Eli och Roffe i puberteten
Lärarhandledning och arbetsblad

OM PROGRAMSERIEN
ELI OCH ROFFE I PUBERTETEN
I den här programserien får vi möta Eli och Roffe. De är bästa kompisar och befinner sig i början av
puberteten. De märker att det är mycket som händer, både i kroppen och i knoppen. I varje avsnitt
behandlas ett ämne som rör puberteten och vad som händer med kroppen. Vi får också möta tanten i
fönstret. Hon kan och vet allt om puberteten, och guidar både Eli och Roffe och tittarna genom vad som
händer i kroppen och varför.
Programmen riktar sig till elever i grundsärskolan årskurs 4-6, men de passar även äldre elever inom
särskolan och elever i grundskolan.

Avsnittsförteckning

Alla avsnitt är cirka tio minuter långa. Inledning och avslutning är likadana i varje avsnitt, så miljön,
karaktärerna och formatet är lätta att känna igen. Programmen har ett långsamt tempo och animationerna
är enkla, vilket gör det lätt att hänga med i handlingen och få möjlighet att tolka bilderna.
1.
2.
3.
4.
5.

Svett
Bröst
Målbrott
Mens
Kroppsbehåring

Lärarhandledningen är skriven av Hanna Hertzberg

Upphovsrätten till innehållet i den här lärarhandledningen tillkommer UR, om inte något annat särskilt
anges. Lärarhandledningen får fritt kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang. När
lärarhandledningen eller delar av innehållet används på olika sätt ska den ideella upphovsrätten iakttas.
Det här betyder att du som lärare i din undervisning bland annat får kopiera upp så många kopior du behöver
av hela eller delar av lärarhandledningen och dela ut till elever, tillhandahålla den digitalt till eleverna i en
elevportal eller liknande, eller visa i en Powerpointpresentation. Viktigt att tänka på när du använder
lärarhandledningen, på olika sätt, är att det alltid ska gå att se vem eller vilka som har upphovsrätten. Om
lärarhandledningen kopieras upp i sin helhet så framgår det redan, men om det är så att du väljer att bara
använda någon del behöver du skriva i anslutning till det du använder vem eller vilka det är (UR och/eller
annat namn, som framgår i lärarhandledningen).

Så här kan du jobba med arbetsbladen
Utgångspunkten för upplägget i den här lärarhandledningen är samtal
– samtal i grupp, i helklass eller en till en.
Puberteten kan vara abstrakt för många barn och ungdomar och det kan vara en utmaning att ta sig an
ämnet i grundsärskolan. För att möjliggöra tydlighet i diskussionerna finns i slutet av denna handledning
arbetsblad för utskrift med enkel information och bildstöd, samt två samtalskartor som behandlar
ämnena pubertet och mens.

Arbetsbladen
Presentation av arbetsblad och lektionstips finns i handledningen – och i slutet finns åtta arbetsblad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Puberteten och hormoner
Puberteten och kroppen
Hygien
Mens 1
Mens 2
Brevmall till hormon-mejl
Samtalskarta – puberteten
Samtalskarta – mens

Texten på arbetsbladen är förenklad så att elever som läser och skriver ska förstå texten och kunna skriva
av den på papper eller dator. Du kan vid behov förenkla texten ytterligare genom att skriva bara stödord
och kombinera enstaka ord med bilderna som finns på arbetsbladen.

Kopplingar till kursplaner
Verklighetsuppfattning och Naturorienterande ämnen årskurs 4-6:
• Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner
• Pubertet och hur den inverkar på individen

Arbetsblad 1 och 2:
Puberteten och hormoner / Puberteten och kroppen
På de här arbetsbladen finns bilder som tydliggör hur kroppen får information från hjärnan i form av mejl
som berättar vad som ska hända i olika delar av kroppen under puberteten och bilder på en flicka och en
pojke före och efter puberteten. Bilderna kan användas i diskussion efter varje avsnitt.
Passande frågor till diskussionen:
•
•
•

Vad handlade avsnittet om?
Vad hände med kroppen i det här avsnittet?
Var i kroppen hände det?

Använd bilderna och låt eleverna peka, eller peka själv ut, vart hormon-mejlet åkte den här gången.
Titta tillsammans på bilderna på arbetsblad 2. Vilka skillnader och likheter ser ni?
Använd samtalskartan som handlar om puberteten som komplement och tydliggörande hjälpmedel när ni
diskuterar.

Lektionstips: skriv ett hormon-mejl
Hjärnan ska skicka ett hormonmail till någon del av kroppen.
Låt eleverna välja var i kroppen mejlet ska till.
Vad kan det stå i mejlet? Utgå från vad ni lärt er om puberteten.
Skriv mejlet för hand eller på dator, i grupp eller individuellt.
Bland arbetsbladen finns också en brevmall att skriva ut och använda.

Tips!
Utöka gärna med fler samtalskartor och bildstöd som passar det aktuella avsittet.
Gör en samtalskarta med bilder som visar olika känslor så att eleverna kan uttrycka hur det känns
att prata om de olika ämnena.
Förslag på känslor: glad, ledsen, arg, pinsamt, tråkigt, spännande.

Arbetsblad 3: Hygien
Det här arbetsbladet kan med fördel användas efter att ni tittat på avsnittet som handlar om svett.
Arbetsbladet är tänkt som underlag för diskussioner och samtal om hygien.
Passande frågor till diskussionen:
•
•
•
•
•

Vad är hygien?
När behöver man tvätta händerna?
Vilka produkter använder vi när vi duschar?
Varför svettas man?
När brukar du bli svettig?

Lektionstips – kategorisera bilder
Skriv ut bildstöd med bilder som handlar om hygien. Klipp ut och laminera bilderna om det
behövs. Låt eleverna kategorisera bilderna eller lägga dem i rätt ordningsföljd.
Förslag på bilder: toalett, händer, tvål, vatten, handduk/pappershandduk, dusch, shampo, tvål,
handduk, deodorant.
Förslag på frågor att arbeta med:
• Vad behöver du när du tvättar händerna?
• Vad behöver du när du duschar?

Tips!
Låt eleverna känna och lukta på olika produkter som används när man sköter sin hygien.
Tänk på att vissa elever är känsliga för dofter.

Arbetsblad 4 och 5: Mens
De här arbetsbladen hör ihop med avsnittet som handlar om mens. Bilderna visar hur blodet kommer
från livmodern och ut genom snippan, och hur olika mensskydd ser ut. Använd dem tillsammans med
samtalskartan om mens när ni diskuterar.
Passande frågor till diskussionen:
•
•
•
•
•
•
•

Vilka personer får mens?
När får man mens?
Hur länge har man mens?
Hur ofta har man mens?
Hur känns det att ha mens?
Varför får man mens?
Vilka mensskydd kan man använda?

Många tycker säkert att det är pinsamt eller jobbigt att prata om mens. Därför kan man tänka på att
samtalsklimatet behöver vara tillåtande.

Lektionstips – mensskydd
Låt eleverna titta och känna på olika sorters mensskydd. Detta kan vara en bra förberedelse för
elever som ännu inte fått sin mens. Prata om vad de olika mensskydden heter och hur de fungerar.

Tips!
Gör en samtalskarta med bilder som visar olika känslor så att eleverna kan uttrycka hur det känns
att prata om mens.
Förslag på känslor: glad, ledsen, arg, pinsamt, tråkigt, spännande.

Arbetsblad 6 och 7: Samtalskartor
Samtalskartorna ligger sist i dokumentet. Den ena samtalskartan handlar om puberteten och den andra
handlar om mens. Använd samtalskartorna när ni diskuterar avsnittens innehåll.
Lektionstips
Komplettera materialet med bilder av ritade tecken. Gör ett memory eller bingospel med bilderna.
Eleverna kan till exempel para ihop rätt tecken med rätt bild.

Tips!
Gör fler samtalskartor som handlar om puberteten. Laminera samtalskartorna och sätt dem
lättillgängligt i klassrummet eller på andra ställen där de kan ge eleverna möjligheten att prata om
puberteten när de vill.

HÄR FÖLJER ARBETSBLADEN

Puberteten och hormoner
Puberteten sätts igång av hormoner.
Hormonerna skickas ut som mejl i kroppen.
Mejl som hjärnan skickar ut för att tala om att olika saker ska hända i kroppen.

Puberteten och kroppen
Puberteten börjar när man är mellan 9 och 14 år.
Den kan börja tidigare eller senare.
Du kan inte själv bestämma när puberteten ska börja.

Hygien
När man kommit i puberteten är det extra viktigt att man sköter sin hygien.
Man behöver tvätta sig varje morgon och kväll.
Man behöver byta till rena underkläder varje dag.
Om man vill kan man använda deodorant för att lukta gott.

Mens 1
Mensen kommer någon gång under puberteten.
Mens är blod som kommer från livmodern inne i magen.
Mensblodet kommer ut genom snippan.
Då behöver man ha ett mensskydd.
De flesta har mens en gång i månaden.

Mens 2
Det finns olika typer av mensskydd.
Det vanligaste är att man använder binda eller tampong.
En binda lägger man i trosorna.
En tampong stoppar man in i snippan.
Ett snöre hänger ut från tampongen så att den kan dras ut.
Det är vanligast att man använder binda när man fått mens för första gången.
Om man använder tampong kan man bada när man har mens.
Det är viktigt att byta mensskydd ofta.

Hormon-mejl

Från: Hjärnan

Till: _______________________________

Efter puberteten - vuxen

Under puberteten brukar flickor få bröst

… till kroppen

Samtalskarta puberteten

Mejl från hjärnan…

Kopieringsunderlag: Eli och Roffe i puberteten

Före puberteten - barn

Under puberteten brukar pojkar få skäggstubb och mustasch

Kopieringsunderlag: Eli och Roffe i puberteten

Mens är blod som kommer från livmodern
Blodet kommer ut genom snippan

Mensblod kan vara mörkt eller ljust

Samtalskarta mens

En tampong stoppar man i snippan

När man har mens kan man få ont i magen

En binda lägger man i trosorna

