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Oppgave 1
Ord kan bety så mye mer enn bare å være noen 
bokstaver. Ordene vi bruker forteller om innholdet
i det vi ser rundt oss, hva vi mener om verden og
menneskene rundt oss. De forteller om hva vi mener 
er rett, galt eller hva som blir oppfattet som uvant 
eller rart.

Her kommer det noen ord som er satt samen i en
lang rekke, litt hulter til bulter.

Under står det bare to ord: gutt og jente.
Kan du sette strek mellom de ordene du mener hører til
enten gutt eller jente? Det kan være noen ord du må
stoppe opp og tenke litt over, men prøv å ikke tenke for
lenge. Du kan bare sette en strek, og må velge om ordet
passer til gutt eller jente.

Bruk maks 5 minutt på oppgaven.

Var noen ord lette å dele ut? Hva var vanskelig? 
Måtte du stoppe opp og tenke på noen av dem?
Diskuter dette i klassen med læreren som ordstyrer.

Sterk
Myk
Svak
ATV
Robot
Metall
Motor
Dans
Fotball
Turn

Klatring
Gamer
Turn
Ballett
Boksing
Parkour
Ramp
Humor
Tårer
Sladder

Baksnakking
Slåsskamp

Snill
Rosa
Søt
Blå
Fiolin
Våpen

Bassgitar
Trommer
Youtuber
Tegning
Barbie
Glitter

JenteGutt

Oppgave 1 og 2 gjør du før du ser forestillingen .



Oppgave 2
Reklame og bilder lager en fortelling uten ord. De som
lager ting, vil gjerne selge dem, og prøver å få oss til å
synes at akkurat dette må vi ha.

Nå skal du bruke internett og eventuelt blader, aviser 
og annet som du kan finne reklame og bilder i. 
Læreren deler dere i grupper, og på hver gruppe skal 
det lages to ulike plakater:

På den ene skal dere lage en collage av det 
gruppa mener er typiske ting og reklame for 
jenter. 

På den andre skal det bare være ting og 
reklame retta mot gutter.

Det kan være at det må diskuteres litt, kanskje er noen
uenige?

I så fall er det bra om det blir diskutert, våg å si meningen
din eller spørre hvorfor noen mener dette er typisk for
gutter eller typisk for jenter. Tenk over og prøv å 
forklare det du mener, og ha respekt for andres 
meninger. Det er lov å ha ulike tanker om dette, 
og det er lov å endre mening underveis.

Tid: 45 minutt

Utstyr: Datamaskiner og skriver
Blader, magasiner, reklame, aviser.
A3 ark, limstift, saks.

Collage er et helhetlig bilde, som er satt sammen av
mindre utklipp og materialbiter, ofte i kombinasjon med
tegning eller maleri, eller utført helt digitalt.

I denne oppgaven skal dere bruke bilder fra reklame,
aviser, blader og internett. Prøv å sette delene sammen
på en måte som gjør at det til sammen blir ett helt bilde. 

Det kan være lurt å starte i midten og jobbe seg utover
helt ut til kanten. Prøv å unngå at arket bak synes når
dere er ferdige, og la heller bildene ligge litt over
hverandre.
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Midler gitt til Teatret Vårts billettfond gjør det mulig for oss å invitere 
skoleelever fra hele fylket til en gratis teateropplevelse. 

Vi retter en stor takk til våre bidragsytere!

Oppgave 3
Nå når du har sett forestillingen, har du kanskje fått noen
nye tanker om hva som er typisk gutt eller typisk jente. 

Må vi hele tiden oppføre oss slik vi tror alle rundt oss
mener vi skal? Må vi følge uskrevne regler for hva vi skal
like, kven vi skal være og hvordan vi skal oppføre oss når
vi er født gutt eller jente? Er det lov for gutter å gråte,
like dans og samtidig være supergod i fotball?

Hva med deg? Hva tenker du om hva folk rundt deg 
forventer av deg. Hva er din identitet, det du selv mener
og den du selv vil være? Hvem ville du ha vært om du
hadde 100% frihet til å være deg selv?

Dette er det du skal tenke over når du løser den siste
oppgaven. Start med å klippe ut malen for maske som er
på på et eget ark. I denne oppgaven skal du lage ei maske
der du på utsida bruker bilder, ord, farger, tekst og alt du
finner ut passer for å utrykke det du mener omgivelsene
rundt deg vil du skal være. På innsida av maska skal du
bruke bilder, ord, farger, tekst og alt du trenger for å for-
telle om hva som er deg, den du vil være både nå og
kanskje i framtida. Innsida av maska kan være et bilde på
det som er inne i deg.

Og da kan det være noe du ikke vil vise fram til alle. 
I så fall trenger du ikke å vise fram det i klassen.

Ta maska med deg hjem, og fortsett å tenke på akkurat
dette: Hvem er jeg om jeg velger 100% å være meg selv?

Oppgave 3 gjør du etter du ser forestillingen .

ÅLESUND
TEATERFORENING

Foto: Chrisander Brun


