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Martin og Karina har 
været kærester i to år, 
og de var egentlig blevet 
enige om, at de ville vente 
med at gå i seng med 
hinanden, til de blev gift. 
Sidste weekend kunne 
de ikke længere lade 
være, og de gik i seng 
med hinanden. Hvad skal 
de gøre?
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a)  De skal tale sammen om det og aftale, 

 at de ikke gør det igen.

b)  De skal kontakte en anden person, 

 måske en der er gift, som kan vejlede dem.

c)  De skal fortsætte med at gå i seng med hinanden. 

 Nu er grænsen krydset.

d)  De skal tale med deres venner om det for at høre, 

 hvad de tænker.
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En af dine venner/
veninder fortæller, at 
han/hun er blevet enig 
med sin kæreste om, 
at de vil gå i seng med 
hinanden, da de elsker 
hinanden og er overbevist 
om, at det skal være dem. 
Hvad gør du?
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a)  Jeg siger, at så kan de lige så godt tage 

 at blive gift med det samme.

b)  Jeg prøver at overbevise ham/hende om,  

 at det er en dum idé.

c)  Jeg fortæller, at jeg ikke er enig i deres beslutning, 

 men godt kan forstå deres valg.

d)  Jeg snakker med mine venner om det for at høre, 

 hvad vi kan gøre for at hjælpe.
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Malene har været i seng 
med sin kæreste sidste 
weekend, men nu er 
hun kommet i tvivl om, 
hvorvidt det var det, hun 
ville. Hun ved, at hendes 
kæreste forventer, at det 
gentager sig, når hun skal 
besøge ham næste week-
end. Hvad skal hun gøre?
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a)  Hun skal fortælle om sine følelser og tanker til sin   

 kæreste, selvom han måske så ikke gider hende.

b)  Hun skal snakke med sine veninder om det og høre, 

 hvad de synes, hun skal gøre.

c)  Hun skal tage en snak med en voksen, 

 der kan vejlede hende til, hvad hun kan gøre.

d)  Hun skal ikke gøre noget, da hun så højst 

 sandsynligt vil miste sin kæreste.
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En af dine venner siger, 
at han/hun er så træt af, 
at det med seksualitet 
og kærester kun giver 
problemer og fristelser. 
Han/hun orker det ikke 
længere. Hvad gør du?
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a)  Jeg fortæller, at jeg også tit kan opleve  

 det problemfyldt og udfordrende.

b)  Jeg forsøger i stedet at fokusere på 

 alle de positive ting ved det seksuelle.

c)  Jeg gør ingenting, da jeg ikke ved, 

 hvad jeg skal sige.

d)  Jeg opfordrer ham/hende til at snakke 

 med en voksen om det.
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