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VAD HÄNDER I KROPPEN UNDER PUBERTETEN? 
EDU991065 

VAD BETYDER ORDEN? 

• Könsmogen

• Underhudsfett

• Bröstkörtlel

• Könsorgan

• Blygdläppar

• Pung

• Könshår

• Pormask

• Struphuvud

• Stämband

• Hormoner

VAD HAR DU LÄRT DIG? 
Ge exempel på något som du lärt dig genom att titta på utbildningsklippet. 
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FRÅGA 
När du tänker på "puberteten" – vilka slags förändringar tror du kommer att hända med din 
kropp? Ge några exempel! 
 
 
 
UNDERSÖK 
I utbildningsklippet tar vi upp tio saker som brukar förändras under puberteten. Välj den sak 
som du är mest nyfiken på och skriv en fråga till dig själv. Det kan till exempel vara: "Jag vill 
veta varför brorsan fått så ljus röst." Sen är det bara att ta reda på svaret! När alla i klassen 
är klara med sina frågor och svar sätter ni upp dem i klassrummet så att alla kan läsa dem. 
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QUIZ 
a) Vad innebär det att bli könsmogen?

o Att man kan bli med barn

o Att man kan ha sex

o Att man kan hämta ut pass själv

o Att snippan eller snoppen får en speciell utväxt

b) Varför är det extra viktigt med hygienen under puberteten?

o För att det börjar växa mossa på dig annars

o För att många svettas mer då

o För att man blir torr i huden annars

o För att man tappar håret annars

c) Under puberteten blir dina könsorgan…

o lika stora som tidigare

o jättehåriga

o mindre

o större

LÄRARTIPS!   
Vi har 20200612 skapat en delad Kahoot! som du gärna får använda så länge länken 
fungerar: 

Https://create.kahoot.it/share/quiz-fran-eduklips-vad-hander-i-kroppen-under-
puberteten/9cfec570-db22-4889-bac8-d210f8078f34

https://create.kahoot.it/share/quiz-fran-eduklips-vad-hander-i-kroppen-under-puberteten/9cfec570-db22-4889-bac8-d210f8078f34



