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Ung kend din krop Ditte Herskind Hent PDF Forlaget skriver: Børn og unge har en fantastisk nysgerrighed og
undren over deres krop og sind. De vil kende sig selv og hinanden. Bogen er skrevet til unge uanset hvilke
køn de har. Emnerne er målrettet de kropslige og følelsesmæssige forandringer, som typisk indtræder i løbet
af pubertetsårene. Emnerne omfatter den biologiske drenge- og pigekrop, familie, venner og kæresteforhold,
identitet, seksualitet, menstruation, lyst og ulyst, prævention, seksuelt overførte sygdomme, overgreb og
meget mere. Unge er særligt sårbare, når kroppen begynder at forandre sig, og de stræber efter at få styr på
deres følelser. Den viden de får, og de erfaringer de gør sig i puberteten, kan være afgørende for, hvordan de
udvikler sig til voksne mennesker. Mange unge bruger meget tid og mange kræfter på at regne ud, om deres
følelser er normale, om deres krop er normal, hvad man må spørge om og hvem man kan spørge. I denne bog
har det været afgørende at give de unge forståelse for alle de ting, de undrer sig over og kan være i tvivl om.
Uanset om en ung er glad, har selvtillid, føler sig usikker eller skamfuld, har alle spørgsmål til deres kroppe,
og alle undrer sig over, hvordan krop og følelser hænger sammen. Bogen kan bruges som håndbog, da det vil
være forskelligt, hvornår i puberteten de unge har behov for at læse om de forskellige emner. Der er desuden
links til, hvor de unge kan finde mere information om emnerne eller få hjælp og rådgivning. Udover at være
en personlig bog til den unge, er den målrettet seksualundervisningen på skoler. Her kan den bruges på tværs
af fagene i skolen. Bogen er skrevet af to jordemødre og en læge. Alle tre med erfaring i rådgivning af unge
om krop og seksualitet. ”Rigtig godt skrevet med et godt fokus på, at man kun skal gøre det, man føler er

rigtigt. Og nævner vigtige ting, f.eks. at man altid kan få hjælp.” Benjamin, 16 år ”Der er rigtig meget nyttig
information. Den er meget pædagogisk, så man kan forstå det. Jeg føler, at man får en god følelse af sig selv.”

Nana, 15 år
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på at regne ud, om deres følelser er normale, om deres krop er
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glad, har selvtillid, føler sig usikker eller skamfuld, har alle
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målrettet seksualundervisningen på skoler. Her kan den bruges på
tværs af fagene i skolen. Bogen er skrevet af to jordemødre og en
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