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 Kommunikation 

Hvordan bruger du din stemme, når 
du taler ironisk, skal ha’ et budskab 
igennem eller have din vilje?

Tænk over dit kropssprog, og om du ved 
nærmere eftertanke kan komme til at 
fremstå mere i harmoni med den, som 
du egentlig er?

Uden at kunne tale sammen vil det være meget svært 
at have et fællesskab. Gennem kommunikationen 
signalerer vi holdninger og humør. Meningen med at 
kommunikere er at dele viden og at forholde sig til hin-
anden. På den måde bliver man som sidegevinst bed-
re til at forstå, hvad man selv mener og står for. Men 
for at få mest muligt frem af det, man mener, og for 
at undgå misforståelser, er der nogle ting, vi skal være 
opmærksomme på, når vi taler sammen og forholder 
os til hinanden.

KROPSSPROG
Evnen til at aflæse andres kropssprog er noget af det 
første, vi lærer os. Fra vi er små babyer kan vi registre-
re andres følelser og stemninger – allerede fra vi er få 
dage gamle. Vi forstår hvad andre mener, ved at iagtta-
ge deres kropssprog: Fremskudte skuldre, bøjet hoved 
og at undgå øjenkontakt er måder at vise en stemning 
og sin holdning på. Direkte kropsudtryk kan være at gi’ 
fuckfingeren, at trække på skulderen, at have himmel-
vendte øjne, at gestikulere eller at række tunge. Mens 
et smil, afslappende skuldre og en åben kropsholdning 
gør andre trygge og glade.

GRUPPER
I en gruppe er man fælles om en opfattelse (en politik 
eller ideologi). Det kan f.eks. være tilfældet for hooli-
gans, roligans, rockere, religiøse bevægelser, politiske 
partier og autonome.

KOMMUNIKATION I DET OFFENTLIGE RUM
SMS, Facebook med mere øger risikoen for, at vi skriver 
grimme ting til hinanden. Det skyldes, at vi ikke står 
over for hinanden – og dermed ikke umiddelbart står 
til regnskab for, hvad vi skriver. 
Når først ting er skrevet, så fanger bordet. 
Derfor: Vær meget omhyggelig med, hvad du skriver i 
det offentlige rum. Hellere undlad at skrive noget end 
at dumme dig!

STEMMEN
Stemmen er vores redskab, vores formidler, når vi taler 
sammen. Toneleje, rytme og klarhed er med til at un-
derstrege det, vi siger.

VIBRATIONER
Vi har alle ansvar for at sende gode vibrationer til hin-
anden, så vi ikke oplever tomhed, ondt i maven, træg-
hed, træthed eller et fuldstændigt flowstop i kommu-
nikationen med hinanden.
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 VENNER OG VENINDER 

Hvad betyder venskaber for dig? 

• Hvem er det i dit liv? 

• Hvad er det, der gør, at enkelte 
andre mennesker er helt tæt på dig?

INTIMSFÆREN: 
Der er dem, som kommer helt ind i éns intimsfære – 
bedstevennen (eller -vennerne). 

AKTIVITETSBESTEMT SAMVÆR: 
Grupper med bestemte aktiviteter: Klassen, fodbold-
holdet osv., hvor du ikke nødvendigvis søger nogle be-
stemte andre mennesker, men er sammen med andre 
på grund af en bestemt aktivitet, som I er fælles om. 
Det bliver til venskaber med nogle af dem, fordi man 
interesserer sig for det samme. Andre gange vælger 
man en bestemt fritidsaktivitet på grund af nogle be-
stemte venner.

BEKENDTSKABSKREDSEN: 
Hvor dine forældre i ’gamle dage’ havde en gruppe af 
bekendte, der bestod af ca. 50 mennesker, viser un-
dersøgelser, at unge i dag i gennemsnit har cirka 200 
mennesker i deres bekendtskabskreds. Antallet er så 
stort på grund af de nye sociale medier, der gør det 
nemmere at være i kontakt med hinanden – det kan 
være facebook, MSN, Instagram m.m.

VENSKABER MELLEM PIGER OG DRENGE: 
At have en pige som ven betyder, at du med hende har 
mulighed for at snakke om følelser og vende ting, der 
er personlige – uden at det føles pinligt eller et udtryk 
for svaghed. 
For at føle at du er i harmoni med dig selv, er det godt 
både at have drenge og piger som venner. Piger kan 
tilføje samværet mere dybde, og du får træning i at 
vise omsorg og nærvær på en anden måde end drenge 
typisk vil gøre.

VENSKAB KAN VÆRE AT

Nyde hinandens selskab.
Acceptere hinanden.
Have tillid til, at man vil hinandens bedste.
Respektere hinandens meninger.
Gensidigt at hjælpe hinanden i nødsituationer.
Være fortrolig i personlige anliggender.
Være spontan - at få og give frihed til at være den, man er.

(Keith Davis - gengivet i Thomas Nielsen: Psykologiske forklaringer).

VI FÆRDES ALLE I FORSKELLIGE GRUPPER
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 kærester 

Pludselig var hun ikke en dum lus,  
men en der fik maven til at fyldes af 
sommerfugle. Den dag ændrede mit liv.

Mathias 13 år

 KÆRESTER KOMMER OG GÅR,  
VENSKABER BESTÅR... 

• Er sex noget, der opstår af lyst 
eller er det for at være in blandt 
vennerne – måske et praleemne?

• Deler du dine oplevelser med 
dine venner? 

• Hvis du har en fast kæreste, er 
det så fair at dele jeres oplevelser 
med andre?

• Bør man tage billeder af hin-
anden uden tøj på? Kan man 
komme til – med vilje eller uden 
at ville det – at misbruge dem?

• Tænker du på, at din partner 
også skal have en god oplevelse?

PRØV AT LAVE TO LISTER. 

• Pigerne laver en liste med de fem ting, som de sætter pris på 
ved en dreng, og en liste med de fem ting, som de tror, dren-
gene sætter pris på hos en pige. 

• Drengene gør det samme. Byt lister – læs højt og lær, hvad I 
tænker om og ønsker af hinanden.

KYSSETIPS

• Bløde læber er et hit

• Variér kysset

• Pas på med for våde kys, de kan godt blive lidt klamme

• Mærk efter, hvad hun synes er dejligt

• Hold styr på tungen - den skal hverken være for slap 

eller for hård

• Tænk ikke for meget over det - bare gør det!

• Kys med en, du er vild med

• Tag jer god tid

At være kærester er følelser. I forelskelsen kan du gøre alt det, 
drenge ikke normalt gør. Vi har alle både kvindelige og mand-
lige sider, og sammen med din kæreste kan du både vise dine 
bløde værdier og udforske din seksualitet, uden at du behøver 
at være bange for at blive til grin – for I bevæger jer begge ud 
i nyt uudforsket land.

FØRSTE GANG
En piges mødom er en hinde, der skal sprænges, så vær forsig-
tig! Hvis du ikke er det, kan det opleves voldsomt for jer begge. 
Måske er du samtidig stolt, eller har en masse blandede følel-
ser. Føler måske flovhed. Eller tænker ’var det ikke andet end 
det’? ... En grænse er overskredet, en ny verden har åbnet sig.

• Hvad skal der til for at score? Hvilken type er du? Dit 
tøj, hår, vittigheder, om du er gentleman, dyrker 
sport, er rar, opmærksom, nærværende, eller … ?

• Hvorfor har man en kæreste? Er det for at få og give 
omsorg og kærlighed? Er det, fordi man har lyst? Er 
det sejt at have en kæreste?

• Kan du være åben og ærlig over for din kæreste? Skal 
der være en grænse for fortrolighed over for en pige?




