
Hå vard Zei ner, Vig dis De vik
og Ma ri us Lang fjord (foto)
havard.zeiner@t-a.no / Tlf. 98 25 21 78

– Jeg sav ner det so sia le mil jø et 
vi had de på ung doms sko len, sier 
And rea Ma rie Skjel stad.

Hun er 17 år og går i and re 
klas se på Stein kjer vi de re gå en de 
av de ling Egge. Skjel stad kom mer 
fra Ver ra stran da, og over gan gen 
fra ung doms sko len til vi de re gå-
en de ble stør re enn hun had de 
sett for seg. 

Hun be skri ver klas sen sin 
som opp delt. Det te mer ket hun 
al le re de i lø pet av før s te året.

– Fle re i klas sen kjem pet hel e 
ti den med å over gå hver and re. 
Det som gjaldt var å ha på seg 
de fi nes te klær ne samt å ha den 
bru nes te og bes te krop pen, sier 
hun.

Umu lig å stop pe
Skjel stad er elev råds le der og 
svært kri tisk til ut vik lin gen. 

– Men å stop pe den er umu lig, 
sier hun. 

– En må hel ler lære seg å 
ig no re re de som hele ti den vil 
skil le seg ut. Men en kel te gan-
ger går det ut over un der vis nin-
gen. 

Hun vi ser til at jen te ne som 
er opp tatt av å smin ke seg har 
fått hengt opp eget speil i klas-
se rom met. 

Får ikke økt sta tus
– Det blir nes ten som en mo te vis-
ning i klas se rom met, sier Ton je 
Emi lie Årmo.

Hun er klas se venn in ne av 
Skjel stad, og er enig i et kropps-
fik se rin gen har gått for langt. 

Nå øns ker jentene en hold-
nings end ring ved skolen. 

– Du får ikke økt sta tus ved at 
du har som mål å bli den fi nes te 
i klas sen, sier de to.

De me ner de har med seg de 
fles te på det te syns punk tet.

Gut te ne bryr seg ikke
Gut te ne på sko len er eni ge. De 
ris ter på ho det over jen te ne som 
gjør alt for å se bra ut. Men fle-
re gut ter prø ver også å pyn te på 
ut se en det i form av dyre mer ke-
klær. 

– Jeg bryr meg ikke så mye 
selv, men mer ker det på and re. 
Noen gut ter her på sko len er opp-
tatt av fine klær og flott kropp, 
sier Jon Hå kon Pol le.

Sam men med Even Vand-
bakk går han 1.-året på me ka-
nisk. De sier det bare er en li ten 
del av gut te ne som er eks tremt 
opp tatt av ut se en det. Li ke vel 
er de med på ska pe et press 
om at det hele ti den er vik tig 
å være den som ser «best» ut. 
Nes te høst skal de be gyn ne på 
Guld berg au net. Det fryk ter de 
vil føre til enda mer kropps fik-

se ring. Ele ve ne på Egge sier de 
al le re de har fått høre at de er 
«slam per» si den de går på yr-
kes fag lig.

– Hva kan gjø res for å end re 
sli ke hold nin ger?

Det blir stil le noen se kun der, 
før ele ve ne sva rer sam stemt:

– Vær deg selv. Du øde leg ger 
bare for deg selv og and re ved 
hele ti den å stre be mot å se pe-
nest ut, sier de.

■ FAKTA
Kroppsfiksering blant unge

■ I går skrev Trønder-Avisa at elever 
i ungdomsskolen trener i donge-
ribukse og dusjer med truse etter 
gymtimene. Årsaken er blant annet 
stort fokus på perfekte kropper 
blant ungdommene.

■ Kroppsfikseringen blir ikke bedre 
når elevene havner i den videregå-
ende skolen. Trønder-Avisa har 
snakket med elever og helsesøstre 
som forteller om et ekstremt fokus 
på å se pen og vellykket ut.

14. november 2011.

OSLO: Ordfører Fabian Stang 
(H) mener alt nå handler om å få 
tatt voldtektsmennene. – Vi skal 
kjempe mot dette på alle fronter 
samtidig, men jeg håper også at 
politimesteren oppfyller det han 
har lovet når det gjelder å sette 
av nok ressurser til etterforsknin-
gen, sier Stang til Aftenposten. 
Han roser befolkningen i Oslo 
som har stilt opp og engasjert seg 
for å ta natten tilbake. Samtidig 
understreker han viktigheten av 
at politiet konsentrerer seg om 
å få fatt i overgriperne. (©NTB)

Bekymret
OSLO: To kvinner på 18 og 24 år 
skal ha blitt voldtatt i Oslo natt 
til søndag, den ene etter å ha tatt 
en piratdrosje. Politiet ber folk la 
være å sette seg inn i ukjente bi-
ler. Oslo-politiet opprettholdt den 
doble bemanningen også i helgen, 
men likevel skal to nye voldtekter 
ha skjedd natt til søndag.

– Dette er selvfølgelig svært 
beklagelig. Vi vil fortsette med 
økt bemanning i ukene fram mot 
jul. Men dessverre vil det nok 
være slik at politiet uansett ikke 

kan være overalt, sier visepoli-
timester Roger Andresen i Oslo.

Han sier at helgen har vært 
utrolig hektisk for politiet, men 
at den økte bemanningen har ført 
til at det for øvrig ikke har vært 
noen alvorlige voldssaker.

– Med den mengden politi og 
gode hjelpere vi har, har politiet 
mulighet til å gripe inn i slags-
mål og fyll før det blir alvorlig. 
Det er utrolig mange berusede 
mennesker på byen, sier han. 
(©NTB)

Advarer mot piratdrosjer

Ungdommer gruer seg 
til å kle av seg og dusje 
sammen med andre. Derfor 
kutter de ut gymtimene.

Nina Kjeøy
nina.kjeoy@t-a.no Tlf. 92 22 37 80

Mange skoler sliter med frafall i 
kroppsøving. Ifølge førstelektor 
i kroppsøving ved Høgskolen i 
Nord-Trøndelag, Idar Lyngstad, 
henger dette sammen med innfø-
ringen av Kunnskapsløftet. I ste-
det for å fokusere på bevegelses-
glede og inspirasjon, har Kunn-
skapsløftet ført til at karakterer i 
større grad settes gjennom tester.

– Kroppsøvingsfaget i skolen 
har som mål at elever opplever fy-
sisk aktivitet på en positiv måte. 
At vi er på vei bort fra dette er 
alvorlig, sier Lyngstad til fors-
kning.no.

Mer fokus på prestasjon
Lyngstad leder Utdanningsdirek-

toratets arbeidsgruppe som har 
gått gjennom kroppsøvingsfaget.

– Det er et klart behov for en 
slik gjennomgang. Fokuset på 
prestasjon og ferdighet har blitt 
større, og elevene ser ikke ut til 
å takle prestasjonskravet etter 
innføringen av Kunnskapsløftet, 
sier Lyngstad.

Lærer i kroppsøving ved Ver-
dal videregående skole, Oddbjørg 
Vatn Slapgaard, er enig i at økt 
fokus på ferdigheter og mestring 
er uheldig for faget. Kroppsøving 
knyttes for mye opp mot idrett – i 
stedet for å knyttes opp mot glede 
og helse.

– Jeg tror dette med å prestere 
og mestre skremmer mange elev-
er, sier Vatn Slapgaard. 

I stedet for å føle trenings-
glede, fokuserer ungdommene 
på om de klarer å prestere godt 
nok. Er de ikke med på sports-
lige fritidsaktiviteter på fritiden, 
synker selvtilliten. De er redd de 
ikke er gode nok og ikke klarer å 
få god nok karakter. I tillegg er de 

veldig opptatt av kropp og om de 
ser bra nok ut. 

– Ungdommene kvier seg for å 
skifte i garderoben og for å vise 
fram kroppen sin i dusjen, sier 
Vatn Slapgaard. 

For mange er det så ille at de 
velger å kutte ut kroppsøvings-
timene.

Egne gymgrupper
Ved Verdal videregående skole 
har de nå egne grupper med 
elever som dropper ut av gym-
men. Skolen samler dem i mindre 
grupper, bruker tid slik at de blir 
trygge på seg selv og hverandre. 

For noen er det å kle av seg 
foran andre et så stort problem 
at de har valgt løsninger der en 
og en går inn i garderoben på tur 
– eller at de låner lærergardero-
ber som er skjermet. I stedet for 
fellesaktiviteter i store grupper, 
bruker Oddbjørg Vatn Slapgaard 
tid til å prate med elevene i min-
dre grupper og finne alternative 
aktiviteter de kan holde på med. 

Oppleggene tilpasses i større 
grad til hver enkelt. 

– Det tar tid, men det fungerer, 
sier hun. 

Kroppsøvingsfaget er nå ute 
på høring. Oddbjørn Vatn Slap-
gaard håper fokus blir trening 
og treningsglede i stedet for 
mestring.

Flere elever dropper å 
være med i gymtimene

MER GLEDE: Oddbjørg Vatn Slapgaard er kroppsøvingslærer i videregående skole og ønsker mer fokus på glede i stedet for prestasjoner og resultat.

NAMSOS: Politiet fikk rundt mid-
nattstider søndag en forespørsel 
om bistand fra ambulansesen-
tralen. Da hadde nemlig en 20 år 
gammel mann fra Namsos-om-
rådet bestemt seg for at det var 
behagelig å ligge midt i vegbanen 
på «nybrua» i Namsos. Det var 
ambulansen som skulle passere 
lite fornøyd med.

– Han skal ha sperret vegba-
nen, sier operasjonsleder Lars 
Erik Besseberg i politiet.

Politiet rykket ut til stedet og 
fikk fjernet 20-åringen fra asfalt-
dekket. Deretter fikk han skyss av 
de uniformerte hjem – hvor han 
forhåpentligvis fant en noe tryg-
gere og varmere soveplass.

Sparket  
i hodet
VERDAL: Politiet fikk klokken 
02.45 natt til søndag melding 
om bråk på Deera restaurant i 
Verdal. Politiet rykket ut til re-
stauranten og pågrep en polsk 
mann i 30-årene. Like foran øy-
nene på politimennene, angrep 
polakken nemlig en annen polsk 
statsborger. 

– Han skal ha sparket ham 
mot hodet, og slått ham flere gan-
ger mot hodet, sier operasjonsle-
der Lars Erik Besseberg i politiet.

Den skadde polakken skal ha 
blitt påført store hevelser i an-
siktet, og var ifølge politiet helt 
tilsølt av blod. Han ble kjørt til 
legevakta på Sykehuset Levanger 
i ambulanse, mens gjerningsman-
nen ble tatt med til politiets ar-
rest. Ifølge Besseberg skulle 
begge mennene i utgangspunktet 
reist tilbake til hjemlandet i dag.

Helt uten unge
trønderbønder
Historiens andre kårng av årets 
unge bonde skjer uten at det er 
trønderske kandidater med.  Kå-
ringen finner sted 16. november 
på Universitetet for miljø- og 
biovitenskap (UMB) på Ås.  Årets 
unge bonde skal være et sunt 
forbilde som kan inspirere flere 
kloke hoder og driftige hender til 
å finne veien til norsk landbruk.  
Juryen består av landbruks- og 
matminister Lars Peder Brekk 
(juryformann), leder i Norges 
Bygdeungdomslag Inger Johanne 
Sveen, kommunikasjonsdirektør 
Margaret Brusletto i McDonalds 
Norge, sjefredaktør Mari Velsand 
i Nationen og studiedirektør ved 
UMB Ole-Jørgen Torp.  I år ble 
220 enkeltkandidater nominert, 
også et knipe fra Trøndelag. 

Lå i vegbanen

■ FAKTA
Kroppsøving
■ Skoler landet over sliter med 

økt frafall i kroppsøving.
■ Fra høsten 2012 kommer nye 

kompetansemål i faget.
■ Førstelektor i kroppsøving ved 

Høgskolen i Nord-Trøndelag, 
Idar Lyngstad, leder Utdan-
ningsdirektoratets arbeids-
gruppe som har gått gjennom 
kroppsøvingsfaget.

■ Lærere ønsker fokus på glede 
og helse i stedet for mestring.
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LEVANGER: De er 14 år og er elever 
på Frol oppvekstsenter. Oda Jo-
hanne Leverås og Ingrid Amdahl 
kjenner godt til at enkelte elever 
har problemer med å kle av seg 
og dusje sammen med andre.

– Det er en del som bytter om 
på doen, forteller Ingrid Amdahl.

– Noen dusjer med truse og BH 
– de vil skjule deler av kroppen 
sin. Det er mye fokus på å se bra 
ut, sier Oda Johanne Leverås.

Selv har de ikke problemer 
med å dusje sammen med med-

elever i forbindelse med kropps-
øvingstimene, og de synes ikke 
egne dusjavlukker er et godt 
alternativ. Trikset for å få flere 
til å være med i kroppsøvings-
timene, er å gjøre aktiviteter 
elevene synes er artig. Lærer 
Solvår Elverum Heirsaunet er 
enig. Ungdommene er opptatt av 
hvordan de ser ut og tror at alle 
andre også ser på dem hele tiden. 
Med aktiviteter som er artige, og 
som ikke fokuserer på hvordan 
hver enkelt presterer og som 

er litt lekpreget, så trives alle.
– Jeg tror alle ungdommer 

egentlig synes det er bra å være 
aktive, sier Elverum Heirsaunet. 
Men skal en få med dem som al-
lerede sliter litt, så kan en ikke 
la dem springe 60-meteren på tid 
foran alle andre. 

Oda Johanne Leverås og In-
grid Amdahl mener mange for-
eldre lar ungdommene sine gjøre 
det de har lyst til, i stedet for å 
oppmuntre til at de skal røre seg 
mer. 

– En del elever bytter om på toalettet 

STORT KROPPSFOKUS: 14-åringene Ingrid Amdahl (t.v.) og Oda Johanne Leverås 
kjenner elever som velger å skifte om på do for å unngå at noen skal se dem.

Elever i ungdomsskolen 
trener i dongeribukse og 
dusjer med trusa på etter 
gymtimene. Kroppsfokuset 
gjør elever mindre aktive.
Nina Kjeøy og Harald Sæterøy (foto)
nina.kjeoy@t-a.no / Tlf. 92 22 37 80

En del ungdommer er så redde 
for å skifte klær i garderoben og 
vise seg naken foran medelever, 
at de velger ikke å være med i 
gymmen. 

Andre trener i dongeribukse 
eller beholder trusa på når de 
dusjer. 

Solvår Elverum Heirsaunet, 
kroppsøvingslærer på ungdoms-
trinnet ved Frol oppvekstsenter, 
har undervist i 20 år. 

Mens det å dusje sammen var 
uproblematisk for få år siden, 
er det nå en stor utfordring for 

mange.  De som sliter mest med 
å kle av seg, er gjerne også over-
vektige. De får negative opplevel-
ser i garderoben og de får nega-
tive opplevelser når de skal røre 
seg. Det blir en selvforsterkende 
spiral. 

Negativ spiral
– Vi tilrettelegger slik at elever 
som kvier seg for å dusje kan 
bruke lærergarderober som er 
skjermet, eller at de får gå og 
dusje tidligere enn de andre. Det 
viktigste er tross alt at de rører 
seg, sier Elverum Heirsaunet.

Det er ikke uvanlig at mellom 
to og femten prosent i en ung-
domsskoleklasse dropper gym-
men. 

Hun tror noe av årsaken til 
at flere kvier seg, handler om 
Kunnskapsløftet og økt fokus 
på mestring og tester. Det virker 
ekskluderende på dem som ikke 

driver fysisk aktivitet på fritiden 
og som derfor ikke mestrer all fy-
sisk aktivitet like godt. Men det 
er ikke hele forklaringen – den 
er mer kompleks og handler om 
både tiden, forbilder og foreldre.

– Det er et veldig kroppsfokus 
for tiden, spesielt blant jentene. 
De skal være perfekte.

– Er det en løsning med at-
skilte dusjrom, slik at elevene 
kan skjerme seg?

– Jeg håper vi ikke kommer 
dit. Vi må akseptere at vi er for-
skjellige. Noen har liten rumpe, 
noen har stor rumpe. Vi er vir-
keligheten. Bildene av perfekte 
kropper i media er ikke virkelig-
heten, sier Elverum Heirsaunet. 

Ta med ungene når du trener!
Generelt viser flere undersøkel-
ser at forskjellene mellom de ak-
tive og de inaktive øker. De aktive 
blir enda mer aktive, og de inakti-

ve enda mer passive. Midtsjiktet 
er i stor grad borte.

– For noen år siden hadde alle 
ungdommene vært på Hårskallen 
her i Levanger (en lokal fjelltopp) 
da de begynte på ungdomsskolen. 
I dag er det mange som er der for 
første gang gjennom skolen, sier 
ungdomsskolelæreren. Hun me-
ner foreldre gjør det enkelt for 
seg selv ved å la ungdommene 
sitter foran TV og PC. Kanskje 
trener de selv sammen med ven-
ner, i stedet for å ta med ungene 
på treningen.

– Dra med deg gutten som 
sitter foran PC-en ut, er hennes 
oppfordring til foreldre.

Hun ser også en tendens til 
at det er status å trene på senter 
som for eksempel 3T. Det er dyrt 
for mange familier – og Elverum 
Heirsaunet er skeptisk til ten-
densen som fører til en ny type 
klasseskille.

Dusjer med trusa på
SKJULER SEG I DUSJEN: Solvår Elverum Heirsaunet sier at de ansatte må jobbe for å få alle elevene til å gjennomføre kroppsøvingstimene. Mange kvier seg spesielt for å dusje i fellesdusjene. 

■ FAKTA
Dropper gymtimene

■ I går skrev Trønder-Avisa at flere 
elever dropper å være med i 
gymtimene. 

■ Idar Lyngstad, førstelektor i 
kroppsøving ved Høgskolen i 
Nord-Trøndelag, mener at frafal-
let henger sammen med krav til 
mestring og at karakterer i større 
grad settes gjennom tester etter 
innføringen av Kunnskapsløftet.

■ Lyngstad, som leder Utdannings-
direktoratets arbeidsgruppe som 
har gått gjennom kroppsøvings-
faget, vil ha mer fokus på trivsel 
og innsats.

■ Kroppsøvingslærere i ungdoms-
skolen opplever at stadig flere 
kvier seg for kroppsøving, på 
grunn av at de må kle av seg 
foran andre. I mange klasser står 
mellom 2 og 15 prosent i fare for 
å droppe gymmen.
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■ STEIN KJER

Ele ver på Stein kjer vi de re gå en de 
sko le sy nes en kel te med ele ver 
ten ker så mye på sitt eget ut se en de 
at det går ut over mil jø et og un der-
vis nin gen. 

– Kroppsfiksering ødele

ØDELEGGER FOR DET SOSIALE: Mange er så opptatt av kropp og utseende at det ødelegger for resten av klassen. Det sier Jon  

Hel se søst re og fors ker 
ro per var sko om alt for 
mye kropps fik se ring blant 
ung dom i sko le al der.
Iføl ge hel se søs ter Jan ne Ba che 
ved Stein kjer vi de re gå en de sko le 
har ung dom me ne i dag et vel dig 
fo kus på å være slan ke og pene.

– Det er tøft å vok se opp som 
ung i dag. Det er mye press og 
kropps fik se ring. Ung dom me ne 
tyr til uan te mid ler for å frem stå 
som vel lyk ke de. Det kan være 

gjen nom ana bo le ste ro ider el ler 
spi se for styr rel ser, sier Ba che.

Hel se søs te ren sy nes spi se for-
styr rel ser er verst ak ku rat nå.

– Det er mye nå i høst. Vi fan-
ger opp man ge fle re med spi se-
for styr rel ser enn tid li ge re. Alle 
skal være slan ke, ikke ha for mer 
og være like ens. Ved å ikke skil-
le seg ut tror ung dom me ne at de 
ikke ut set ter seg for mob bing. De 
tør ikke være seg selv, har dår lig 
selv til lit og fø ler de mø ter krav 
fra alle ver dens hjør ner gjen nom 
TV og re kla me, sier Ba che.

– Alle skal være slanke, 

BEKYMRET: Helsesøster Janne 
Bache fanger opp mange flere med 
spiseforstyrrelser enn tidligere.

Du får ikke økt sta tus 
ved at du har som mål å 
bli den fi nes te i klas sen.

And rea Ma rie Skjel stad

TRØNDER-AVISA ONSDAG 16. NOVEMBER 20114 NYHETER

STEIN KJER: Ung doms sko le ne 
i Stein kjer fryk ter økt bruk 
av «barbiedopet» Me la no tan.

Egge ung doms sko le har 
al le re de sendt ut en mail til 
for eld re ved sko len om at de 
må være opp merk som me 
på det så kal te «barbiedo-
pet» Me la no tan. For eld re ne 
bes om å hol de øyne og ører 
åpne for det te stof fet. Og ved 
Stein kjer ung doms sko le skal 
te ma et tas opp med for eld re-
kon tak ter ved nes te kon takt-
mø te.

– Vi er ikke kjent med at 
ele ver ved vår sko le bru ker 
det te stof fet for å bli bru ne 
i hu den, men vet at stof fet 
ek si ste rer og øns ker å være 
føre var, for kla rer rek tor ved 
Egge ung doms sko le, Jo stein 
Kvern mo.

Me la no tan er et hor mon-
pre pa rat som unge ofte kjø-
per over nett el ler via be-
kjen te. Stof fet sprøy tes inn 
un der hu den og sti mu le rer 
krop pen til å pro du se re me-
la nin – som er pig men te ne 
som gjør hu den brun. Ring-
virk nin ger av bru ken er ikke 
kjent, men fle re rap por te rer 
om gul ak tig brun far ge, kval-
me, pig ment for and rin ger i 
hu den og mer fø flek ker. Sta-
tens le ge mid del verk ad va rer 
sterkt mot bruk av pro duk tet 
da det ikke er tes tet vi ten ska-
pe lig og kan være kreft fram-
kal len de.

– Vi tror ikke det te er et 
pro blem som er spe si elt ut-
bredt hos oss, men øns ker å 
ret te fo kus mot te ma et for å 
få ung dom men til å for stå at 
de kan set te sin egen kropp i 
fare ved å bru ke Me la no tan, 
sier rek tor ved Stein kjer 
ung doms sko le, Lars-Ei rik 
Røn nin gen.

Det er hel se søst re ne ved 
ung doms sko le ne i sam råd 
med kom mu ne over le gen 
som har øns ket å rope et 
var sko til for eld re om å være 
opp merk som me på Me la no-
tan.

– Det har kom met en del 
sig na ler om at det te er et 
stoff  noen ung dom mer bru-
ker i Stein kjer og det har hel-
se søst re ne fan get opp. Der for 
vel ger vi å ret te fo kus på 
stof fet, for kla rer kom mu ne-
over le ge Ei vind Steen.

Han un der stre ker at han 
som lege på det ster kes te fra-
rå der unge til å bru ke Me la-
no tan for å bli bru ne i hu den.

– Vi vet så pass lite om det-
te stof fet og det har en hor-
mon ef fekt som vi ikke aner 
kon se kven se ne av. I til legg 
er jo stof fet med på å fyre 
opp om ung dom mens helt 
feil ak ti ge opp fat nin ger om 
seg selv og eget kropps bil de. 
Det er al de les for kas te lig, 
sier Steen.

«Barbie-
dop»-alarm

gger skolemiljøet

Håkon Polle (fra venstre), Even Vandbakk, Andrea Marie Skjelstad og Tonje Emilie Årmo. 

de skal se like ut og ikke ha former
Hun me ner den ne ung doms-

grup pen står i fare for å ut vik le 
so si al angst for di de mang ler mye 
av den so sia le set tin gen uten for 
so sia le me di er.

– Man ge av dis se ung dom me-
ne tør ikke stå for an i en klas se 
og hol de et fore drag for di de fryk-
ter å skil le seg ut og bli ut satt for 
mob bing. Fle re av dem tren ger 
hjelp. Vi må vek ke for eld re og få 
dem mer på ba nen, sier Ba che.

Hel se søs ter Anne Me re te Bek-
ka vik ved Ole Vig vi de re gå en de 
sko le i Stjør dal sier det i man-

ge til fel ler er ung dom men selv 
som set ter press på seg selv, Hun 
sier svært man ge er opp tatt av 
kropps vek ta.

– Selv til li ten er ikke på topp 
hos man ge av dem jeg snak ker 
med. De fø ler ikke at de strek ker 
til og sam men lig ner seg med folk 
de ser i me dia, sier hun.

Før s te ama nu en sis In ge la 
Lun din Kva lem ved psy ko lo gisk 
in sti tutt på uni ver si te tet i Oslo 
har job bet mye med ung dom mers 
kropps bil de og ut vik ling. 

Hun sier at ung dom me ne er 

vel dig opp tatt av å sam men lig-
ne seg med and re. Men jo fle re 
vi sam men lig ner oss med, jo 
van ske li ge re blir det å opp nå 
det vi øns ker. Mye av usik ker-
he ten blant ung dom me ne hen-
ger sam men med at de ikke 
har be stemt seg for hvem de vil 
være. Samtidig som de prø ver 
ut det te, er de av hen gig av so-
si al ak sept.  

– Fle re unge bru ker utro lig 
mye ener gi og kref ter på å pas se 
inn. Det er vel dig sårt og ille å bli 
eks klu dert, spe si elt blant ung-

dom me ne, sier Ludin Kva lem.
Jen te ne opp le ver det stør ste 

pres set på ut se en det. I til legg 
skal de være flin ke.

– På 50-tal let skul le jen te ne 
være pene. På 70-tal let skul le de 
være flin ke. Nå må de være beg-
ge de ler, sier hun.

For man ge kan sto re krav til 
kropp og ut se en de ta på. Du skal 
pre ste re over alt og i til legg være 
flink, pen og vel trent. 

– Det kan være stres sen de å 
ha sli ke krav hen gen de over seg, 
sier Lun din Kva lem.

BRUN MED SPRØYTE: Stoffet 
sprøytes inn under huden for å 
gjøre huden brun.
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