
KROPPENS
UDVIKLING

Hej. Jeg en dreng på 12.

Har allerede fået hår under armene. 
Det er mega tidligt og det irriterer 

mig mega.

Er der andre derude der også har det 
eller er jeg en særling :-)

A

Hej. Du er bestemt ikke en 
særling! Der er altid nogen, der skal 

være den første til noget, og du er så 
den første i din klasse. 

Jeg synes ikke, du skal bruge din energi 
på at tænke på det. Det ændrer jo ikke 
noget ved dig som person eller hvor-

dan dine venner opfatter dig. 
Håber du forstår hvad jeg me-

ner, held og lykke til dig!

B

Halløj med dig. Kan 
du ikke prøve at skifte til 

en anden klasse? Måske er 
der flere i den anden klasse 

som også har fået hår. Så 
er det måske ikke så 

pinligt mere. Bare 
en ide. 

D

Hej! Skynd dig at få 
det fjernet, Det lyder 

ret klamt. Jeg kan godt 
forstå, du gerne vil 
af med det. Hilsen 

pigen

C

Hej dreng! jeg er en pige på 
13 og har MEGA MEGET hår 
dernede. Jeg overdriver ikke. 

Spørg din mor eller far om du 
ikke må få det væk. Så kan de 
hjælpe dig med at lære hvor-

dan man styrer en skraber. 
Jeg bruger selv en:)
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KROPPENS
UDVIKLING

Hey. Jeg en pige på 13 år.
Jeg er meget sammen med folk der er 14-15 år. 

En af mine bedste veninder bliver snart 14 så 
hun er lidt ældre end mig:( men nu til sagen, 
min veninde har udviklet sig hurtigere end 

mig. 

Altså hun har store bryster hvor jeg selv er ret 
så flad. Jeg overvejer virkelig at fylde min bh, 

men det syntes jeg er i overkanten.

Hvad skal jeg gøre, 
hilsen den forvirrede pige:((

A

Hej pige på 13. Jeg gider ikke lyde 
sådan voksen kedelig men du skal nok 

bare vente:( det kommer jo. Det er super 
vigtigt at du husker at din omgangskreds 

er en smule ældre end dig og at det ikke er 
ensbetydende med at du er sent udviklet 

eller anderledes. Du skal tænke at du er flot 
som du er. For dit problem er ganske nor-

malt for piger i din alder. Så der er intet 
at være flov over J Håber du kunne 
bruge det til noget. Knus En pige 

der gerne vil hjælpe dig:)❤

B

Hej forvirrede pige. Det 
lyder som om du hellere 

skulle finde nogle andre at 
være sammen med. Måske 
nogle der ikke er så udvik-

lede. Så ville du ikke føle dig 
forkert og anderledes og 

passe bedre ind. Bare 
et forslag…
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D

Hejsa. Jeg kan godt forstå, 
at du føler dig usikker hvis alle 
dem du går sammen med er 

mere udviklede. Jeg synes du skal 
købe en bh med puder i, så det 
ser ud som om du har bryster ;-) 
så den ikke er så flad. Det vil give 

dig mere selvsikkerhed og du 
vil passe bedre ind sammen 

med dine venner.
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C

Hej pige på 13.
Hvis du føler, at du har brug for at 

blive mere udviklet for at passe ind, så 
er det en helt naturlig følelse. Men du skal 

ikke gøre ting, som du føler dig presset ud i, 
bare for at passe ind.

Hvis du derimod er interesseret i, hvordan 
det er at have store bryster, så har du da lov 
til at eksperimentere med din krop, fx ved 

at fylde en bh. Hvis du, som du skriver, 
syntes det er over stregen, så kan du jo 

”eksperimentere” i weekenden, hvor 
du måske er alene hjemme. Jeg 

håber, jeg var til hjælp.
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