
UNDERVISNINGSMATERIALE - 2022

Det kan være betryggende både som lærer og forælder/værge at kende undervisningens
indhold og formål, samt hvordan vi organiserer undervisningen i QropsKooperativet. Det kan
også hjælpe de unge mennesker, som vi underviser, at der er en voksen, som ved hvad vi har
arbejdet med, og derfor efterfølgende kan vise interesse for og stille spørgsmål til elevens
oplevelser og tanker. Vi har derfor udviklet dette dokument, som i detaljer beskriver vores
undervisningsforløb til den første undervisningsgang af tre i 9./10. klasse. 

Vi håber, at læsningen af Fælles Mål, vores intentioner og undervisningsmateriale til første
undervisningsgang giver viden om, hvem vi er, hvad vi står for, samt i hvad og hvordan vi
underviser. 

1. KROP OG KØN (2 timer)

Formål med undervisningsgang: 
At skabe et tillidsfuldt, nysgerrigt, åbent, respektfuldt og inkluderende klasserum sammen
med eleverne.

Mål for undervisningen:
at eleverne kender til kønsdeles anatomi, kroppes mangfoldighed, nydelse, usikkerheder og
sex.
at eleverne kan reflektere over og forholde sig til, hvordan andre ser dem, hvordan de ser sig
selv, og hvordan de gerne vil ses.
at eleverne kan diskutere, hvad kønsroller er, identificere og stille sig kritiske overfor normer,
som definerer, hvem de er, og hvad de kan og må.
at eleverne kan mærke deres  kroppe, følelser og behov. At de kan mærke og vide, hvordan
de har det, og hvad de har brug for.
at eleverne kender til vigtigheden af at skabe mere accept og kropsglæde ved at kunne tale
positivt om sin egen krop.
at eleverne ved, hvor de kan finde mere info, inspiration, støtte, rådgivning og fællesskaber.
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Selve undervisningen

Rammesætning (fælles)

Vi præsenterer, hvem vi er, og hvad der skal ske de næste 2 timer.

Respektfuldt rum:
Vi definerer, hvordan vi kan være sammen, så det er trygt for alle at deltage. 
Vi tager ansvar for at give plads til forskellige synspunkter, følelser, usikkerhed osv. - altså
at eleverne og vi viser respekt for, at vi er forskellige. Dermed lægger vi op til, at der ikke
findes dumme spørgsmål, og at vi ikke accepterer, at nogen snakker nedladende eller griner
af en klassekammerat. Men vi anerkender og accepterer, at eleverne kan være generte og
føle sig akavede og derfor komme til at grine af denne uvante undervisningssituationen,
men ikke ad hinanden. Det er forståeligt og helt okay. 
Hvis nogle elever har det bedst med at lytte og ikke sige så meget, så er det helt fint. Vi
opfordrer dog alle til at deltage aktivt, sådan at det bliver sjovt og relevant for eleverne –
det er jo derfor, vi er der. 
Ovenstående er vores ramme for klasserummet, men vi spørger altid klassen, om vi kan
gøre mere for at alle kan føle sig så trygge som muligt i undervisningen.

Personlige erfaringer:
Vi understreger, at hverken vi undervisere eller eleverne skal fortælle om egne personlige
oplevelser. Hvis eleverne gerne vil spørge om noget privat, kan de formulere spørgsmålet,
så det får en generel karakter. Det gør vi, fordi vi gerne vil have, at alle kan deltage i
undervisningen på lige fod, og at det ikke skal handle om, hvor meget eller lidt eleverne selv
har oplevet. Når vi siger det, har vi erfaring med, at alle sænker skuldrene og slapper mere
af.

Vi informerer eleverne om, at vi har tavshedspligt, hvilket betyder, at vi ikke videregiver
personlige oplysninger om eleverne. Vi har også underretningspligt, hvilket betyder, at hvis
vi får alvorlige bekymringer for en elevers trivsel, så har vi pligt til at informere læreren. 
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Øvelse: Charlie kommer til København (case)

Indhold 
Eleverne inddeles i grupper af 3-5 og får præsenteret en case, hvor en alien ved navn Charlie
kommer til København. Charlie har fået lov til at blive i København af borgmesteren, og skal
derfor tildeles et CPR-nummer. I case-arbejdet skal eleverne forestille sig, at de er en
sagsbehandler, som skal lave en liste over alle de ting, der kunne have indflydelse på hvilket
køn Charlie har. Charlie har ikke noget fælles sprog med eleverne, så man kan ikke spørge
vedkommende. 

Formål med øvelsen
Eleverne får viden om forskellige forhold, der påvirker køn og kønsidentitet. Det sætter en
diskussion i gang om kønsudtryk, ydre og indre kønsorganer, kønsidentitet, sociale
opfattelser af køn, biologiske opfattelser af køn, kropsfunktioner mm., og hvad der er vigtigt
og bør tælles med. Der tages ikke stilling til, hvilke af disse ting der er “rigtige” eller
“forkerte”, men det påpeges at forskellige mennesker og grupper fremhæver nogle forhold,
mens andre grupper synes andre forhold er vigtigere. 

Kroppe - Hvordan kan de se ud? (fælles)

Indhold
Vi kigger på illustrationer af forskellige kroppe, og snakker ud fra dem.
Kønsorganers anatomi – hvad er hvad? Hvilken funktion har de?
Følelser man kan opleve: usikkerhed omkring egen krop, tanker om kropsidealer, tiltrækning,
forelskelse, lyst til at røre, kysse, have sex, være nervøs for at gøre noget forkert eller for at
være udenfor.
Hvad er nydelse? Hvad er lyst? Hvordan føles det i kroppen?

Undervisningen i relation til målene
- Vi bryder isen ved at kigge på billeder af forskellige kroppe og ved at sætte ord på
forskellige intime kropsdele og organer. Det skaber ofte nysgerrighed, og vi svarer på
spørgsmål om kønsdele og deres funktioner. Det giver et indblik i og viden om, hvor geniale,
interessante og besværlige vores kroppe kan være.
- Vi informerer om almindelige svære følelser, man kan have omkring sin krop og almindelige
usikkerheder omkring det at være intim sammen med andre. Det skaber genkendelighed og
tryghed at opleve ikke at være den eneste med de tanker.
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Brainstorm: Hvad er sex? Hvorfor har folk sex? 

Indhold
Eleverne brainstormer i grupper om, hvad sex kan være, og hvorfor man har det. De tegner
sammen en brainstorm, over hvilke former for sex de kender. Derefter samler vi deres viden
på tavlen og får en snak om forskellige måder at have sex på.  

Formål
Vi vil gerne vil høre, hvad eleverne har af tanker om sex, udvide deres horisont for, hvad sex
kan være, og hvem det kan være med. Vi samler alle ideer på tavlen, så vi kan se, hvor
forskelligt sex egentlig kan være. Vi pointerer også, at sex kun er sex, hvis alle parter giver
samtykke til det, som sker.

PAUSE i 10-15 minutter

Øvelse: Hvordan ser andre mig? Hvordan ser jeg mig selv? Hvordan vil jeg
gerne ses?

Indhold
I denne øvelse reflekterer eleverne på egen hånd over, hvad de tror, andre tænker om dem,
når de møder dem første gang. Derefter reflekterer de over, hvordan det passer eller ikke
passer med, hvordan de ser sig selv, og hvordan de gerne vil ses af andre. Eleverne laver
øvelsen alene og snakker derefter med en makker om deres refleksioner.

Formål med øvelsen
At vise, at alle er meget mere end det, som andre ser. At vise, at det er almindeligt at dømme
andre på deres udseende, men vigtigt at lære personen bag at kende.
At give eleverne en følelse af, at de kan være med til at ændre deres adfærd, og dermed
hvordan andre ser dem. 
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Øvelse: Skriv anonyme spørgsmål til os 

Indhold
Alle skriver anonymt mindst et spørgsmål til os. Det kan være ang. dagens undervisningen
eller noget helt andet, som optager dem. Vi tager spørgsmålene med hjem og vender tilbage
med svar, næste gang vi mødes. Hvis nogle spørgsmål indeholder problematikker, vi ikke kan
løse eller svare på i undervisningen, vil vi henvise eleverne til steder, hvor de kan få hjælp.

Formål med øvelsen
At give plads til det, som de enkelte elever tænker på, og gerne vil have svar på, men som de
ikke vil spørge om i klassen.

Øvelse: Mærk efter (alene)

Indhold
Eleverne sidder for sig selv med åbne eller lukkede øjne og bliver guidet til at observere og
identificere kropslige fornemmelser og følelser,  der siger noget om, hvordan de har det
indeni, og hvilke behov disse evt. dækker over.
Efter øvelsen taler  vi om, hvordan det var at lave øvelsen, hvorfor den kan være god at
gentage nu og da, og hvordan man kan blive god til det.

Formål med øvelsen
At opøve opmærksomhedskompetence  i relation til kroppen, følelser og behov. At træne at
bruge kroppens signaler til at få viden om, hvordan man har det, og hvad man har brug for.
Det er vigtigt, fordi vores krop er vores egen, og det er os selv, som skal tage vare på den.
Hvis man kan tune ind i sig selv, kan man mærke, hvad man har lyst til, og hvad man ikke har
lyst til. Når man kan dét, så kan man kommunikere det til andre – og så er der meget større
chance for, at man havner i rare situationer, seksuelle eller ej, og hurtigere kan bevæge sig
ud af de ubehagelige.
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Hjemmeopgaver 

Eleverne får udleveret et ark med to øvelsesbeskrivelser, som de gerne skal lave til næste
gang. 

Spejløvelse 
I denne øvelse kigger eleverne på sig selv i spejlet og øver sig i at opdage ting, de er glade for
ved deres krop. De gør det hjemme, uforstyrrede og med eller uden tøj på.

Mærk efter og gør noget rart
I denne øvelse gentager eleverne øvelsen fra undervisningen i at mærke efter. De scanner
kroppen for at finde ud af, hvordan de har det. De mærker, hvad de har brug for eller lyst til,
og gør det. Det kan fx være et varmt bad, at sidde i solen, lytte til musik, eller at bruge sin
krop til sport. Hvad som helst, som kun inkluderer eleven selv, er okay.
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