LÅT OSS TALA OM

PUBERTETEN
DEMO
Ett häfte för ungdomar med intellektuella
funktionshinder som handlar om puberteten

Detta är det tredje häftet i serien;
Låt oss tala om… tidigare finns utgivet
Låt oss tala om att bli äldre och Låt oss
tala om demens.
Föreningen Down´s Syndrom Scotland
har låtit mig översätta deras material och
syftet är att häftena kan vara underlag för
samtal och diskussioner mellan personer
med intellektuella funktionshinder och
deras omgivning.
This is the third booklet from Down´s
Syndrome Scotland and also translated
into swedish are Let´s talk about getting
older and Let´s talk about dementia. The
booklets can be used in discussions with
young people with learning disabilities.
Detta häfte berättar för dig om vad
som händer med din kropp medan du
växer upp och blir vuxen.
Detta kallas för puberteten.
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All kopiering och flerfaldigande, utan tillstånd, av
detta material är förbjuden enligt upphovsrättslagen.

Vad är
puberteten?
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Det tar lång tid för barn att växa upp och bli vuxna. Mycket
långsamt förändras kroppen och man utvecklas till en man eller
till en kvinna. Tiden det tar för kroppen att förändras kallas
puberteten.

Några av förändringarna är olika för pojkar och flickor.

Förändringar för
flickor
Hår
Det kommer att börja växa hår
under armar och kring
könsorganet. Först är håret fint
och mjukt. När man blir äldre blir
det tjockare. Många kvinnor
rakar sig under armarna.
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Bröst

Växa på längden
Först brukar flickorna växa
fortare än pojkarna men
flickorna slutar växa tidigare än
pojkarna. Det är därför män ofta
är längre än kvinnor.

Brösten kommer att börja växa.
Först kommer en bula att synas
under bröstvårtorna. Brösten
kommer att fortsätta växa och
kommer att synas under
kläderna. Flickorna kommer att
behöva bära en BH. En BH
stödjer brösten och det känns
bekvämt.

Mens
De flesta tjejer får sin första mens
när de är mellan 11 och 14 år.
Man behöver inte bli orolig om
mensen börjar före eller efter
dessa åldrar.
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Man får mens när ett ägg från
livmodern inte har blivit
befruktat och det löser upp sig i
underlivet. Blodet som finns i
underlivet har samlats där under
en månads tid och det behövs
inte längre. Det är detta man ser
när man har mens.
Blodet kommer ut från slidan och
flickor kommer att behöva bära
antingen en binda eller en
tampong för att hindra att blodet
rinner och fläckar ner kläderna.

Mensen varar mellan 4 och 7
dagar. Först kommer mensen
kanske bara lite då och då men
efter hand blir mensen mer och
mer regelbunden.
Precis före mensen kan det hända
att man känner sig mer upprörd
över saker. Brösten kan kännas
ömma och magen kan vara
svullen. Detta är helt normalt och
kommer att sluta när mensen
börjar.
Ingen annan kan veta att man har
mens. Det är privat. Man kan
berätta för sina föräldrar eller
nära vänner men andra
människor behöver inte veta.

Förändringar för
pojkar
Penis
När man blir äldre kommer penisen
att bli längre och tjockare.
Testiklarna kommer också att bli
större. Pojkar får fler erektioner eller
som man också säger, stånd. Det är
när penisen blir styv och hård.

Hår

Man kan få stånd på offentliga
platser och då kanske man känner
sig generad. Försök att tänka på
någonting annat så försvinner
ståndet.
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Det kommer att börja växa
hår i ansiktet, kring ditt
könsorgan, under armar och
på benen. Först är håret fint.
När man blir äldre blir det
tjockare. De flesta män rakar
sitt hår i nacken och i ansiktet.
Om man inte rakar sig så
växer det ut skägg och
mustasch.

Röst
Rösten kommer att bli djupare.
Några pojkar låter kraxiga ett
tag, detta beror på att rösten
bryts och man hamnar i
målbrottet. Andra pojkar får
djupare röst under en natt.

Växa på längden
Pojkar blir längre och tyngre och
börjar utveckla muskler och gå
upp i vikt.
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Våta drömmar
När pojkar sover och drömmer, kommer de att få stånd och utlösning.
Det händer när sädesvätska skjuts ut från den styva penisen. Man är
inte medveten om att detta händer eftersom man sover. Man vaknar
upp och känner en fuktig fläck i sängen. Förvara några näsdukar
bredvid sängen så att du kan torka bort den. Alla unga män har våta
drömmar, det är normalt och ingenting att oroa sig över.

För flickor och
pojkar…
Fett hår
För att hålla håret rent bör det
tvättas varje dag med ett milt
schampo, så att håret inte blir för
torrt.

Svett

DEMO

Svettkörtlarna utvecklas och
du kommer att svettas mer. Var
noga med att bada, duscha
eller tvätta dig vid vasken
regelbundet. Använd en
deodorant under armarna när
du är ren och torr.

Finnar
De flesta får finnar när de växer upp.
Tvätta ansiktet varje dag för att hålla
hyn ren och försök att inte röra
finnarna.

Humörsvängningar

Humörsvängningar påverkar alla ungdomar och det beror på
hormoner.
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Humörsvängningar innebär att
du en dag kanske mår jättebra,
dagen efter det är du arg och
dagen efter det känner du dig
ledsen. Ibland kan man ha alla
dessa känslor på en och samma
dag!

Humörsvängningar är svåra att
hantera. Du kanske tycker att
det är svårt att säga rätt saker.
Du kanske tycker att det är svårt
att göra rätt saker. När detta
händer kan dina föräldrar och
andra vuxna bli arga på dig.

Vad är hormoner?
Hormoner är kemiska ämnen
som tillverkas av körtlarna i din
kropp. Hormonnivåerna stiger
och sjunker vid olika tillfällen,
beroende på vad våra kroppar
behöver. När hormonnivåerna
stiger och sjunker förändras ditt
humör och hur du mår. Det är
detta som ger dig
humörsvängningar.

Självbild
Först och främst måste du komma underfund med och tycka din nya
kropp är okey.
Många unga människor hittar något med sin kropp som de inte
tycker om. Detta är normalt och ingenting att oroa sig över.
Efter hand kommer du att känna dig mer bekväm.
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Att bära moderiktiga
kläder och ha en modern
frisyr hjälper dig att känna
dig mer självsäker.

Självständighet
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När du bli äldre kommer du vilja göra mer saker på egen hand. Du
kommer att vilja gå ut med dina egna vänner.
Det är bra att försöka lära sig ta mer ansvar för vad man gör. Det
innebär att se till att man är i säkerhet, att man känner sig trygg och
inte hamnar i bråk.

Sexuella känslor
Flickor och pojkar går igenom puberteten för att kroppen ska vara
redo att göra barn när man blir äldre, om man vill.
Medan kroppen förändras får man nya känslor som känns bra.
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Pojkar kommer att få fler erektioner/stånd.
Du kommer att vilja röra delar av din kropp för att det känns skönt.
Detta är normalt. Kom ihåg att detta är privat och gör det inte så att
någon annan ser.

Att tycka om någon
Du kommer att börja känna annorlunda för människor. Du
kanske är kär och kan inte sluta tänka på den personen.
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Du kommer att dagdrömma om att vara med den personen även
om du vet att du aldrig kommer att träffa honom eller henne.
Många ungdomar känner på detta sättet för popstjärnor.

Att växa upp och bli
vuxen…
När du har läst detta häfte har några saker kanske verkat otäcka.
Du kanske önskar att du inte behövde växa upp och gå igenom
puberteten.
Kom ihåg, alla förändringarna sker inte på samma gång och du
kommer att kunna hantera en sak i taget.
Det finns många bra saker med att vara vuxen.
* Du kan välja vad du vill göra på din fritid.
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* Du kan fatta dina egna beslut och göra dina egna val.
* Du kanske vill ha ett eget hem.

* Du kan ha en flickvän eller pojkvän.
* Du kan ta mer ansvar för vad du vill göra med dina pengar.

...är coolt!
James Bond
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