
Førlesning:
1. Scroll gjennom din egen Instafeed (2-3 minutter). 
•  Hva ser du? 
•  Hvilken følelse sitter du igjen med etterpå? 
•  Diskuter i grupper på tre eller fire.

Alternativt: Er du ikke på Instagram? 
•  Nevn tre årsaker til hvorfor du ikke har en Instagram-konto.

2. Sjekk ut forfatterne, Ulrikke Falch og Sofie Frøysaa, på Instagram. 
•  Hva forteller dette om hvem de er og hva de står for?
•  Er det et budskap de vil ut med, og hvordan kommer dette eventuelt til syne?

Oppgaver:
1. Forfatterne forteller oss i teksten at det er en sammenheng mellom veksten i bruk av sosiale medier og andelen unge
    jenter med psykiske lidelser.
•  Hva er det i sosiale medier som støtter opp om dette?
•  Mener du selv at sosiale medier påvirker ditt eget selvbilde, og har dette eventuelt endret seg fra da du var yngre?
•  Gjelder dette alle kjønn eller er det som teksten sier i hovedsak jenter som påvirkes mest? 

2. Konklusjonen i teksten sier noe om hva du fortjener. Hvilke «viktigere ting» tror du forfatterne sikter til? Hva er viktige 
ting for deg? 

3. Finn reklamer der enten menn eller kvinner er frontfigurer. Hva er forskjellen på situasjonene der personene opptrer? 
Bytt ut hovedpersonene i reklamene slik at «mannsreklamene» får kvinnelige aktører. Får annonsen samme virkning? 
Diskuter eller skriv en kommentar (ca. 10 linjer). Hjelp til diskusjon: Bloggeren Marta Breen har samlet noen gode 
eksempler på denne typen reklame i et innlegg - gå inn på martabreen.wordpress.com/category/best-of-marta-breens-
blogg/
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Utdrag fra boka «Jenteloven» (Falch og Frøysaa, 2018)

Sofie Frøysaa og Ulrikke Falch har skrevet Jenteloven - boka de selv hadde trengt da de 
var 16 år og usikre på seg selv. Boka blir beskrevet som inkluderende og humoristisk, men 
også nådeløs, krass og kompromissløs. 

Les utdraget fra Jenteloven og jobb med de tilhørende oppgavene nederst på arket. 
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