I denne bog kan du læse om nogle af de
forskellige måder, man kan være dreng,
pige, få venner, være venner, få kærester,
være kærester, slå op og være forældre
til teenagere. Samtidig kan du læse en
masse om din krop, hormoner, hjerne,
følelser og også noget om det samfund,
du er en del af.

Nogle af emnerne i denne bog er sikkert mere
vigtige for dig end andre, og nogle af emnerne har
du måske slet ikke lyst til at læse om. Du kan læse
om det, som du kan bruge lige nu. Så kan du altid
læse bogen igen senere, hvis du får lyst til det.
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DIN HJERNE
Det er en kendt sag, at mange teenagere sover meget og
kan have svært ved at koncentrere sig ovre i skolen. Måske
bliver din lærer eller dine forældre sure, når du dagdrømmer
i timerne i stedet for at lave procentregning eller lægger dig
til at sove, når du egentlig skal lave lektier. Hvis du tit føler
dig træt eller sur eller ked af det, så er det en rigtig god
ide at tale med de voksne om, hvordan du har det. Det kan
GHÀHVWHYRNVQHJRGWIRUVWnRJGHYLOJHUQHKM OSHGLJ

”Der sker så mange ting inde i drenge og piger i puberteten:
Hjernen modnes, kroppen udvikles, følelserne stritter
i alle retninger, venner, veninder, forældre. Omkring 7.
klasse sker der faktisk så meget, at det kan være svært
nogle gange at koncentrere sig om at lære noget.”

Hjerneforskeren Ann E. Knudsen
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”Det er i puberteten, at den sidste del
af hjernen begynder sin udvikling. Det
betyder, at hjernen kan en hel masse,
som den ikke kunne før. Man kan fx
spekulere over, hvem man egentlig er.
Hvis man spørger Soﬁe på 7 år, hvem hun
er, så vil hun måske svare: ”Jeg hedder
Soﬁe.” Hvis man spørger Soﬁe igen, når
hun er blevet 14 år, så vil hun sikkert
fortælle, hvad hun interesserer sig for og
mener om en masse ting, fx:”Jeg elsker
at være sammen med mine veninder,
og jeg kan bedst lide popmusik.””

Hjerne-Madsen

6

6

Når hjernen og
kroppen udvikles
fra barn til voksen,
begynder du
at forstå, hvor
kompliceret alting
er, og der sker en
masse med dine
tanker, følelser,
venner, forældre
og kærester. Du
begynder sikkert at
tænke meget mere
over alting og på
en helt anden måde
end tidligere. Og
nogle gange er du
sur, andre gange
vildt glad, og det er
ikke sikkert, at du
helt forstår hvorfor.
Det er helt normalt.
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Er det pinligt, at jeg ikke tør tale med pigerne?
Hvorfor bliver jeg uvenner med min bedste veninde hele tiden?
Er det underligt stadig at have lyst til at lege?
Er det normalt at være sur på sin mor og far?
Er det forkert at onanere?
Hvorfor bliver jeg forelsket i både piger og drenge?

”Jeg synes egentlig, det er meget sejt at
være anderledes. At gå i noget andet tøj, at
være punker fx. Det er fedt, at de tør!”

Mathias, 13 år
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'XHUYHGDW¿QGHXGDIKYLONHW
slags menneske, du er.
Du er ikke bare din mors og fars
barn længere, du er dig!
Det er fedt endelig at blive sin egen,
men det kan også være meget
forvirrende, at der pludselig ikke er
noget rigtigt og forkert længere.

I én klasse er Line den eneste af
pigerne, der ikke er begyndt at få
bryster endnu, og hun synes, det er
vildt pinligt at være den sidste.

”På et tidspunkt opdagede jeg, at jeg
havde sådan en hudfold i armhulen, når
jeg havde armene ned langs siden og
mente, det måtte være, fordi jeg var for
tyk. I ﬂere år sad jeg altid med armene
oppe på et ryglæn eller noget andet for
at skjule den pinlige hudfold, når det
var sommer, eller hvis jeg var i sauna.”

Jacob Riising, DR

I en anden klasse er Isams stemme
ved at gå i overgang, og alle i
NODVVHQOLJJHUÀDGHDIJULQQnU,VDPV
stemme knækker over. Isam hader
det, mens de andre drenge egentlig
er lidt misundelige – for hvornår
går deres stemme i overgang?

Det kan være meget ubehageligt at føle sig
forkert eller anderledes, hvis man allerhelst
bare vil være som alle de andre. Men alle
føler sig anderledes på nogle punkter.
Og hvis alle føler sig anderledes, så er
det vel egentlig normalt? Og måske kan
det også være sejt ikke at være som de
andre. At have en helt speciel tøjstil eller
en fritidsinteresse som de andre ikke har.
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HORMONER
”Det er værd at huske på,
at selvom nogen starter
deres udvikling senere
end andre, så ender vi
samme sted. Nemlig
med en fuldt udviklet
hjerne og krop.”

Hjerne-Madsen
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Babyer - både piger og
drenge - skyder hurtigt
i vejret de to første år,
de lever. Mellem 15 til
20 centimeter vokser de
om året! Af gode grunde
sættes farten lidt ned
efter de første år, ellers
ville vi som 20-årige ende
med at være 3½ meter
høje!

Det er skjoldbruskkirtlen og et
væksthormon i hjernen, der gør, at
du vokser igennem barndommen og
puberteten. Væksthormonet bliver
udskilt fra en lille kirtel i hjernen,
der hedder hypofysen. Den er ikke
større end en ært. I puberteten
er det pigernes og drengenes
væksthormoner, der sammen med
kønshormonerne styrer, at kroppen
vokser og udvikler sig fra barn til
voksen. Drengene er i gennemsnit 12
til 15 centimeter højere end pigerne,
når de er færdige med at vokse.

HJERNEN VOKSER OGSÅ
Å
Hjernen bliver udviklet meget hurtigt i løbet af barndommen.
At hjernen bliver udviklet betyder, at hjernecentrene
forbindes med hinanden. Hjernen udvikles samtidig
med kroppen, dvs. når kroppen ændrer sig fra barn
til voksen, sker der det samme indeni hjernen.
Ligesom med kroppen bliver pigers hjerne ofte færdigudviklet
1-2 år tidligere end drenges, selvom det selvfølgelig er
forskelligt fra pige til pige og fra dreng til dreng.
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Man ved ikke præcist, hvad det er, der
gør, at kroppen begynder at danne
kønshormoner og ’forvandle’ sig. Pigerne
starter i en alder af 9 til 14 år, og drengene
følger efter, når de er mellem 10 og 17
år. Hos piger bliver hormonerne dannet
i æggestokkene. Hos drenge sker det i
testiklerne. Drenge danner et kønshormon,
der kaldes testosteron, og piger danner to
- østrogen og progesteron. Læs mere om
piger og drenge i de bagerste kapitler.

Når du bliver teenager, bliver vennerne
sikkert meget vigtige for dig. Nogle gange
mere vigtige end familien. Det kan være
svært overhovedet at koncentrere sig om
familien og skolen og fritidsinteresserne
og alt det andet, som ellers har fyldt dit
liv.
Mange får helt nye venner, når de bliver
12-13 år, og de begynder også at være
sammen på en ny måde. Man holder
måske op med at lege og begynder bare
at være sammen. At være sammen kan
betyde, at man snakker sammen, hænger
ud på fodboldbanen eller i centeret, spiller
FRPSXWHUVSLOWMHNNHUSUR¿OHUSnQHWWHW
sætter hinandens hår eller noget helt
andet.

”I 6. klasse er vi begyndt at være
sammen med nogle af pigerne
fra klassen og nogle af dem fra
parallelklassen. Vi er 6 personer,
der hænger ud sammen efter
skole og om aftenen nogen
gange. Før var vi aldrig sammen
med pigerne, men det ændrede
sig helt, da min bedste ven blev
kæreste med en af dem.”

Nicolai, 13 år
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Både piger og drenge kan have en bedste
ven/veninde eller være en del af en
vennegruppe. I teenageårene kan du få nye
interesser, og det er ikke sikkert, at dine
gamle venner også deler dem. Det kan også
være, at du oplever, at du mister nogle
venner, fordi der er nogen, der siver over i
nye vennegrupper. Det kan også være, at
din bedste veninde hellere vil lave andre
ting end dig og har fundet en ny bedste
veninde.
At miste sin bedste ven eller veninde kan
føles som et svigt, og man kan blive rigtig
ked af det. Måske kan du også blive jaloux
på deres nye venner. Hvis du er meget ked
af det eller er jaloux, skal du vide, at det er
helt normalt. Det kan være hjælpe at tale
med en anden om det, fx en ven/veninde,
bror/søster eller forældre.

”Min bedste veninde begyndte at like alle de
billeder, Mia lagde ud på sin profil, og der var
mange billeder af de to sammen, selvom hun
havde sagt, at hun ikke havde tid til at være
sammen med mig den dag. Lige pludselig skrev
hun, at Mia var hendes BFF. Jeg savner hende
stadigvæk hver dag!”

Maryam, 12 år
Mange teenagere, især piger, men også
drenge har lyst til at holde hinanden i
hånden, nusse og kysse hinanden, og
det er helt naturligt. Senere vil det nok
mest være kæresten, der bliver nusset og
kysset. Og så kan vennen eller veninden
godt blive jaloux over, at kæresten får al
opmærksomheden.
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”Engang da jeg gik i skole og havde en ny mørkeblå trøje på,
tørrede jeg lige snotnæsen i ærmet, så der kom en snotstribe.
Og jeg var vildt bange for, at de andre skulle opdage det.
Så jeg fandt på en historie om, at det var sne. Selvom det jo
var fuldstændigt hul i hovedet, at det skulle være sne. Da
jeg kom ind i klassen, skete der det forfærdelige, at min
lærer sagde: ”Maler I hjemme hos dig Jacob, det ser ud som
om, at du har maling på trøjen?” I stedet for at gribe den
fantastiske historie sagde jeg det, som jeg havde planlagt:
”Nej, det er sne!” Og min lærer så helt forvirret ud: ”Jamen
det ligner da ikke sne? Nej, men det er det altså,” sagde jeg.”

Jacob Riising, DR
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Mange er bange for at være ’pinlig’.
Åh nej, bare jeg ikke er pinlig, eller
bare det ikke er pinligt, det jeg siger.
Har du tænkt over, at den måde, du
er på hjemme hos dine forældre,
er anderledes, end den måde du
er på, når du er ovre i klassen eller
sammen med dine andre venner?
Måske kan du slappe af og være sjov
hjemme hos dine forældre, mens
det er umuligt at få fremstammet en
joke ovre i klassen. Du bliver måske
vildt usikker, når du skal fremlægge
noget for klassen men elsker at stå
på en scene og synge? Det kalder
man at have forskellige ’roller’.
/LJHVRPDWVSLOOHHQUROOHLHQ¿OP
kan man ovre i klassen have rollen
som ’den alvorlige dreng’ – eller
pige, hvorimod man derhjemme er
’den fjollede dreng’ – eller pige. Der
er sikkert en af rollerne, du bedst
kan lide, og det er bare om at bruge
den i mange forskellige situationer,
også selvom det kan være svært.

”Nogle unge ændrer sig. Fx fra at snakke
meget til at være generte. De stopper
måske med at lave lektier, selvom de
altid har været meget ﬂittige. Pigen,
der ellers altid har villet være venner
med ’klassens dronning’ ligesom alle
de andre piger, opdager pludselig,
at det faktisk ikke er så fedt.
Du har måske lyst til en helt ny stil og et
helt nyt image. Men det er ikke så nemt.
Selvom du får andre venner, hører noget
andet musik og får en helt ny tøjstil,
kan det være, at klassen stadig tænker
på dig som den ’nørdede dreng’, ’stille
pige’, ’drengepigen’ eller noget andet. ”

Hjerneforskeren
Ann E. Knudsen
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Hvornår har du det allerbedst med
dig selv? Er det, når du er sammen
med din bedste ven/veninde? Når
du hænger ud med drengene? Når
du er alene på dit værelse? Når
du hygger dig med din familie?

HVOR KOMMER SKØNHED FRA?

Modeblade, serier på TV og musikvideoer er fyldt
med modeller og stjerner, som vi synes er smarte,
cool og lækre. Selv om vi måske har hver vores stil
og smag, er der alligevel nogle ting, som virker, som
om næsten alle i Danmark er enige om – fx at det ser
godt ud at være slank, trænet og have pæn hud. Men
sådan har det ikke altid været, og sådan er det ikke
alle steder.

TYK ELLER TYND

Det, som vi synes er smukt og lækkert at se på
og den måde, som mange drømmer om at se ud
på, kaldes ’skønhedsidealer’. Der er forskellige
skønhedsidealer rundt om i verden. I Danmark og
resten af den vestlige verden er kvinde-modellerne
meget tynde og mande-modellerne muskuløse. Nogle
af de kvindelige modeller er faktisk så tynde, at de
bliver syge af det. I andre dele af verdenen derimod
V\QHVPDQDWGHWHUÀRWWHUHDWY UHW\N

PHOTOSHOP OG OPERATIONER

Det nye i dag er, at vi kan ændre på vores krop.
Vi kan redigere billederne på computeren, eller
vi kan operere på kroppen. Mange billeder i
modebladene bliver photoshoppet, fordi man vil gøre
modellerne tyndere eller deres ben længere, end de i
virkeligheden er. Der er også mange, der får opereret
deres bryster større eller næser mindre, fordi de
drømmer om at se ud på en bestemt måde. Men i
virkeligheden ser vi meget mere forskellige ud end
dem i bladene.

FARLIG SKØNHED

I gamle dage gik kvinderne med korsetter, der
snørede kroppen så meget ind, at de blev syge af
det. I dag gør vi andre fjollede og usunde ting for at
se lækre ud - fx at gå med højhælede sko, bruger
make-up eller tage hormoner for at få større muskler.
Men vi glemmer måske at tænke på, at de høje sko
ødelægger vores fødder og knæ, eller at vi skader
vores krop ved at tage den slags hormoner.
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“De seneste måneder er sket
nogle ting med mig. Hvis jeg
er til fest eller skal fremlægge
noget i skolen eller ser en flot
pige, begynder jeg at svede. Jeg
har ikke lavt selvværd, men jeg
tænker tit på, hvordan andre ser
mig. Det går mig meget på.”

Dreng, 14 år

REN HUD OG SVED

Mange får bumser, når de kommer i
puberteten. Bumserne forsvinder igen, men
de kan være irriterende at have. Det bedste
du kan gøre er at spise sundt, rense din
hud hver dag med milde produkter og dyrke
motion. Hvis du gør det og stadig får mange
bumser, kan du spørge din læge, om de skal
behandles.
Når du vasker dig, er det en god ide at bruge
en mild sæbe – og IKKE på kønsorganerne.
Sæbe på kønsorganerne kan give svamp og
svie, rødmen og kløe. I stedet skal du bare
skylle kønsorganerne med lunkent vand.
Der kan også ske det, at du begynder at svede
mere, og din sved kan begynde at lugte. Det
er naturligt at svede, og du kan sagtens være
med til gymnastik. Husk bare at vaske dig og
bruge deodorant.
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Du er sikkert stødt på
å bø
bøger
øger
er og hjemmesider
hjemmeside
emme
om, at man skal spise
om
ise på en bestemt måde
åde
for at tabe sig eller for
or att blive
b
sundere
sundere.
Det er ok at ville være
re sund
sund, men d
du skal
å at spise varieret
være opmærksom på
og ikke overdrive hverken det ene eller
andet. En spiseforstyrrelse er, hvis man
spiser meget overdrevet. Hvis man fx
spiser alt for lidt mad (anoreksi), og/eller
spiser rigtig meget på en gang, og bagefter
kaster det op (bulimi). Nogle drenge og
piger bliver så tynde eller fejlernærede,
at de bliver syge eller ligefrem dør af det.
Det er drenge og piger, som inderst inde
HUNHGHDIGHWRJVRPLNNHNDQ¿QGHXG
af, hvad de skal gøre for at få det bedre.
Hvis du kender nogen, som måske har
en spiseforstyrrelse, er det vigtigt, at du
taler med en voksen om det, enten en
du kender og stoler på eller en anonym
rådgivning, så du kan hjælpe din ven.
Se bagerst i bogen.
Hvis du er en af dem, der laver regler for dig
selv om, hvad du må spise, og hvor meget du
må spise. Eller hvis du straffer dig selv, fx ved at
skære i dig selv eller nægte dig selv mad, så pas
på. Ligesom det kan være svært at stoppe med
at ryge, kan det også være svært at stoppe med
at kaste op, blive tynd, lave regler for sig selv og
straffe sig selv på andre måder. Det er tegn på,
at du ikke har det godt og har brug for hjælp.
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Nogen tror, at det bare er en sjov og
uskyldig konkurrence om, hvem der bruger
den mindste størrelse tøj, eller hvem der
ttør skære i sig selv. Men det er en farlig
k
konkurrence, som let kan løbe løbsk.

I 3. klasse begyndte mine lår at se
større ud end de andres. Alle de andres.
Jeg var ringere til sport end de andre.
ALLE de andre. Jeg var grimmere end
min lillesøster. Hun var god, jeg var
ond. Sådan så det ud i mit hoved.
Fra 5. klasse opfandt jeg diæter. Jeg måtte
ikke spise kød, aldrig smør eller sukker.
I 7. klasse begyndte jeg at skære i mig selv.
Med knive eller sakse. Jeg måtte straffe mig
selv for at være så dum og grim til alting.
Det var logisk i mit hoved. Når jeg var ked
af mig selv, skar jeg og trøstespiste. Slik,
brød med meget smør. Men jeg kastede det
op. Så det ikke helt ødelagde min diæt.
I slutningen af 9. klasse kom jeg
endelig i behandling. Jeg har været i
behandling i to år nu og har det meget
bedre. Men jeg kaster stadig op engang
imellem og plages af manglende
tro på, at jeg har ret til at leve.
...uddrag fra en virkelig historie
www.spiseforstyrrelser.dk

”Vi var nogle stykker, der nogle
gange skar i os selv for sjov,
hvis vi fandt en smadret ﬂaske
eller sådan noget. Jeg sagde til
min mor, at jeg var blevet revet
af en kat, for hun ville ikke
have det. Det var sådan lidt
en konkurrence om, hvem der
turde skære mest. Men så kunne
jeg ikke stoppe igen, og jeg
begyndte at skære, når jeg var
alene. Heldigvis ﬁk jeg fortalt
det til min mor, og også at jeg
var ked af det tit. Det hjalp at
snakke med hende om det, og
nu er jeg helt holdt op. Jeg gør
det heller ikke for sjov mere.”

Kasper, 13 år
19
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Hvad betyder dine venner for dig?
Har du mange venner eller få? Hvad
bruger du dine venner til? Hvad
sætter du pris på ved dine venner?
Hvad taler du med dine venner om?

Nogle har mange venner, nogle har
få, og begge dele er helt ok. Men
måske har du slet ingen venner!
Der er både børn, unge og voksne,
der slet ingen venner har. Og det
kan der være mange grunde til: Du
er genert? Du føler, at de andre er
meget sejere og smartere end dig?
Du går i en dårlig klasse, hvor folk
ikke behandler hinanden ordentligt?
Du har oplevet noget i dit liv, som er
så ubehageligt, at du slet ikke har lyst
til at være tæt på andre mennesker?

Uanset hvad grunden til din
ensomhed er, så er det en god idé at
tale med en voksen eller en anonym
rådgivning om det. Og hvis du kender
en, som altid går for sig selv, så
kan du jo prøve at være den gode
kammerat og snakke med personen.
20
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”Jeg tager ikke i skole i morgen.
Jeg har ondt i maven, så jeg kan
’desværre’ ikke tage med. Det er
den der totalt latterlige lejrtur,
som bare ville blive et helvede.
Jeg er den eneste, der ikke har
nogen at sove sammen med. Og
så skulle jeg sove alene? Glem
det! Ingen af lærerne siger noget,
jeg tror sgu ikke engang, de
har opdaget det. Og det har de
andre fra klassen sikkert heller
ikke. Da vi skulle råbe op,
hvem der skulle sove sammen,
blev jeg helt svimmel og kunne
næsten ikke høre efter”.

Dagbog, Katrine, 12 år
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'HÀHVWHKDUSU¡YHWDWEOLYHKROGW
udenfor, ikke at blive inviteret
med til festen eller fødselsdagen,
RJGHÀHVWHYHGRJVnDWPDQ
kan få helt ondt i maven af det.
+HOGLJYLVRSOHYHUGHÀHVWHRJVnDW
mobningen stopper igen. Men nogle
bliver mobbet hver eneste dag.
Det er mobning, når en gruppe
holder én ude fra fællesskabet,
uanset om det er face-to-face, på
SMS eller på nettet. Og uanset hvad
grunden er. Mobning er aldrig OK,
og det er vigtigt, at du og andre
griber ind mod mobning. Mobning
kan ødelægge et menneskes liv,
også når de er blevet voksne.

du hjælper med, at mobningen
fortsætter, hvis du ikke gør
noget for at stoppe mobningen.
Hvis du er bange for mobberne
eller bange for selv at blive
mobbet så tal med en voksen
om det.
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”Teenagetiden var ubetinget
den værste periode i mit liv. Jeg
blev mobbet vildt meget, fordi
jeg var anderledes. Jeg boede i et
fint kvarter i Nordsjælland, og
alle mine klassekammerater var
rige og tjekkede. De fik fx alle
sammen en ny bil af deres forældre
i fødselsdagsgave. Min mor var
keramiker og boede alene, så jeg
var selvfølgelig det vildeste hippiebarn. Vi havde ikke fjernsyn eller
mærketøj, det synes min mor var
amerikansk propaganda. Og jeg
red på et æsel til skole! Jeg ville
have skiftet mine forældre og alle
mine ting ud, hvis jeg så var blevet
accepteret i én af de to kliker, der
var i klassen. Jeg havde ikke noget
selvtillid. Nu kan jeg sagtens se hvor
meget det har hjulpet mig, at jeg var
anderledes. Og jeg har det sådan med
folk i dag, at hvis de ikke vil være
min ven, så kan de rende mig i røven,
jeg er ligeglad!”

Signe Lindkvist, TV-vært

MOBBETESTEN
Der er en dreng fra klassen, som ingen taler med. Han bliver ikke inviteret med til fester,
og i frikvartererne går han alene. Når I skal lave gruppearbejde, siger de andre, at de
synes, han er latterlig, og at de ikke gider at være sammen med ham. Hvad gør du?

Jeg siger til de andre,
at de skal behandle ham ordentligt
Jeg siger det til den lærer, jeg stoler mest på

DU ER COOL.
Jeg snakker med mine forældre om,
hvad jeg kan gøre

Du griber ind
overfor mobning.

Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre,
så jeg ringer til Børnetelefonen på 35 55 55 55
Jeg gør ikke noget, men trøster ham nogen gange
Ingenting. Jeg er bange for,
at de skal synes, jeg er latterlig
Jeg holder ham også udenfor,
hvis jeg ikke kan lide ham

Tal med en voksen,
så du kan få hjælp til at
stoppe mobningen.

DU ER
EN MOBBER.
Hvis du synes, det er
svært at stoppe, så
tal med en voksen.

Hvem vil du gerne være?
Hvad vil du gøre for at blive den, som du gerne vil være?
23

I dag er der mange, der er sammen med deres
venner både i den virkelige verden og på nettet,
hvor de følger hinanden på Facebook, Instagram
eller Snapchat og deler billeder, videoer og musik.
Der er også mange, der har venner, som de kun er
sammen med på nettet.
Når du er på nettet eller på din mobil, kan du
opleve at få en besked, der gør dig ked af det.
Når man skriver en kommentar på Facebook eller
en besked på telefonen, kan man nemt komme
til at bruge et hårdere sprog end når man står
overfor hinanden. Det er også nemt at komme til at
misforstå hinanden, når man ikke kan se hinanden,
for så kan man ikke se deres ansigtsudtryk, eller
måden de bevæger sig på, og man kan ikke høre
om de ting siger, skal forstås på en sjov måde
eller ikke.
På nettet kan beskeder nemt opfattes meget
anderledes, end de er tænkt. Tænk dig derfor om
en ekstra gang, før du sender en besked eller deler
et fjollet billede af andre. Det er ikke sikkert, at
den anden synes at det er sjovt, at sådan et billede
bliver delt.
Det kan også være, at der bliver lagt billeder op
og skrevet beskeder på din Facebook-væg, som er
sendt for at gøre dig ked af det. Den slags billeder
og beskeder er mobning, og det kan være rigtig
barsk at blive mobbet på den måde. Måske er det
endda anonymt, og det kan gøre det endnu mere
utrygt og ubehageligt.
Hvis du oplever at blive mobbet på nettet, er det
vigtigt, at du taler med en voksen.
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Aksel skriver med nogle klassekammerater
på Facebook. De skriver om deres yndlings
tv-serier. Aksel skriver til Maria, at hun
ligner en af skuespillerne. Maria skriver
hurtigt tilbage på hans væg:
Og du ligner en klam rotte.
Aksel er usikker på, hvad han skal skrive
tilbage og bruger sin aften på at tænke over
beskeden. Næste dag i skolen spørger han
Maria, hvad hun mente. Maria sagde, at
hun blev glad for beskeden, og at hun bare
for sjov skrev det med den klamme rotte.
Det kalder de jo hinanden i klassen.
Skulle Maria have brugt en smiley?

fra Sikkerchat.dk
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Det gode ved nettet er, at der er venner for alle typer uanset om du er tynd, tyk, stille, sjov elsker popmusik,
fodbold eller tegneserier. Hvis du har lyst til at møde
andre venner end dem der er på din skole, eller hvis du
er genert eller føler dig udenfor i klassen, kan det være
en god ide at søge venner på nettet.
Men der er også nogle ting, som du skal passe på, når
du møder nye venner på nettet. Det er voksne, der
søger piger og drenge til fx at sende nøgenbilleder. De
fortæller dig ikke, at det er det, de vil. Tværtimod prøver
de at få dig til at tro, at de er din ven, og bagefter beder
de om ting der ikke er rart, eller som du måske ikke selv
har lyst til.

”Jeg spiller League of Legends hver dag
med tre drenge, jeg aldrig har mødt IRL.
Vi spiller på samme hold og kæmper
sammen mod andre. Det er vildt sjovt, og
fordi den ene er svensker, taler vi engelsk
sammen. Vi vinder mange spil sammen, og
det er virkelig nice.”
Kasper, 12 år

SKRIVER DU MED EN VOKSEN?

Der er nogen børn, der oplever, at voksne skriver
til dem. Måske har du prøvet det og kunne godt
fornemme, at det var en voksen, der skrev til dig?
Det kan være svært at gennemskue, om den voksne
forsøger at udnytte venskaber på nettet. Måske føler
du, at de voksne i dit liv ikke gider lytte til dig, og
du har brug for en ven, der gider? En, der forstår
lige præcis dig og dine problemer? Eller måske
fortæller dig, hvor smuk og dejlig du er?
Du skal stole på din egen fornemmelse, hvis du
synes, der er noget underligt ved din nye ven
– for eksempel hvis du tror, at din nye ven er
voksen, men sender et billede af sig selv som barn.
Tal med en voksen, som du stoler på, om det
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GÆLDER DET OGSÅ
DRENGENE?

Ja, det gør det. Voksne kontakter mest
drengene gennem spil på nettet og lover nye
våben og lignende. Til sidst føler du måske,
at du står i gæld til den voksne, som vil have
mere og mere – fx nøgenbilleder, onani på
webcam eller sex.

“På Facebook fandt jeg en mega sød dreng.
Vi har skrevet sammen i ca. en måned.
Så begyndte han at spørge, om han måtte
få nogle nøgenbilleder af mig.
Først sagde jeg nej, men bagefter blev jeg
bange for at miste ham. Så nu har jeg sendt
nogle billeder, hvor jeg holdte mine bryster,
så man kunne ikke helt se dem.
Men nu tror jeg ikke, at det var en god ide.
Fordi nu tror jeg ikke, at jeg kan lide ham.
Problemet er, at han har gemt alle de
billeder, som jeg har sendt til ham :-(
Jeg har spurgt, om han ikke kunne være
sød og slette dem, fordi jeg kan ikke lide
det.Han blev sur og sagde så, at han sletter
dem. Men det tror jeg ikke på.
Jeg er mega bange for at sige til ham, at jeg
ikke kan lide ham mere.
Fordi jeg tror, at han lægger de billeder ud
på Facebook og sådan noget.”

fra Sikkerchat.dk

Hvis du er blevet kontaktet
af en voksen på nettet,
så fortæl det til en voksen.
*LYDOGULJSHUVRQOLJHRSO\VQLQJHURPKYRU
du bor eller dit telefonnummer til nogen,
som du lige har mødt på nettet
7DJDOWLGHQYHQHOOHUYHQLQGHPHGKYLV
du vil mødes med en fra nettet og fortæl
det altid til en voksen!
+XVNDWGX$/'5,*VN\OGHUQRJHQQRJHW
som du ikke har lyst til. Og husk, at det
$/7,'HUGHQYRNVQHVDQVYDUKYLVGHUVNHU
noget, som du ikke bryder dig om.
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”Jeg synes, det er
dejligt, at Tobias er
blevet teenager. Vi
kan snakke om mange
ﬂere ting nu, og det
vi interesserer os for,
interesserer vi os for
på den samme måde.
Jeg prøver at lave ting
sammen med ham,
selvom han har mindre
brug for sine forældre
nu. Computerspil
gider jeg ikke, men
jeg lokker ham nogen
gange til at spille et
brætspil eller kaste
med en amerikansk
fodbold, og det synes
han også er hyggeligt.”

Mads, 42 år,
far til Tobias, 13 år
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Uanset hvordan din familie er sat
sammen af mødre, fædre, papforældre,
søskende og papsøskende plus det
løse, og uanset hvordan der ser ud
hjemme hos jer, hvordan I spiser
aftensmad, hvilken religion I har, hvor
I holder ferie - så betyder din familie
helt sikkert meget for dig og dit liv på godt og ondt. Måske oplever du,
at forholdet til dine forældre ændrer
sig; at de stiller større krav til dig eller
pludselig laver nogle regler, som aldrig
har været der før. Det kan også være,
at de forventer, at du bruger din fritid
sammen med dem, selvom du måske
meget hellere vil være sammen med
dine venner. Det er helt naturligt,
og noget mange familier oplever.
Du kan prøve at forklare din familie,
at du stadig holder af dem, men at
du også har meget brug for dine
venner lige nu. Du kan også vise
dem det, der står her i bogen.

Nogle familier har alvorlige
problemer. Det kan være, at din
mor eller far er psykisk syg, at din
mor eller far drikker for meget
eller måske begår vold mod dig
eller andre i din familie. Det kan
være meget svært at snakke med
andre om, men det kan være den
eneste måde at få det til at stoppe.
Se telefonnumre bagerst i bogen.

”Jeg oplever ikke,
at Jakob stiller
spørgsmålstegn
ved vores regler.
Det hænger måske
sammen med, at han
bor halvt hos mig,
halvt hos sin mor, og
at han har to mindre
søskende. Måske føler
han en forpligtelse
til, at alting fungerer
for os alle sammen?”

Henrik 40 år,
far til Jacob 12 år

HVEM BESTEMMER
HVAD I DIT LIV?
Du mener sikkert, at det er
dig, der skal bestemme over
dit liv. Og dine forældre mener
sikkert ikke, at du er gammel
nok til selv at bestemme.
Udfyld listen over, hvem
der bestemmer hvad om
dit liv. Du kan vise din liste
til din forældre eller lave
den sammen med dem.

HVEM BESTEMMER:

jeg

forældre

hvornår du står op
hvornår du går i skole
hvad du laver efter skole
hvor lang tid du bruger på lektier
hvem du er sammen med efter skole
hvilket tøj du har på
hvor du spiser
hvad du spiser
hvor meget du spiser
hvad du laver om aftenen

Mikkel, 13 år

hvornår du kommer hjem
hvornår du går i seng
hvem du sover sammen med
om du har en kæreste
hvilke kærester du har
hvad du laver med din kæreste
om du går i seng med din kæreste
hvad du laver i weekenden
hvor du holder ferie
hvilke fritidsaktiviteter du går til
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”Pigerne må meget mere
end os. Jeg kender da
ingen drenge på vores
alder, der må drikke
eller ryge eller komme
sent hjem om aftenen.
Det må nogle af pigerne
gerne. Og det er vildt
uretfærdigt. Ligesom
om forældrene tror,
at pigerne er bedre
til at bestemme selv
eller sådan noget.”

Forældre kan
være sjove, søde,
kloge, irriterende,
uretfærdige,
bestemmende,
pinlige og meget,
meget mere.

HVILKEN SLAGS
FORÆLDRE HAR DU?
Du præsenterer et super godt forslag om
at gå til fest med nogle nye venner, der er
15 år. Hvad svarer din mor eller far?
”Selvfølgelig må du gå til fest med dine nye
15-årige venner, som jeg ikke kender.
Jeg stoler da på dig!”

”Selvfølgelig må du gå til fest med dine nye 15-årige
venner, som jeg ikke kender. Jeg stoler da på dig!
Du skal være hjemme kl. 23.30 og holde din mobil åben.”

”Jeg tror altid,
man synes, at ens
forældre er pinlige.
Min far han ﬂøjtede
fx altid, når vi
handlede ind, og
det synes jeg var
mega pinligt. Nu
kan jeg jo godt se,
at det var federe,
end hvis han havde
været sur altid.”

”Ja, ja gør du bare det, jeg er ligeglad.”

”Jeg vil gerne møde dine venner,
kan du ikke invitere dem hjem inden festen?”

”Det kan der overhovedet ikke være tale om,
de er alt for gamle og måske drikker de sig
fulde og tager stoffer og alt muligt. NEJ!”

Jacob Riising, DR

Hvilket svar ville din mor eller far give?
Hvilket svar synes du, er det bedste?
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- TAG FORÆLDRETESTEN
Alle drengene i din klasse har fået nogle bukser i
et helt nyt mærke. De er super fede og desværre
også ret dyre. Hvad siger din mor eller far,
når du spørger om du også må få et par?

”Selvfølgelig skat!”

”Dem kan du ønske dig i gave.”

”Jeg forstår ikke, hvorfor det er så
vigtigt at have sådan nogle bukser,
som alle de andre også har?”

”Du kan spare sammen til dem.”

”Det kan der ikke være tale om,
de er alt for dyre. Vi køber bare
nogen, der ligner, som er billigere.”

”Jeg synes simpelthen, at Julie
bruger alt for lang tid på sit
udseende! Øreringene skal jo
nærmest passe til trusserne.
Nogen gange ville jeg ønske, at
hun ville hvile lidt mere i sig
selv, uden at gå så meget op i
hvordan hun ser ud. Og hvis
jeg fortæller min holdning til,
at hun fx bruger 1 time hver
morgen på hår og make-up, så
stiller hun sig med hænderne i
siden og udstråler, at jeg bare
totalt lever i en anden verden og
slet ikke fatter noget som helst.
Det er også hele tiden en
balance mellem at give sig selv
og sine holdninger til kende
og samtidig ikke såre hende.
For hun er blevet meget mere
følsom og opfatter mange
kommentarer som kritik,
selvom det slet ikke var ment
sådan. Så siger hun fx: ”Du er
også hele tiden efter mig”.”

Mette, 38 år,
mor til Julie, 13 år

Hvilket svar ville din mor eller far give?
Hvilket svar er det bedste?
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Vis evt. testen til din mor eller far.

”Hej Sexlinien.
- Hvad skal jeg gøre? Jonas fra min klasse
kan godt lide mig og prøver hele tiden
at komme i kontakt med mig. Men jeg
kan ikke ﬁnde ud af at snakke med ham,
og nu er jeg bange for, at han synes, jeg
er snobbet eller dum. Men tror også at
jeg bliver lidt bange over, at han godt
kan lide mig, og så tør jeg ikke.”

Pige, 13 år
Svar: Rigtig mange får det som dig, når
de kan lide en person! Man kan blive
så genert, så man nærmest ikke kan få
fremstammet et eneste ord, når han/hun er
i nærheden. Måske du kan prøve at smile
til ham, hvis du ikke vil virke snobbet
eller uinteresseret? Du kan også prøve
at skrive til ham på nettet eller sende en
SMS, det kan nogle gange være nemmere.
Du kan også få en ven eller veninde til
at sige til ham, at du er vild med ham.
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Hvis du ikke allerede har prøvet at
være forelsket, så vil det helt sikkert
ske. Det kan være den dejligste
følelse at være forelsket, men det
kan også være helt uudholdeligt!
Forelskelse kan gøre dig fuldstændig
ør i hovedet og rundt på gulvet,
du kan få hjertebanken og svedige
KnQGÀDGHU)RUHOVNHOVHNDQJ¡UHGLJ
ekstremt ulykkelig, eller få dig til at
À\YHRJVHDOWLQJO\VWRJSRVLWLYW

HVORFOR DET ER
SÅ DEJLIGT AT VÆRE
FORELSKET
Når man er forelsket, har
meget succes, griner eller
er helt udmattet, frigiver
NURSSHQHQGRU¿QHUVRP
er lystfremkaldende og
smertestillende hormoner.
(QGRU¿QHUNDQInGLJWLODW
være helt fjollet og ved siden
af dig selv - det kan være ret
anstrengende for omverdenen
og en selv. Nogle mener, at
HQGRU¿QHUHUYDQHGDQQHGHRJ
måske er det derfor, vi så godt
kan lide at være forelskede?

”Jeg har et kæmpe
problem, jeg er så jaloux,
at det gør noget. Hvis jeg
for eksempel lige har slået
op med min kæreste, og
han så fortæller mig nogle
dage efter, at der er en
anden, der har spurgt ham,
så begynder jeg at sige alt
muligt ondt om hende,
lige indtil han siger, at jeg
skal holde op, og bagefter
har jeg det så dårligt
med det, jeg har gjort.”

Pige, 14 år

JEG ER SÅ JALOUX!
Jalousi er en almindelig følelse,
VRPGHÀHVWHKDUKDIW2JGHWNDQ
være ekstremt ubehageligt, både
for den der er jaloux, og for den
som oplever en andens jalousi.
Har du selv prøvet at være jaloux?
Hvad kan man gøre, hvis
man bliver jaloux?
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NÅR FORELSKELSE
KOMMER BAG PÅ DIG
Det er ikke altid til at gennemskue,
hvorfor man netop forelsker sig i en
bestemt person – det er ikke noget,
vi selv kan styre. Nogle gange er
det fordi, man synes, at personen
er lækker eller har samme tøjstil,
interesser osv., men når man så
lærer personen at kende, så er
det noget andet, der er vigtigt.
Det kan være svært, hvis man
er forelsket i én, som man
ikke kan få, eller hvis andre
ikke forstår forelskelsen. Hvis
man fx er forelsket i en lærer,
eller hvis man er en pige og er
forelsket i en pige, eller dreng,
der er forelsket i en dreng.
Hvis du er forelsket i en af dit eget
køn, er det ikke sikkert, at du er
homoseksuel eller biseksuel. Mange i
puberteten bliver forelskede i
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både piger og drenge, og mange
tænker over, om de mon er
homoseksuelle, biseksuelle eller
heteroseksuelle. Det er en del af,
DW¿QGHXGDIKYHPPDQHU
Hvis du er forelsket i en af dit
eget køn, så kan det være svært
at sige det til nogen, fordi du
sikkert er bange for, hvordan dine
venner reagerer. Det kan være en
god ide at tale med en du stoler
på, fx bror, søster, forældre,
lærer eller sundhedsplejerske.

hvis du taler grimt om
homoseksuelle, så kan
det være din bror/
søster eller bedste ven/
veninde du taler om?

”Hvis min veninde sagde, at hun
var lesbisk, så ville jeg spørge, om
hun var vild med mig eller hvad.
Og det ville være vildt ufedt. Ellers
ville det være lige meget, hun ville
jo stadig være den samme.”

Jeg husker teenagetiden som en
periode, hvor alt hvad jeg gjorde,
var totalt uovervejet. Jeg tænkte
først over det, når det var for sent.
Fx snakkede jeg engang med en
veninde om, hvordan man egentlig
kunne vide, om man var lesbisk?
Og den bedste måde at finde ud
af det på, var jo at prøve at være
sammen med en pige. Så vi lå på
hendes seng og kyssede, indtil vi
blev opdaget af hendes mor. Vi
gjorde det jo bare for sjov, men
moren blev vildt sur, og jeg måtte
ikke komme der mere.

Hatun, 13 år

Signe Lindkvist, TV-vært

Pige forelsket i dreng

Dreng forelsket i dreng

Hvad skal jeg gøre?!
Er pisseforelsket i en dreng fra klassen,
men jeg er næsten sikker på,
at han ikke er vild med mig!?
Hvad skal jeg gøre!??
HJÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆLP!!!
(hvordan holder man op
med at være forelsket)

Hvad skal jeg gøre?!
Er pisseforelsket i en dreng fra klassen,
men jeg er næsten sikker på,
at han ikke er vild med mig!?
Hvad skal jeg gøre!??
HJÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆLP!!!
(hvordan holder man op
med at være forelsket)

pige, 13 år

dreng, 13 år

Hvordan ville du
svare pigen?

Hvordan ville du
svare drengen?

Er der forskel på
dine svar?

Hvorfor?
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Det er hårdt at komme sig
over en forelskelse, og det er
enormt hårdt at blive slået
op med. Hvis du har svært
ved at komme videre, fordi
du måske stadig tænker på
din x-kæreste, så kan det
være en god idé at tale med
nogen, som også har prøvet
det. Og det har næsten alle!
Omvendt, hvis det er dig,
der skal slå op med din
kæreste, kan det være
godt at tænke på, hvordan
du selv vil foretrække
at blive slået op med.

”Hej Sexlinien. Hvordan slår jeg
op med min kæreste? Hvordan kan
jeg sige det, så han forstår mig?
Kan ikke så godt lide ham mere.”

Pige, 13 år

HVAD VIL DU
RÅDE PIGEN TIL?
Svar 1:

Du skal ikke slå op selv, tænk hvis han
bliver ked af det eller sur. Få en veninde til
det.

Svar 2:

Du skal ikke slå op selv, tænk hvis han
bliver ked af det eller sur. Send ham en
SMS. Så kan han selv ringe eller skrive,
hvis han vil snakke mere med dig.

Svar 3:

Selvom du ikke synes, det er fedt, må
du bide i det sure æble og slå op faceto-face. Det er det eneste rigtige.

Svar 4:
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Det kan være svært at vide, om det
er det rigtige tidspunkt at slå op.
Sig, at du har brug for en pause,
så kan I begge tænke over det.

”Jeg skulle slå op med min kæreste Mette og
havde planlagt, hvad jeg ville sige. Jeg havde set
et ungdomsprogram om kærester og den slags,
hvor der var en super cool fyr, der fortalte, at
han havde slået op med sin kæreste. Hun havde
selvfølgelig været vildt ked af det, og så havde
han sagt, at hun bare kunne græde. Det synes jeg
bare var så følsomt, og sådan ville jeg også være.
Så da Mette tog telefonen, sagde jeg: ”Jeg slår
op – og du må gerne græde nu!” Hun smækkede
selvfølgelig røret på og sagde, at jeg var en arrogant
idiot. Alle pigerne på skolen var sure på mig.”

Jacob Riising

Hvad er det gode/dårlige
ved at slå op face-to-face?
Hvad er det gode/dårlige
ved at slå op på SMS?
Hvordan vil du selv foretrække
at blive slået op med?
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”Jeg synes da, at det
er vildt syret, at min
lillebitte pige skal i
seng med nogen. Men
jeg har også tillid
til, at hun venter,
til hun er parat.”

Helle, 40 år,
mor til Lene, 13 år
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Mads, 42 år,
far til Tobias 13 år

Dine forældre tager snakken med
dig, fordi de gerne vil hjælpe dig. De
vil fortælle dig om alle de følelser og
tanker, som de ved, at du snart får,
og så vil de selvfølgelig gerne undgå,
at der sker dig noget ubehageligt: at
du fx bliver vildt ked af det, når en
kæreste slår op med dig, eller at du
får en sexsygdom eller bliver gravid,
fordi du glemmer at bruge kondom.
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”Jeg synes jo, at det er mit
ansvar som far at tale med Tobias
om sex og kærester og den slags.
Jeg benytter mig nogen gange af,
at der er en god stemning, og så
kører jeg ud af en tangent. Jeg
prøver at afmystiﬁcere emnerne
ved at sige, at alle har prøvet det,
og så prøver jeg at snakke om
det på en sjov måde. Fx har jeg
sagt, at man kalder onani for
”spank the Monkey” på engelsk.
Og når han så ligger og ruller
rundt på gulvet af grin, så er det
nemmere at snakke videre.”

Hvis ikke dine forældre allerede
har gjort det, så vil de måske på et
tidspunkt begynde at snakke med dig
om alt muligt, som kan være pinligt:
kærester, følelser, sex, kondomer og
den slags. Det er der mange, som
ikke har lyst til at tale med forældre
RP'HÀHVWHIRU OGUHV\QHVIDNWLVN
også, at den snak er lidt pinlig.
Men nogle forældre har fundet ud
af at tage den på en sjov måde:

På et tidspunkt får du lyst til sex.
Det sker, når kroppen går fra en
EDUQHWLOHQYRNVHQNURS/\VWHQ
sidder i både hjernen og kroppen
som et sug i maven, en varme
i underlivet og måske åndenød,
når du tænker på en bestemt
pige eller dreng eller måske en
særlig situation, som du synes
er spændende og ophidsende.
/LJHVRPGHWHUIRUVNHOOLJWKYHP
man bliver forelsket i, er det også
helt forskelligt hvad og hvem,
man føler sig tiltrukket af.

Nogle har lyst til sex, allerede når
de er 13-14 år og kan næsten
ikke tænke på andet eller tale om
andet, men det er ikke sikkert, at
de har haft sex, selvom de snakker
om det hele tiden. Andre begynder
at få lyst, når de er 18-20 år.
Begge dele er helt normalt.

Det vigtigste er, at du er sammen
med den, du kan lide, fordi du har
lyst til det, og på en måde som du
har lyst til. Hvis du har lyst til at
kysse og ikke mere, så er det ok
at sige stop. Og hvis drengen eller
pigen, du er sammen med, ikke
har lyst til ligeså meget som dig,
så er det vigtigt for jer begge, at
du respekterer det. Det er meget
ubehageligt at blive presset til
noget, som man ikke har lyst til.
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SEX FØR ÆGTESKABET

det er forbudt for en
voksen at have sex med
en under 15 år

Måske må du ikke have sex, før du
er blevet ældre, eller før du er blevet
gift. Måske fordi du og din familie er
religiøse. Det kan være svært, hvis
du har lyst til det. Det er kun dig,
der kan beslutte, hvad du skal gøre.
Men det kan være en god ide at
tale med en ældre ven/veninde eller
søster/bror.

HISTORIEN OM
KATRINE OG RASMUS:

Hvornår vil du stoppe? Hvordan vil du
stoppe? Du kan vælge enten at være
Rasmus eller Katrine, og bagefter
kan du prøve at være den anden.

I er alene hjemme og ligger på sofaen. Det er vildt dejligt, synes I
begge. Det kilder i maven, og I kan høre, at den andens vejrtrækning
er blevet lidt hurtigere. Det må være tegn på, at han/hun også synes,
GHWHUGHMOLJW,OLJJHUKHOWW WRJ.DWULQHNDQP UNHDW5DVPXV¶SLNHU
EOHYHWKHOWKnUG5DVPXVNDQP UNHDW.DWULQHHUEOHYHWPHUHVWLOOH

Hvorfor vil du stoppe her?
Hvordan vil du stoppe her?
5DVPXVW QNHUDW.DWULQHYHOVLJHUWLOKYLVKXQLNNHKDUO\VWWLOPHUH
så han åbner Katrines og sine egne bukser. Katrine har egentlig ikke
lyst til mere, men hun ved ikke, hvad hun skal sige. Hun tænker, at
KYLVKXQEDUHOLJJHUKHOWVWLOOHVnRSGDJHU5DVPXVGHWQRNVHOY.DWULQH
OLJJHUKHOWVWLOOHXGHQDWUHDJHUHSn5DVPXV¶EHU¡ULQJRJ5DVPXV
fortsætter med at tage tøjet af dem begge.
gennemsnitsalderen i
Danmark, for hvornår
man har sit første
samleje, er 16 år?

Hvorfor vil du stoppe her?
Hvordan vil du stoppe her?
,KDUQXLNNHQRJHWW¡MSnRJ5DVPXVO JJHUVLJRYHQSn.DWULQH
Han vil gerne i seng med hende, men kan ikke forstå, at hun ikke gør
noget. Måske er hun bare genert, tænker han. Katrine bliver mere og mere
desperat indeni. Hun synes, at hun viser tydeligt, at hun ikke har lyst.

Hvorfor vil du stoppe her?
Hvordan vil du stoppe her?
5DVPXVKDUPHJHWO\VWRJGHWKDYGH.DWULQHMRRJVnOLJHI¡U'HWNDQGDLNNH
bare sådan gå væk, tænker han. Måske er det, fordi han er kommet til at
gøre noget forkert, og han begynder at kysse og kæle for Katrine, mens han
fortæller hende, hvor meget lyst han har til hende.
Han siger, at hun ikke bare kan stoppe midt i det hele. Katrine bliver bange.

Hvorfor vil du stoppe her?
Hvordan vil du stoppe her?

DIGT SELV VIDERE...
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KONDOMKØBERTESTEN:
HVILKEN KONDOMKØBERTYPE ER DU?
Du skal have besøg af din kæreste, I er alene
hjemme, og I har snakket om, at I gerne vil gå i
seng sammen. Hvordan køber du dine kondomer?

”Det værste ville være, hvis
hende der inde på apoteket
spurgte mig, hvad jeg
skulle bruge dem til!”

Maja, 13 år

DuDu
sender
dindin
lillebror
ligesom
sender
lillebror.
Victor i ”Kærlighed ved første hik”.
Duprøver
prøveratatsnige
snigekondomerne
kondomerneop
oppå
på
Du
rullebåndet
i
Føtex
sammen
med
chips
rullebåndet i Føtex sammen med chips
ogcola
colaog
ogsynes,
synes,det
deterervildt
vildtpinligt.
pinligt.
og
Du går
går ind
ind på
på etet apotek
apotek og
og siger,
siger, atat
Du
du
skal
have
en
pakke
af
deres
bedste
du
skal
have
en
pakke
af
deres
bedste
kondomer.
kondomer.
Hvor svært
svært kan
kan det
det være!
være!
Hvor
Du køber kondomerne på nettet.
Du køber kondomerne på nettet.

1. Du er ikke for smart. Din lillebror sladrer da.
'XHUGHQIRUVLJWLJHW\SHGHWHU¿QW
3. Du er sej!
4. Du er smart.
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kondomet er den eneste
præventionsform, der
beskytter mod både
sexsygdomme og graviditet?

Apotekere og andre der sælger
kondomer, spørger ikke, hvad
du skal bruge dem til. De ved
det godt, og de er ligeglade.
Man skal ikke vise ID, når
man køber kondomer.
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(QPnGHDW¿QGHXGDIKYDGPDQ
synes er dejligt og ikke dejligt, er
ved at onanere. Mange, både piger
og drenge, begynder at onanere i
puberteten. Onani betyder egentlig
bare at røre ved sig selv og få
nydelse ud af det. Ligesom det er
super dejligt at få massage, at kysse
eller noget andet lækkert, så kan
det også være super dejligt at røre
ved sig selv. Man kan onanere for at
lære sin krop at kende, og så er det
jo også smart, at man kan fortælle
sin kæreste, når man engang får en,
hvad der føles godt og mindre godt.
Nogle får orgasme og/eller udløsning
nogle gange eller altid når de
onanerer, andre får det ikke. Det kan
sagtens være dejligt alligevel. Nogle
bruger lang tid på at onanere, for
andre er det overstået på 1 minut.
Der er ingen rigtig eller forkert
måde at onanere på men mange
forskellige måder, ligesom vi tænder
på mange forskellige ting og har
sex på mange forskellige måder.
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MYTE:
Man bliver
blind af at
onanere!

Tidligere i Danmark mente man,
at onani var forkert. Man mente,
at sex var noget, man havde for
at lave børn, og ikke fordi man
havde lyst. Derfor fandt man på
alle mulige skrækhistorier, for
at folk skulle holde hænderne
over dynen: Fx at man blev blind
af at onanere, at drenge kunne
bruge sæden op eller at sæden
var rygmarvsvæske, og at man
derfor kunne blive krøbling. Der
var også nogle, der påstod, at
man kunne tabe håret på hovedet,
hvis man onanerede, og at man
kunne miste evnen til at få børn.
'DFRUQÀDNHVI¡UVWHJDQJ
kom frem, sagde fabrikanten,
at det ville få børn til at lade
være med at onanere, hvis
GHVSLVWHFRUQÀDNHV

en orgasme er nogle hurtige
sammentrækninger og rystelser
i musklerne. Når man får
en orgasme, strømmer der
en dejlig følelse igennem
kroppen, og bagefter er
man ofte helt afslappet.

Ingen af myterne er sande. Man
kan ikke få skader af nogen
art, hvis man onanerer.
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sædleder

Hvorfor ændrer kroppen sig egentlig i puberteten?
Hvordan ser jeg ud indeni?
Hvornår får man skæg?
Er det normalt at få udløsning om natten?
Er min penis stor nok?
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Drengens penis består af tre
VYXOPHOHJHPHUDÀDQJH´YDQGEDOORQHU´
- der kan blive større eller mindre
alt afhængig af hvor meget blod, der
lukkes ind i dem. Når du bliver født,
er din penis lille, men i puberteten
sørger dine kønshormoner for, at din
krop udvikler sig, så du ender med en
mandekrop. Det betyder blandt andet,
at din penis bliver en del større. Hvor
stor din penis ender med at blive,
afhænger af dine gener. Kig derfor på
mændene i din familie (det kan være,
du har været i bad med din far eller
måske klædt om sammen med ham i
VY¡PPHKDOOHQ 'HÀHVWGUHQJHRJ
mænd for den sags skyld, sammenligner
deres penis med andres, og nogle vil
gerne have en, der er større. Heldigvis
lærer du garanteret at holde af lige
præcis din penis - bare fordi det er din.

mindre drenge ikke kan trække
forhuden på deres penis tilbage?
Hos nogle bliver den aldrig så løs,
at den kan trækkes tilbage. Det
kalder man forhudsforsnævring.
For nogle er det ikke et problem,
mens det kan gøre ondt på
andre, eller det kan udvikle sig
til betændelse under forhuden.
Hvis du ikke kan trække forhuden
tilbage, er det vigtigt, at du taler
med dine forældre, din læge eller
sundhedsplejersken på skolen,
så du ikke får problemer.

prostata

Under drengens penis sidder
pungen, hvor de to testikler er
placeret. Grunden til at testiklerne
er placeret i pungen – ’sådan
lidt uden for kroppen’ - er fordi
temperaturen omkring testiklerne
skal være to til tre grader lavere,
for at de kan producere sædceller.
Ud over sædceller er det som
sagt også i testiklerne, at det
mandlige kønshormon dannes.
Hver testikel er forbundet med
urinrøret i din penis via et tyndt
rør, der kaldes sædlederen. Det
er igennem dette rør, at sæden
pumpes ud, når du får udløsning.
Sammenkoblingen af dit urinrør og
sædlederne er lavet på en sådan
måde, at en slags ’ventil’ sørger
for, at man ikke kan tisse samtidig
med, at man får udløsning.

urinleder
blære

testikler

svulmelegemer

47

45

urinrør

en sædcelle svømmer
med 1-4 mm i timen?
Og at det kaldes at
få udløsning når der
kommer sæd ud af
penis. Nogle kalder
det: ’at sperme’.

din penis bliver stiv
mange gange om natten,
også selv om du ikke
drømmer om sex?
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VÅDE
DRØMME
Du kan opleve, at
din penis pludselig
bliver stiv, både når
du ønsker det, for
eksempel når du
onanerer eller har
sex, men også hvis
du blot snakker med
en sød pige eller
GUHQJ'HÀHVWH
drenge har prøvet
DWIn´HUHNWLRQ´L
situationer hvor det
ikke var så heldigt
fx på stranden.
Når du begynder
at danne sæd,
kan du opleve
at få sædafgang
eller udløsning
om natten. Nogle
gange kan det
være i forbindelse
med en seksuel
drøm, og andre
gange er det bare
noget, der sker.
'HÀHVWHGUHQJH
har samtidig en
dejlig fornemmelse
i kroppen, der dog
ikke er helt så
kraftig, som når
de er vågne og
får udløsning.
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Hej Sexlinien. Jeg onanerer, når jeg er i
bad, men jeg ved ikke, om der er noget
galt med mig, for der kommer ikke
noget sperm ud??? Jeg trækker forhuden
tilbage, og kører frem og tilbage, indtil
der kommer en dejlig følelse, og pikken
bliver slap igen. Er det sådan man gør? Og
hvorfor kommer der så ikke noget ud?

Dreng, 11 år

nogle familier, kulturer og
religioner fjerner forhuden
hos drengene? Omskæring,
som det hedder, vil
typisk fjerne en smule af
følsomheden, når man
har sex eller onanerer.
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Svar:
Der er mange forskellige måder at onanere
på. Din måde er helt normal, og det er
også helt normalt ikke at få udløsning,
når man er 11 år. Det skal nok komme
senere. Nogle drenge onanerer ﬂere
gange om dagen, andre næsten aldrig.
Nogle begynder, når de er 11 år, andre
først senere. De ﬂeste drenge onanerer
ligesom dig; ved at holde fast i pikken
med en eller begge hænder, og glide
frem og tilbage ned over pikken og
pikhovedet, hurtigt eller langsomt. Det
er bare om at prøve sig frem, så du kan
ﬁnde ud af, hvad du bedst kan lide.

BRYSTER

I begyndelsen af puberteten kan nogle drenge godt
få noget, der minder om bryster. Og brystvorterne
kan også være ømme og følsomme i den periode.
Det er helt normalt, og det forsvinder igen.

STEMMEN GÅR I OVERGANG

Også stemmebåndene vokser, og imens vil din stemme
svinge imellem en dyb mandestemme og en mere lys
barnestemme. Det kan lyde ret skægt, når stemmen
skifter i løbet af en sætning….sådan lidt æselagtigt:
+LKDU±+XVNQX'HWVNHUIRUDOOH2JGHÀHVWH
drenge er stolte af deres nye voksenstemme.

BEHÅRING

Drenge får mere hår end piger, og trekanten i skridtet
vokser videre op imod navlen i en spids – James Bond
slipset. Sidst i puberteten får du også skæg. De små
dun på overlæben bliver kraftigere, og der begynder at
vokse hår på hage og kinder. Det er med skæg som med
hår på hovedet. Nogle har lyst skæg andre rødt eller
mørkt skæg. Nogle mænd har meget skæg. Andre har
næsten intet. Nogle får også hår på ryggen og brystet.
)RUYDQGOLQJHQIUDGUHQJWLOPDQGWDJHUÀHUHnURJGH
ÀHVWHYLOXGYLNOHVLJWLOGHHUHWVW\NNHLQGHL¶HUH

”Hej! Jeg synes at min
pik er vildt lille, og det
er pinligt at gå i bad
sammen med andre. Den
er 9 cm, når den er stiv.
Hvad kan jeg gøre for
at få en større pik?”

Dreng, 13 år

Svar:
Man kan ikke gøre noget
for at få en større pik.
Men bare rolig. Din pik
er slet ikke udvokset
endnu, det er den først,
når du er 20 år. En fuldt
udvokset mands pik i stiv
tilstand er i gennemsnit
10-20 cm. Desuden
har størrelsen ingen
betydning for evnen til at
tilfredsstille sin kæreste.
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I puberteten sker der meget andet end, at din penis
vokser sig større. Dine hænder og fødder bliver også
større og bredere, og på kort tid kan du opleve at
YRNVHXGDIGLQHVNRÀHUHJDQJH.¡QVKRUPRQHUQH
udvikler kroppen i mere mandig retning. Din
muskelmasse øges – du kan se det blandt andet på
din brystmuskulatur – og du får bredere skuldre.

Hvorfor ændrer kroppen sig egentlig i puberteten?
Hvordan ser jeg ud indeni
Er det normalt, at kønslæberne hænger lidt udenfor?
Hvornår får man menstruation?
Hvilke bind skal jeg bruge?
Hvad er klitoris?
Hvis en pige kigger ned af sig selv og
stopper ved navlen, så er æggestokkene
(kønskirtlerne) placeret inde i maven på
hver sin side, et stykke under navlen. De
er hver især på størrelse med en mandel.
Livmoderen, hvor et barn vokser hos
en gravid, ligger som regel mere i
midten også inde i maven få centimeter
over skambenet (man kan mærke
skambenet som en hård knogle, der
hvor kønshårene er imellem benene).
Livmoderen ligner meget en pære både
i størrelse og form, og du skal forestille
dig, at pæren vender stilken nedad inde
i kroppen. Selve stilken kaldes også
52

livmoderhalsen, og denne del af
livmoderen kan man faktisk mærke
KHOWLEXQGHQDIVNHGHQPHGHQ¿QJHU
I den modsatte ende af pærens stilk
(den øverste del af livmoderen)
stikker der til hver side to ’rør’ ud.
Det er æggelederne, og de forbinder
livmoderen med æggestokkene.
Det er inde i disse to ’rør’, at et æg
transporteres fra æggestokkene,
når der er ægløsning og ned imod
livmoderen. Og hvis der er kommet
sædceller i en piges skede, og hun
bliver gravid, så er det i æggelederne,
at sædceller og æg mødes.

æggeledere

æggestokke

livmoder
skede

livmoderhals
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Hvis du igen kigger ned af dig
selv, vil du lægge mærke til en
lille ’bakke’ ovenover indgangen
til din skede. Det er på denne
bakke, at dine kønshår vokser
eller vil komme til at vokse.
For at fortsætte rejsen er
det nødvendigt, at du har et
spejl, som du enten lægger
imellem benene eller på
gulvet, hvor du så kan sætte
dig på hug over det, så du har
mulighed for at se, hvordan
dine kønsorganer ser ud.
For at fortsætte din rejse
yderligere skiller du dine ydre
kønslæber (dem du kan se) fra
KLQDQGHQPHG¿QJUHQH,QGH
bag de ydre kønslæber sidder de
indre eller små kønslæber, der
ikke er behårede. Du vil opleve,
at de er meget følsomme. Igen
inde bag de indre kønslæber er
indgangen til din skede, og hvis
du følger de indre kønslæber
fremad imod navlen, så samles
de over din klitoris, som er der,
hvor du er allermest følsom.
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”Jeg har et problem.
Jeg ser underlig ud for
neden. Det er som om, jeg
ikke har nogen klitoris,
og mine skamlæber
hænger også så underligt
udenfor. Hjælp mig!”
Klitoris er seks til syv
centimeter lang, men du
ser kun det yderste, der
er på størrelse med en
OLOOH¿QJHUQHJO FDHQWR
centimeter). Det er fordi,
at resten af klitoris er skjult
inde i kroppen, hvor den
’sidder fast’ til knoglerne i dit
bækken. På samme måde
er også en del af en drengs
penis skjult i kroppen. Når
en pige får lyst til sex, vil
kønslæberne og klitoris
svulme op, og klitoris bliver
stivere, akkurat ligesom
en penis. Der dannes også
nogle gange en væske oppe i
skeden, som man kan mærke
PHG¿QJUHQHGHWNDOGHU
man også ”at blive våd”. Det
våde kan gøre oplevelsen
bedre, hvis man onanerer
eller har sex. Man kan også
bruge spyt eller glidecreme.

Pige, 12 år

Svar:
Alle piger ser forskellige
ud forneden. Nogle har
en stor klitoris (den
knop der sidder der, hvor
kønslæberne mødes), andre
har en lille. Den vokser,
når du bliver ophidset, og
det er der ,du er allermest
følsom. At dine indre
kønslæber er længere end de
ydre er helt normalt, sådan
er der mange der ser ud.
Hos nogle piger er den ene
længere end den anden, og
det er også helt normalt.

klitoris

din klitoris og en drengs penis
egentlig er en og samme ting?
Da I lå inde i jeres mors mave,
voksede drengens ’klitoris’
sig større og blev til hans
tissemand, og hans ’ kønslæber’
voksede sammen og blev til
hans forhud og hans pung.

små kønslæber

urinrør

store kønslæber

endetarm
skede
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Jeg er en pige på 12 år, som
simpelthen er så forvirret!
Jeg har nogle spørgsmål, som
jeg håber, I kan svare på?
Siden jeg var 5 år gammel har
jeg ”leget med mig selv”. For det
meste tager jeg en dyne eller noget
andet mellem benene og gnider,
indtil der kommer en dejlig følelse.
Onanerer jeg? Jeg tænker meget
på sex imens, er det normalt?

Pige, 13 år

Svar:
Mange piger begynder at onanere
meget tidligt, faktisk før de finder
ud af, at det er det, de gør. Andre
begynder først langt senere. Begge
dele er helt normalt. Nogle onanerer
ligesom dig med en dyne, nogle
bruger strålen fra en håndbruser,
og andre igen bruger hænderne. De
fleste piger onanerer ved at massere
klitoris, som er den lille knop, der
sidder lige der, hvor kønslæberne
mødes. Hvis man bruger hænderne,
er det vigtigt, at man er våd. Ellers
er det ikke så dejligt. Den dejlige
følelse du får, hedder orgasme.
Nogle får orgasme, når de onanerer,
andre gør ikke. Begge dele er helt
normalt. De er også helt normalt at
tænke på sex, når man onanerer.
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OM JOMFRUHINDEN/
MØDOMMEN
Ved skedeindgangen er jomfruhinden,
som hos nogle piger er hullet
som en si, og derfor er meget
tydelig, og hos andre er den blot
en ubetydelig slimhinderest i den
yderste del af skedekanterne,
som slet ikke bemærkes.
I nogle kulturer, religioner og familier
må piger og drenge ikke have sex,
før de er blevet gift. Og i nogle
familier tjekker de, om der er blod
på lagenet efter bryllupsnatten.
Men hos en del piger er der ingen
jomfruhinde, der kommer til at bløde,
første gang man har noget oppe i
skeden. Og derfor bløder det heller
ikke. Det kan selvfølgelig godt gøre
ondt alligevel, og det er fordi, du kan
blive nervøs og spænde i musklerne.

MYTE:
Nogle piger er bange for,
at de er blevet gravide,
hvis de har fået sæd på
hånden eller i munden,
det kan ikke lade sig gøre!
Du kan kun blive gravid, hvis
du har fået sæd op i skeden.

I puberteten vokser dine bryster.
De vokser med forskellig hastighed,
og det er helt normalt.
Hvor store eller små dine bryster
ender med at blive, og hvornår de
er endeligt ’udvokset’ afhænger af
dine gener, altså hvordan pigerne i
din familie ser ud og har udviklet sig.
Så kig på din mor eller storesøster.
Husk at bryster kan ændre sig når
man har fået børn. Mange piger
sammenligner deres bryster med
de andres, og nogle synes, at deres
er for små eller for store. Heldigvis
kommer du sikkert til at holde af dine
egne bryster - bare fordi det er dine.
Din talje bliver smallere og hofterne
bredere. Det skyldes, at kvinder,
udover at kunne blive gravide, rent
faktisk også skal kunne føde deres
børn. For at et barn skal kunne
komme igennem en kvindes bækken
under fødslen, er det nødvendigt,
at det er en del bredere end hos en
mand. Bækkenet er placeret der, hvor
du sætter hænderne i siden, hvis du
for eksempel står op og ser sur ud.

KØNSBEHÅRING
'XEHJ\QGHUDWInKnUÀHUHVWHGHU
på kroppen. Hårene på arme og ben
bliver måske kraftigere, og du får
kønsbehåring. Det vil sige hår over
indgangen til din skede, hår på dine
ydre kønslæber og hår under armene.
Det er helt forskelligt fra pige til pige,
hvor meget hår man har på kroppen.

”Jeg var den første,
der fik bryster, og det
var ikke særlig skægt.
Pludselig kiggede alle
mine drengevenner på
mig på en helt anden
måde, og det var svært
bare at være venner.”
man i nogle familier og
kulturer fjerner pigernes
kønslæber og/ eller
klitoris? Det kan fjerne
følsomheden hos pigerne.
Omskæring, som det
hedder, er forbudt i
Danmark, også selvom det
bliver gjort i udlandet.

UDFLÅD
8GÀnGHUGHQOLGWVOLPHGHY VNH
som alle piger har i deres skede fra
puberteten af - lidt ligesom alle har
VS\WLPXQGHQ8GÀnGEHVWnUEODQGW
andet af mikroorganismer og væsker,
der kommer fra livmoderhalsen.
Mikroorganismerne sørger for, at
pigens eller kvindens skede er sund
RJUDVNVnLQJHQEDNWHULHU¶À\WWHU
ind’, hvor de ikke skal være. Naturligt
XGÀnGHUW\QGWVOLPHWHOOHUKYLGW
RJNDQOXJWHOHWV\UOLJW+YLVXGÀnG
lugter grimt, er klumpet eller ændrer
farve, kan det være tegn på en
infektion, som så skal behandles.

Signe Lindkvist,
TV-vært

brysterne hos en fuldt udviklet
kvinde ofte har forskellig
størrelse, og i reglen er
det venstre bryst størst og
hængerlidt længere ned?

HUSK DIN
HPV-VACCINATION
Når du bliver 12 år skal du huske at
gå til lægen og blive vaccineret mod
HPV. Så bliver du beskyttet mod både
kønsvorter og livmoderhalskræft
senere i livet. Du skal have to stik
for at være helt beskyttet, og det er
gratis.
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Den første menstruation kommer
typisk nogle år efter, at brysterne
er begyndt at udvikle sig. Flertallet
af danske piger får deres første
menstruation, når de er mellem 11
og 15 år (i gennemsnit omkring 13
år). Det er meget forskelligt fra pige
til pige, hvordan man oplever det at
få menstruation. Flertallet af piger
er stolte af at være blevet i stand til
at få børn, andre synes det er vildt
irriterende at have menstruation,
særligt hvis det gør ondt.
Når du ca. en gang om måneden
har menstruation, er blødningen blot
den del af din menstruationscyklus,
som du tydeligst bemærker. Resten
foregår mest ’i det skjulte’. Inde i
maven på dig. I dine æggestokke
ligger mere end 100.000 æg, som
har ligget der, siden du blev født. En
gang om måneden har du ægløsning,
og så skiftes dine to æggestokke som
regel til at løsne et af de mange æg.
Efter at ægget har løsnet sig bliver
det transporteret ned til livmoderen
gennem æggelederen. Imens har
livmoderen gjort sig klar til at tage
imod et befrugtet æg ved at gøre
sin slimhinde tykkere og fyldt med
blod, så det befrugtede æg kan få
næring, når det sætter fast. Rejsen
ned mod livmoderen tager ca. 6
dage og foregår ved, at små hår
inderst i æggelederne langsom
”puffer” ægget i den rigtige retning.
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Hvis en pige har fået sæd op i
sin skede, svømmer sædcellerne
videre op gennem livmoderhalsen
RJIRUV¡JHUDW¿QGHHW JVRPGHW
kan smelte sammen med – hvis det
lykkes, er ægget blevet befrugtet.
Det befrugtede æg sætter sig fast
i slimhinden og udvikler sig til et
barn gennem de næste ni måneder.
Nu er det jo ikke hver måned, at
man bliver gravid, for hvis ikke
ægget møder en sædcelle, kan det
ikke sætte sig fast i livmoderen og
uden et befrugtet æg kan slimhinden
ikke bestå. Så ca. 11 til 13 dage
efter ægløsningen vil slimhinden
i livmoderen løsne sig og blive
skyllet ud gennem skeden. Det
er det, der er menstruationen.
Menstruationsblodet består altså
både af blod (ca. ½ dl eller 15
teskefulde) og af cellerester fra
slimhinden. Celleresterne kan
ses som ”klumper” i blodet på
menstruationsbindet. Menstruationen
varer mellem to og syv dage.
Imellem hver menstruation
går der ca. 21 til 35 dage (i
gennemsnit 28 dage). Nogle piger
har regelmæssig menstruation
fra første gang, for andre går der
ÀHUHnUI¡UGHQHUUHJHOP VVLJ

”Da jeg ﬁk menstruation
første gang, var jeg 11 år,
og jeg turde ikke fortælle
det til nogen ikke engang
til min mor. Jeg synes, det
var mega pinligt at købe
bind i supermarkedet,
ligesom om de kunne se
lige ind i mig. Selvom
jeg prøvede at gemme
bindene, opdagede min
mor det alligevel, og
det var faktisk rart at
snakke med hende om
det. Det var også rart, at
hun kunne købe bindene
sammen med mig. Hun
lovede mig, at hun ikke
ville fortælle det til min
far eller storebror, før jeg
sagde, at det var ok. Ved
egentlig ikke hvorfor?
Men nu er det ok.”

Sidsel, 12 år

menstruation

3-4 dage før og
3-4 dage efter
ægløsningen er der
særlig stor chance
for at blive gravid.
Men der er ingen
perioder, der er
sikre. Særligt ikke
når man er ung,
og menstruationen
endnu ikke er
regelmæssig.
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ægeløsning

den allerførste
menstruation ofte snarere
OLJQHUEUXQWXGÀnGHQG
en egentlig blødning?

ONDT I MAVEN OG I
DÅRLIGT HUMØR

Tag fat med begge
hænder i bordkanten,
V WGLJSnKXJPHGÀDGH
fødder, bliv siddende
ca. 1 minut og gentag
øvelsen et par gange.

Op til og under menstruationen har
nogle piger mavesmerter, og andre
oplever, at de har lettere ved at
blive kede af det, eller at der skal
mindre til, før at de bliver sure.
Humørsvingninger kaldes det – og
det er helt normalt. Hvis du har ondt,
er det en god ide at forsøge at røre
sig (køre en tur på cykel, svømme
- alt der føles rart), da det ofte kan
mildne ømheden i maven. Ud over at
motion kan hjælpe på mavesmerter
under menstruationen, vil motion
også ofte kunne få dig i bedre
humør. Her er nogle øvelser, der
hjælper på menstruationssmerter.

danske piger for 100 år
VLGHQYDUFDnUI¡UGH¿N
deres første menstruation?
'HU¿QGHVLNNHQRJHQ
sikker forklaring på, hvorfor
menstruationen kommer
tidligere og tidligere, men
en forklaring kan være, at
vi i de rige lande får mere
at spise og lever sundere i
dag, end vi gjorde tidligere.
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Stå op, læg det ene
bøjede ben op på
spisebordet, så foden
vender ind mod og
rører det modsatte lår.
Bøj dig ind over
det bøjede ben, så
langt du kan.
Skift ben.

Lig på hænder og knæ. Svaj let i ryggen så
dine mavemuskler slappes. Skyd derefter
ryg, så den rigtig buer, og mavemusklerne
arbejder med at trække maven helt ind.
Gentag øvelsen i en rolig rytme 20 gange.

Farah, 13 år

nogle piger/kvinder
kan mærke, når de
har ægløsning, og i
hvilken side det er?

61

59
5
9

Læg dig på ryggen med
armene ud til siden. Lad
armene ligge tungt i gulvet.
Skuldrene må ikke trækkes
op mod ørerne. Løft venstre
ben strakt lige op. Sænk
benet til højre, så venstre
fod når højre hånd.
Gentag øvelsen
et par gange.

”Da jeg ﬁk
menstruation, fejrede
vi det derhjemme.
Så var jeg blevet en
kvinde. Vi ﬁk ekstra
god mad, vi havde
gæster, og jeg ﬁk gaver
af min mor og far.
Det var en hel fest.”

BIND OG TAMPONER

der kan gå lang tid mellem
den første menstruation
og den næste

menstruationen
som regel ikke er
regelmæssig i starten
for nogle piger går
GHUÀHUHnUI¡UGHQ
bliver regelmæssig

'HU¿QGHVPDQJHVODJVELQGRJWDPSRQHU
Nogle bind har vinger og er helt tynde, andre
er længere og større. Man kan se på dråberne
udenpå pakken, hvor meget bindet suger. Jo
ÀHUHGUnEHUMRPHUHNDQGHWVXJH0DQJH
bruger et større bind om natten og tidligt i
menstruationen, hvor man ofte bløder mere.
Og et mindre bind de sidste dage, hvor man
ikke bløder så meget. Du kan prøve dig frem
IRUDW¿QGHGHQVODJVELQGVRPGXEHGVWNDQ
lide at bruge. Det er en god ide at spørge din
mor eller en anden voksen hvis du er i tvivl.
Nogle foretrækker at bruge tampon, og de
fås også i forskellige størrelser, afhængig
af hvor meget man bløder. Nogle tamponer
er med indføringshylster, det er ofte en
god ide, hvis man ikke er vant til at bruge
tampon. Der er instruktioner i æsken.

Hvis du har meget kraftig og specielt meget
langvarig menstruation (mere end syv dage),
kan det være en god ide at tale med din læge.
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du sagtens kan bruge tampon,
selvom du endnu ikke har
været i seng med nogen?
Du kan endda købe tamponer
i små størrelser.

tamponer skal skiftes
ca. hver 4-6 time? Det er
meget vigtigt, at der ikke
går mere end maksimum 8
timer imellem hvert skift.
Ellers kan skeden udtørre så
meget at den beskyttende
XGÀnGVRPDOOHSLJHUKDU
forsvinder. Og så kan du få en
alvorlig infektion i skeden.
Derfor: brug bind om natten.

du sagtens kan bruge tampon,
når du er i svømmehallen.
Du bløder slet ikke så meget,
at der kommer blod ud i
vandet. Husk at skifte din
tampon, efter at du har
været i svømmehallen.
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Hvis du har brug for hjælp,
kan en af disse
anonyme rådgivninger
måske hjælpe dig:
Børnetelefonen
Anonym rådgivning for børn og unge
med alle slags problemer
Alle hverdage 11.00 - 23.00
Der er desuden mulighed for
både sms og chat med rådgivere
Telefon: 116 111 (gratis)
www.bornetelefonen.dk

Børnetelefonen i Århus
Anonym rådgivning for børn og unge
med alle slags problemer
Mandag – fredag 9.00 - 15.00
Telefon: 89 40 52 79

Sexlinien for Unge
Sex & Samfund
Anonym rådgivning om prævention,
sexsygdomme, graviditet, abort etc.
Mandag-fredag 15.00 - 17.00
Telefon: 70 20 22 66
www.sexlinien.dk

Døgnvagten
5nGJLYQLQJRJYHMOHGQLQJIRUE¡UQRJXQJH
under 18 år i Københavns Kommune.
Telefon: 33173333

LMS
Landsforeningen mod
spiseforstyrrelser og selvskade
Anomym rådgivning om spiseforstyrrelser og selvskade.
Mandag-torsdag 18.00 - 20.00
Telefon: 70 10 18 18
Der er tillige mulighed for chat:
Mandag – torsdag 16.00 - 20.00
på www.lms.dk og personlig anonym rådgivning
VWHGRJnEQLQJVWLG¿QGHVOLJHOHGHVSnZZZOPVGN

CMS – ØST
Center for seksuelt misbrugte
Mandag 16.30 – 20.00
Telefon: 33360090

Ung På Linie
Ungdommens Røde Kors
Anonym støtte og kontakt til ensomme unge
Søndag – torsdag 19.00 - 22.00
Chat på www.ungonline.dk
Telefon: 70 12 10 00

Ventilen - til ensomme unge
Mødesteder i hele landet for ensomme
unge mellem 15-25 år
http://www.ventilen.dk/

Ungdomstelefonen - Landsforeningen
for bøsser og lesbiske:
Anonym rådgivning for unge der har
spørgsmål om bi- og homoseksualitet.
Tirsdage 19.00 - 21.00
Telefon: 33 36 00 80

GirlTalk.dk
Anonym rådgivningstilbud til unge piger
mellem 12-24 år med alle slags problemer.
Chat alle hverdage 19.00 - 21.00
på www.girltalk.dk

HVEM KAN DU TALE
MED, HVIS DU HAR
PROBLEMER
Uanset hvilke problemer du går og
tumler med, kan det være en stor
lettelse at tale med nogen om det:
din mor eller far eller en anden tæt
voksen, en ven, veninde, ældre søster
eller bror.
Hvis du ikke har lyst til at tale med en
af dine nærmeste, kan du tale med en
lærer, du stoler på, sundhedsplejersken
på skolen eller måske din læge.
/ JHQRJVXQGKHGVSOHMHUVNHQKDU
tavshedspligt. Det betyder, at dine
forældre eller kammerater ikke får
noget at vide om dine problemer,
uden at du ved det. Uanset om det
drejer sig om drillerier ovre i skolen,
kærestesorger eller meget alvorlige
problemer som kriminalitet, vold eller
voldtægt, vil de voksne gøre alt for at
¿QGHHQO¡VQLQJVDPPHQPHGGLJ
Du kan altid tale med en anonym
rådgivning for unge. På denne side kan
GX¿QGHIRUVNHOOLJHUnGJLYQLQJHUVRP
måske kan hjælpe dig med at komme
videre med dine problemer.
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