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Køn, krop 
og fagbegreber

På de næste sider præsenteres to aktiviteter, som kan 
sikre, at man får forskellige begreber i spil og samtidig 

får afdækket hvilke begreber, der giver anledning til 
misforståelser eller kræver yderligere forklaring.
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Aktivitet 1

Elevernes forforståelse 

Arket er tænkt ind som en del af ”før” arbejdet med emnet, hvor 

elevernes forforståelse afdækkes. 

Man kan vælge, om eleverne skal samarbejde om at løse 

opgaverne, eller om de skal have adgang til at søge information 

online. Uanset hvad man vælger, er det vigtigt at samle op i 

plenum efterfølgende. Arket er delt ind i 3 dele:  

1. Klassisk begrebsafklaring 

Eleverne skal forklare nogle af de centrale begreber fra emnet, 

som de vil støde på senere i forløbet.

2. Forklar forskellen

Eleverne skal kunne forklare forskellen på begreber. Nogle be-

greber kan lyde ens men have vidt forskellige betydninger, som 

fx ægløsning og udløsning. Andre bliver brugt som synonymer, 

uden at man forholder sig til de sproglige nuancer. Fx anven-

delsen af ordene ”gennemsnitlig” og ”normal”. 

3. Overvej og forklar 

Her skal eleverne blandt andet reflektere over hvilke faktorer, 

der spiller ind på puberteten. 

Forklar følgende ord 
• Pubertet

• Hormon 

• Undfangelse

• Myte

• Seksualitet

• Aseksuel 

Forklar forskellen – brug eksempler 
• Normalt - gennemsnitligt

• Indre kønsorganer - ydre kønsorganer 

• Psykisk – fysisk 

• Homoseksuel – heteroseksuel

• Ægløsning - udløsning

• Testosteron – østrogen 

• At være i puberteten – at være teenager

Overvej og forklar:
•  Hvilke ændringer sker der hos drenge, når de kommer i 

puberteten? 

•  Hvilke ændringer sker der hos piger, når de kommer i pu-

berteten? 

•  I dag kommer børn/unge tidligere i puberteten end for bare 

25 år siden. - Hvorfor tror du, at de gør det?

•  Hvad tror du, der kan være med til at påvirke, hvor tidligt/

sent man kommer i puberteten? 
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Materialet består af to ark med begrebskort, som er oplagte at 

bruge i slutningen af forløbet som en del af ens evaluering. Der 

er i alt 42 begreber, hvor side 1 er hyppigt anvendte begreber, 

mens side 2 er supplerende. De kan bruges på mange forskellige 

måder. Herunder er nogle forslag til øvelser. 

Find sammenhængen
Eleverne får, i grupper af to eller tre, udleveret begreberne og 

et blankt A3 eller A2 papir. De skal klippe begreberne ud og 

derefter prøve at forbinde dem med streger og supplerende 

tekst. Aftal på forhånd hvor mange begreber, de skal bruge. 

Dette er aktiviteten, som er afbilledet i artiklen ”Køn, krop og 

fagbegreber”.

Quiz og byt 1
Alle elever starter med et begrebskort. De går rundt mellem 

hinanden og ”møder” en anden, som de skal forklare deres 

begreb til. Når de begge har forklaret deres begreber, bytter de 

kort og finder en ny makker.

Aktivitet 2 

Begrebskort

Find og print 
begrebskortene 

på Biologiforbundets 
hjemmeside under 

Undervisning >> Køn.
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?
Vil du vide mere? 

På LGBT’s hjemmeside finder du 
mange flere begreber med tilhø-

rende forklaringer.http://lgbt.dk/online-lgbt-ord-
bog-komplet-begrebsliste/

Quiz og byt 2
I stedet for selv at forklare sit begreb, skal eleven få sin makker 

til at gætte begrebet ved at forklare det så godt, som de kan. 

Når begge har gættet hinandens begreber, bytter de kort og 

finder en ny makker. Denne form er ofte mere motiverende for 

eleverne, men forklaringerne kan blive tyndere rent fagligt, da 

eleverne sigter efter den letteste vej til at få gættet sit begreb. 

Fx ved at sige ”det rimer på… ” i stedet for at forholde sig til 

begrebets betydning. Man kan derfor med fordel starte med 1. 

variation og derefter skifte til 2. variation af quiz og byt. 

Gæt et ord
Klassen deles i to hold, som skal dyste mod hinanden. Læreren 

står ved tavlen og har alle begreberne klippet ud. Holdene 

skiftes til at sende en elev op, som skal trække et ord. Eleven 

skal forsøge at forklare begrebet, og holdet har 3 forsøg til at 

gætte. Holdet får 3 point for rigtig gæt i første forsøg, 2 point for 

andet forsøg og 1 point for tredje forsøg. Gætter holdet forkert 

3 gange, har modstanderne ét forsøg til at gætte ordet. Gætter 

de rigtigt, får de 1 point. 
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