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Aktiviteter - kapitel 3 -  6. klasse

Brevkassespørgsmål:
Hjælp! Er der noget galt med mig? 

Hej brevkasse 
Jeg er en pige på 12 (næsten 13), som har en masse spørgsmål til jer! Jeg vejer 39 kilo og er ca. 159 cm høj. Jeg er også 
meget tynd og slank. Jeg har kønsbehåring og hår under armene. Mine bryster er små og spidse og ikke lige store, og jeg 
kan ikke være i den mindste bh. 

Jeg har udflåd, og det har jeg haft i cirka 2 år. Jeg har ikke fået menstruation endnu. Jeg har heller ikke fået hofter eller 
noget endnu. Her kommer nogle spørgsmål til jer. 

1) Alle – og jeg mener ALLE – på min årgang har meget større bryster og hofter, end jeg har. Jeg synes ikke, det er sjovt
at bade til idræt, fordi jeg føler mig anderledes. Er det mærkeligt, at jeg ikke er ligesom dem, og er mine bryster nor-
male?

2) Jeg har som sagt ikke fået menstruation endnu, men hvornår er det normalt at få det?
(min mor fik det, da hun var 13)

3) Det her er et helt andet emne, men hvornår kan man begynde at bruge makeup, og hvor meget?

Spørgsmål til snak: 
Hvorfor skriver pigen til AdamogEva.dk? 
Hun føler sig anderledes - hvad skal hun gøre ved det? 
Giv et godt svar på de 3 spørgsmål
Hvilke gode råd om pubertet vil du give til pigen?
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Aktiviteter - kapitel 3 -  6. klasse

Brevkassespørgsmål:

13 år og mange hormoner 
- er det normalt - hvad skal jeg gøre?
Hej Adam og Eva. Jeg er en pige på 13 år, der har svært ved at forstå, om det er normalt at have mange hormoner. Det 
synes jeg i hvert fald selv, at jeg har. Jeg kan blive meget stresset og meget irriteret meget hurtigt, og det kan påvirke mig 
i skolen.
Jeg har svært ved at koncentrere mig selv, hvis jeg arbejder alene eller der er helt stille omkring mig, men ikke fordi jeg 
har svært ved faget eller noget. Det har også gjort, at jeg er meget sur, træt og irriteret især om morgenen.
På hvilket som helst tidspunkt på dagen kan jeg begynde at græde, uden nogen grund til det. Det skete faktisk i skolen på 
et tidspunkt. Jeg tænkte egentlig ikke sådan rigtig på noget, pludselig fik jeg bare tårer i øjnene.
Jeg har læst nogle af de andre spørgsmål om hormoner, men jeg ville gerne prøve og se, om der var et svar til, hvis man 
har det ligesom mig, men mit spørgsmål er, hvordan fungerer tingene? 
Håber I kan hjælpe mig.
kh Rebecca 13 år
 
Spørgsmål til snak: 
Hvorfor skriver pigen til AdamogEva.dk? 
Hvad hedder det kvindelige kønshormon? 
Er det normalt at følelserne kan svinge så meget op og ned? Hvorfor? 
Hvilke gode råd vil I give til Rebecca? 

92/184



SEKSUALUNDERVISNING I 0.-6. KLASSE  mIG oG  mIN KRop - 6. KLASSE SIDE  3

Aktiviteter - kapitel 3 -  6. klasse

Brevkassespørgsmål:
13-årig pige: Er det sundt eller farligt at onanere?

Jeg har tre spørgsmål om onani:
1) Er det sundt eller farligt at onanere som 13-årig? 
2) Burde man overhovedet onanere som 13-årig?
3) Er det normalt at føle en let dunken i skeden, mens man kommer? Ikke noget der gør ondt men bare, som om man bli-
ver tømt ud.
Emma 13 år

Spørgsmål til snak: 
Hvorfor skriver pigen til AdamogEva.dk? 
Er der nogle positive ting ved at onanere? 
Er der nogle negative ting ved at onanere? 
Hvilke gode råd om onani vil I give til Emma? 
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Aktiviteter - kapitel 3 -  6. klasse

Brevkassespørgsmål:
Kan jeg blive gravid af onani?
Hej
Jeg er MEGA bange for, at jeg er gravid, efter jeg har onaneret.
Min menstruation har jeg fået, og der tænkte jeg, at jeg ikke kunne være gravid, men jeg plejer at have det i 6-7 dage, 
men denne gang havde jeg det i 3 dage. Kan jeg være gravid? Er MEGA nervøs og MEGA BANGE. Jeg fik min menstrua-
tion første gang, da jeg var 12 år ca. Og jeg plejer at have regelmæssig menstruation. 
Håber virkelig I kan hjælpe mig.  
Hilsen den bange pige, 14 år

Spørgsmål til snak: 
Hvorfor skriver pigen til AdamogEva.dk? 
Hvordan bliver man gravid? Kan man blive gravid af at onanere? 
Er det normalt at have uregelmæssig menstruation? 
Hvilke gode råd om onani og graviditet vil I give til ’den bange pige’?
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Aktiviteter - kapitel 3 -  6. klasse

Brevkassespørgsmål:

12 år og afhængig af onani og porno – kan I råde mig?
Hej, jeg er 12 år gammel og har seriøst brug for hjælp. Jeg er meget fremme af min alder at være og har været det lige 
siden, jeg var 11 år gammel. Siden jeg var 11 år gammel, begyndte jeg at onanere, mens jeg så porno, og det er bare ble-
vet værre siden. Nu onanerer jeg hver eneste dag og nogle gange flere gange om dagen, og jeg kan ikke stoppe.
Jeg vil især gerne stoppe, fordi min penis bliver mere og mere skæv og er altid stiv. Jeg beder dig give mig nogle gode råd, 
til hvordan jeg kan stoppe, jeg har prøvet så mange ting selv og kan ikke stoppe uden noget hjælp.
Tak for din forståelse :)

Spørgsmål til snak: 
Hvorfor skriver drengen til AdamogEva.dk? 
Kan man blive afhængig af at onanere? 
Er det okay at se porno som 12-årig?  
Blive ens penis skæv af at onanere? Er det normalt at have en skæv penis? 
Hvilke gode råd vil I give drengen? 
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Aktiviteter - kapitel 3 -  6. klasse

Brevkassespørgsmål:
14 år og ikke i pubertet og ingen sæd - er det ikke sent?
Hej! 
Jeg er 14 år, og kan ikke komme. Min penis er også meget lille, på størrelse med min pegefinger. Når mine klassekamme-
rater snakker om at komme osv. bliver jeg pinlig. Jeg har prøvet at onanere i lang tid, Jeg får orgasme, men der kommer 
ikke noget ud. Min penis er også meget lille, så jeg går heller ikke i bad, når jeg er til idræt i skolen.
Jeg tror ikke, jeg er i puberteten, men det er da for sent at ikke være det som 14-årig? Håber I kan svare.
Den triste dreng, 14 år

Spørgsmål til snak: 
Hvorfor skriver drengen til AdamogEva.dk? 
Hvornår er det normalt at drenge kommer i puberteten? 
Hvad i kroppen producerer sæd og hvornår starter sædproduktionen? 
Hvilke gode råd om pubertet vil I give ’den triste dreng’? 
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Aktiviteter - kapitel 3 -  6. klasse

Brevkassespørgsmål:

Hvordan får jeg mod til at gå i bad med de andre?
Hej Adam og Eva. 
Jeg er en dreng på 13 år og spiller fodbold på 4. år nu og i al den tid har jeg ikke badet i omklædningsrummet.
Min krop er mere udviklet end resten af mit hold, ok der er et par, der er begyndt at få hår i skridtet men ellers.
Jeg vil bare gerne vide, hvordan man overvinder frygten for at bade sammen med resten af holdet.
Chris, 13 år

Spørgsmål til snak: 
Hvorfor skriver drengen til AdamogEva.dk? 
Hvornår er det normalt at drenge kommer i puberteten? 
Er det overhovedet vigtigt at gå i bad efter at have spillet fodbold? Hvorfor?
Hvad skal Chris gøre for at overvinde sin frygt for at bade med andre? 
Hvilke gode råd om pubertet vil I give Chris?? 
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Aktiviteter - kapitel 3 -  6. klasse

Brevkassespørgsmål:

Er det forkert at onanere?
Hej 
Jeg har et lige et spørgsmål. Jeg er virkelig forvirret. Er det forkert at onanere? Er det noget, man må gøre nogle gange? 
Eller hvordan? Er det bedst, at sæden bare kommer ud i våde drømme eller hvordan? 
Håber I har nogle gode råd og kan hjælpe mig 
Kærlig hilsen en forvirret dreng på 11 år

Spørgsmål til snak: 
Hvorfor skriver drengen til AdamogEva.dk? 
Hvilke positive ting er der ved at onanere? 
Hvilke negative ting er der ved at onanere?
Hvad er våde drømme? Er det noget man selv kan styre? 
Hvilke gode råd om onani vil I give ’forvirret dreng’?  
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