksten 
«Sjeiken», PC 
eller penn og 
papir

PC, internett, 
projektor, høyt-
talere

45 
min



FILOSOFI- 
HJØRNET

La hver elev velge seg en kjent filosof eller et forbilde  
og enkeltvis bruke 15 minutter på internett, evt som 
 hjemmelekse, for å finne følgende:

• Hva mener h*n om kjønn, likeverd og likestilling

• Et sitat fra h*n som illustrerer dette synspunktet

Etterstreb at klassen til sammen får et variert person- 
galleri fra ulike tidsepoker og begge kjønn.

Diskuter i plenum:

• Hvilke ulike synspunkter og holdninger til kjønn og 
likestilling kommer frem?

• Klarer dere å kategorisere de ulike filosofene/for-
bildene etter likhetstrekk/forskjeller?

• Hva kan forklare likhetene/forskjellene? (tidsepoke, 
kjønn osv.)

• Hva tror dere – er kjønn og kjønnsroller basert på 
natur eller kultur? Hva betyr dét i så fall for verdier 
som likeverd og likestilling?

 
 
 

45 
min
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SÅNN ER JENTER!
28 ord. Navn: ___________
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SÅNN ER JENTER!
FASIT

VEDLEGG 1 B



D
ISK

U
TER

 PÅ
STA

N
D

EN
:

Likestilling betyr at m
enn og kvinner er like.

2 1
34D

ISK
U

TER
 PÅ

STA
N

D
EN

:

Fem
inism

e og kvinnesak er for jenter og kvinner, 
ikke for gutter og m

enn.

LØ
S D

EN
N

E G
Å

TEN
:

En gutt og hans far blir sendt i am
bulanse til sykehus  

etter en alvorlig trafikkulykke. Faren er bevisstløs,  
m

en gutten m
å hasteopereres. Så kom

m
er legen inn  

og utbryter: «N
ei, jeg kan ikke operere  

—
 pasienten er jo m

in sønn».  
 H

vordan er dette m
ulig?

D
ISK

U
TER

:

H
va betyr det å løpe som

 en jente,  
kaste som

 en jente,  
kjøre bil som

 en jente?

H
vordan er det ulikt å løpe som

 en gutt,  
kaste som

 en gutt, kjøre bil som
 en gutt? 
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En kjønnsstereotype er at jenter er “følsom
m

e  
og ikke tåler å få kritikk”. D

et brukes ofte på tull,  
m

en hvordan påvirker det hvordan vi  
behandler jenter?

6 5
78D

efiner begrepet fem
inism

e.

H
vordan er en typisk fem

inist?

G
i eksem

pler på noen fem
inister.

N
oen yrker har titler som

 tilsier at de hører til m
enn 

og dam
er. N

oen eksem
pler kan væ

re: brannm
ann, 

fylkesm
ann, vaskedam

e, helsesøster.

Tror du dette påvirker hvem
 som

 søker seg til disse 
yrkene? Er det flaut for en m

ann å væ
re helsesøster  

og for en dam
e å bli fylkesm

ann?

U
bevisst diskrim

inering er alle de sm
å tingene som

 hver 
for seg ikke betyr så m

ye, m
en som

 til sam
m

en får m
ye  

å si. Eksem
pler kan væ

re hvordan jenter oftere blir bedt 
om

 å hjelpe til m
ed vasking, barnepass og m

atlaging 
hjem

m
e, m

ens gutter oftere blir bedt om
 å hjelpe til  

m
ed gressklipping, m

aling og bilvask.

H
va betyr dette for synet på arbeidsfordeling  

i hjem
m

et?  

 



Tror du ditt kjønn vil væ
re et hinder når du skal  

velge jobb? Søke jobb? Be om
 lønnsøkning? 

Bli forfrem
m

et? 

Forskning viser at kvinner oftere svarer ja på slike 
spørsm

ål.

H
vorfor tror du det er sånn?

10 9
1112I en studie ble et panel av investorer vist en video av et 
nytt prosjekt som

 m
an ønsket penger til. H

alve gruppen 
av investorer fikk se en video m

ed en m
annlig bakgrunns-

stem
m

e, den andre halve fikk se en identisk video, bare 
m

ed en kvinnelig bakgrunnsstem
m

e. 

68 prosent av investorene ville investere i prosjektet som
 

ble presentert av m
annen. Bare 32 prosent ville investere 

i prosjektet som
 ble presentert av kvinnen (selv om

 det 
var et helt identisk prosjekt og ble presentert på akkurat 
sam

m
e m

åte).

H
va tror du er forklaringen?

D
et er ikke bare gutter og m

enn som
 har fordom

m
er  

og kjønnsstereotyper.Studier viser at kvinner også  
ubevisst bedre liker “ikke-fem

inister” frem
for  

“fem
inister”. 

H
vorfor tror du er det sånn? 

H
vordan tror dere #m

etoo-kam
panjen har påvirket  

hvordan vi ser på jenter, gutter og likestilling?

H
ar noe blitt annerledes i etterkant av kam

panjen?

 



Sjeiken
 https://www.musixmatch.com/lyrics/TIX-feat-The-P%C3%B8ssy-Project/Sjeiken-2015-2

Hei sjeikepappa
Husk alltid hva jeg har lært dere
I kveld er det lov å være løs

Jeg drikker meg full til smaken av gull
Spør meg hva jeg vil ha, svarer et knull
Jeg drikker meg full til smaken av gull
Spør meg hva jeg vil ha, svarer et knull et knull!! 

Her blir det bråk baby, her blir det kalas
Jeg drikker meg full til smaken av gull
Spør meg hva jeg vil ha, svarer et knull
Jeg drikker meg full til smaken av gull
Spør meg hva jeg vil ha, svarer et knull
For i kveld er det lov å være drita

Vil du være med meg hjem hvis jeg skjenker deg sprita?
Og i kveld er det lov å være hore
Vil du være med meg hjem når vi drikkes under bordet?
Vil du være med meg hjem hvis jeg skjenker deg sprita?
Og i kveld er det lov å være hore
Vil du være med meg hjem når vi drikkes under bordet?

Sjeiken jeg vil ha en kamel
Så klart det sønn, værsågod
Tusen takk, jeg kaller han kamelen Reidar, hahaha
Og pappa, hvem av disse damene er egentlig  
mammaen min, hahaha
Alle vet det er sjeiken som troner,  
chillern bak i yachten med 400 koner
Fossefall med sjampis, sitter der uti
Jeg heter sjeik, ja, Putin
Jeg drikker meg full 

Jeg drikker meg full til smaken av gull
Spør meg hva jeg vil ha, svarer et knull
Jeg drikker meg full til smaken av gull
Spør meg hva jeg vil ha, svarer et knull
For i kveld er det lov å være drita

Vil du være med meg hjem hvis jeg skjenker deg sprita?
Og i kveld er det lov å være hore
Vil du være med meg hjem når vi drikkes under bordet?
For i kveld er det lov å være drita
Vil du være med meg hjem hvis jeg skjenker deg sprita?
Og i kveld er det lov å være hore
Vil du være med meg hjem når vi drikkes under bordet?
For i kveld er det lov å være drita
Vil du være med meg hjem hvis jeg skjenker deg sprita?
Og i kveld er det lov å være hore
Vil du være med meg hjem når vi drikkes under bordet?

VEDLEGG 3


