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Aktiviteter - kapitel 2 -  0. klasse

Introduktion
I dag og resten af denne uge, skal vi snakke om hvordan man 
får børn. 
Det er nok lidt forskelligt, hvor meget man ved om dét. Derfor 
vil jeg gerne høre, om der er nogen, der ved hvordan man laver 
børn? 

Jag 
ægget

http://www.idespejd.dk/tampen-brnder

Ligesom sædcellerne leder efter ægget, så gør børnene det nu. 
Lige som det et tilfældigt hvem der finder ægget, sådan er det 
også med sædcellerne. Det er farens sædceller der bestemmer 
om barnet bliver en pige eller en dreng. Hvis en anden sædcelle 
havde mødt ægget i din mors mave, var du måske blevet en 
pige?

En hjertevarm 
velkomst

http://www.idespejd.dk/en-hjertevarm-velkomst

Når man skal kramme dem man kender godt er det nemt, når 
man skal kramme dem man kender mindre godt, er det mere 
mærkeligt. Snak evt om at det er ok at sætte grænser og at der 
kan være forskel på hvilke grænser man har. 
 Når voksne elsker med hinanden kan det minde lidt om at 
kramme uden tøj på. Snak om at det vil være meget grænse-
overskridende at gøre med en man ikke bryder sig om, eller 
en man ikke kender, måske faktisk også med sine forældre. 
Børnene skal have indtrykket af at det skal være en meget 
særlig person, som man stoler på og elsker højt, før voksne 
vælger at elske med hinanden.  
 Man kan også blive meget ked af det, hvis den man har 
elsket med pludselig ikke længere vil være sammen med en. 
Derfor synes nogle voksne, at det er godt at være gift med hin-
anden først. På den måde lover man hinanden at man altid vil 
elske hinanden og være en familie. Og så kan man elske med 
hinanden uden at være bange for at den anden pludselig ikke vil 
være sammen længere.  
 Vær forberedt på en snak om skilsmisser, afhængig af bør-
nenes erfaringer. Man kan sige, at når voksne vælger at blive 
gift, så er det fordi de beslutter sig for at ville være sammen 
og kæmpe for at få det til at fungere. Men nogle gange bliver 
det bare så svært, at selvom de voksne virkelig prøver på at få 
tingene til at fungere, så duer det bare ikke. Det er de voksne 
meget kede af, for det var ikke meningen. De er også kede af, 
at det kan være svært for børnene. Og fordi de er så kede af, at 
det ikke lykkedes, og fordi de måske er kommet til at sig dum-
me ting til hinanden undervejs, så er det nogle gange, at de ikke 
er så gode til at snakke sammen bagefter.

Blindestafet
https://legedatabasen.dk/leg/blindestafet

Hvis man har et spørgsmål om sex, så er det rart at vide hvem 
man kan spørge om hjælp. Det er den eneste måde at få hjælp 
til at finde ud af svære ting. Snak med børnene om hvem man 
kan snakke med (forældre, lærere, større søskende, ledere i 
fritidsklubber). Aftal evt et kodeord man kan bruge, hvis man 
gerne vil spørge om noget i enerum.

29/184

http://www.idespejd.dk/tampen-brnder
http://www.idespejd.dk/en-hjertevarm-velkomst
https://legedatabasen.dk/leg/blindestafet


SEKSUALUNDERVISNING I 0.-6. KLASSE   HVoR KommER JEG fRA - 0. KLASSE                  SIDE  2

Foldebog

Eleverne skal lave deres egen bog om hvordan man får børn. 
De bestemmer selv om nogen må se den, eller om den er helt 
deres egen. De bestemmer også selv hvad der skal være med i 
den. Der arbejdes med foldebogen ad to omgange ifølge lærer-
vejledningen.
 Foldebog er barnets private huskebog. Den fremstilles efter 
en skabelon, som kan varieres i det uendelige. Nedenstående 
skabelon har en konvolut til det, der er privat. Børnene be-
stemmer selv hvad de vil skrive/tegne i bogen.

Der kan være nogle tegninger der er meget seksualiserede, hvis 
det virker til at barnet bare er sundt og naturligt interesseret 
i det seksuelle, uden at der fra barnets side er problemfyldte 
undertoner er det helt ok. Hvis du som underviser får indtryk af 
at barnet har set uheldige billeder eller du undrer dig over bar-
nets måde at portrættere sex, så spørg nysgerrigt ind til hvad 
billedet viser. Her har du en mulighed for at opdage børn der er 
blevet krænket ved at se porno, eller have fået et uheldigt bil-
lede af hvad sex er, og kan adressere evt. problemer.

Materialer til foldebog
A4 papir til omslag
Konvolut A5
Farvede små papirlapper til tegninger, børnestavning, i konvo-
lutten. 
Dekorativt tape
Pap til Fakta-pære.
Der kan evt. skrives små ord på tavlen som eksempler på ord 
man vil have med i sin faktapære. 
Lim
Evt. kopieres billeder fra bogen »Hvor kommer jeg fra«, så 
disse kan klippes ud og kommes i konvolutten. Kopieres gerne 
ned i et mindre format.

Baby 
i saltdej

https://kitchen4kids.dk/trylledej-709/

Vi skal lave en baby af saltdej. Den skal laves af to forskellige 
farver, halvdelen i hver farve. Farverne kan blandes, eller man 
kan lave dele i forskellige farver. Det er fordi halvdelen af en 
babys gener kommer fra moren og halvdelen fra faren (evt re-
fereres til puslespilsbrikkerne fra bogen). 
 Snak om hvor svært det er at lave en baby i saltdej. – Tænk 
på hvor vildt det er, at en baby bliver lavet inde i sin mors mave. 
Fra at være mindre end en lille bitte ært til at være en færdig 
baby.  
(Hvis spørgsmål opstår spontant, kan det blive anledning til en 
snak om æg/sæddonation. Ikke et emne der skal tages op, hvis 
ikke klassen efterspørger det. Som forberedelse se evt power-
point i materialet til 6.klasse.)
Når figurerne dekoreres må de kun males og dekoreres på 
forsiden, på bagsiden skal man stadig kunne se de to farver af 
saltdejen. Uanset, hvordan vi ser ud udenpå, er vi alle kommet 
fra to forskellige forældre.
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