
Hvordan tale med sine teenagere om sex 

Første afsnit: Porno og onani 

 
1. I har en formodning om, at jeres dreng på 16 år har et stort forbrug af porno. 

Hvad vil I gøre? 
Hvordan vil I tale med ham om det? 
Er det far eller mor eller jer begge, der gør det? 
Hvor meget vil I fortælle om jeres eget forhold til porno 

 
2. Hvad er jeres etiske holdning til onani og hvordan vil I forklare den for jeres 

teenagere i huset? 
 

3. Hvordan kommunikerer I til jeres børn, at den krop der er skabt med er god – 
ja fantastisk sådan som den er? 

 
4. Snak om Carsten Hjorth Pedersens udtalelse om, at vi skal respektere vores 

børns grænser, når vi snakker seksualitet med dem, samtidig med, at der er 
noget her, der er så vigtigt, at I også vil respekteres for, at der er noget I gerne 
vil have sagt. 

 
Andet afsnit: Ægteskabet som rammen for sex 
 

1. Sofie på 16 år har fået en kæreste. De er meget sammen på værelset, hvor de 
ofte ligger sammen i sengen med tøj på. En dag, hvor du som mor er alene 
med Sofie, giver du hende der råd, at de ikke bør kærtegne hinanden i 
skridtet. Sofie bliver meget vred på dig og vil ikke tale med dig de næste tre 
dage. Hvorfor bliver hun vred? Hvordan kommer I videre? Skal far inddrages? 
I givet fald hvordan? 
 

2. Jeres søn på 17 år har haft en kæreste gennem et halvt år. Han har ikke lagt 
skjul på, at de har været i seng med hinanden. Nu skal hun være hos jer en 
weekend. De vil gerne sove på samme værelse. Hvad er jeres reaktion på det 
– og hvordan snakker I med jeres unge om det? 

 
3. Hvad tænker I om udtalelsen, at det er jer, som forældre, der har 

hovedansvaret for, at der bliver snakket med jeres børn om seksualitet, så de 
får en mere nuanceret forståelse for sex end de måske umiddelbart har? 

 
4. Hvordan støtter I bedst jeres unge i at sige fra over for pres – også over for 

personer de er meget glade for? 


