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Ariana Grande ved en af hendes koncerter Foto: DAVE HOGAN

Serier påvirker børn &
unge
For omkring 20 år siden,
var man ligeglad med
om hovedrollen var
slank eller overvægtig. I
film og serier i dag er det
mange gange slanke og
stærke personer, der
spiller hovedrollen.
Hvorfor er det blevet
sådan?

Tv-serier og film

NATACHA DAUGAARD ØRBERG

Tv-serier
Der er mange unge, der har set se‐
rien Victorious, og billedet herover
er af en af de medvirkende, sanger‐
inden Ariana Grande. Når man ser
på  Ariana  ser  man  ikke  den  gen‐
nemsnitlige teenager med bumser
i  hovedet  og  en  lille  smule  over‐
vægt, men en smuk pige. Hun har

perfekt hud, håret sidder som det
skal,  og hun er slank. Sådan er de
andre  skuespillere  også.  I  serien
følger  man  de  talentfulde  perso‐
ner, som ikke rigtig har nogle seri‐
øse problemer.

Tori  Vega,  som  spiller  hovedrol‐
len, er selvfølgelig smuk og popu‐
lær, som mange drenge længes ef‐
ter at være sammen med. Victoria
Justice, som hun hedder i virkelig‐
heden  er  smuk,  samtidig  med  at
hun er talentfuld. Derfor blev hun
valgt til at spille hovedrollen, foran
nogle af de andre talentfulde piger,
som stillede op og sikkert ikke var
lige så smukke som Victoria.

Det ser unge i Danmark. Den se‐
rie og mange andre fx. iCarly, Sam
& Cat og Liv og Maddie.  Alle sam‐
men serier,  der handler om nogle
smukke  personer.  Smukke  perso‐
ner, der aldrig rigtig har nogle al‐
vorlige  problemer.  Sådan  er  det
bare.

Filminstruktørerne,  som  skal
vælge  skuespillerne,  vælger  tit  de
smukke  og  tynde  personer  til  at
spille rollerne. Selv nørderne i seri‐
erne  er  pæne,  det  er  kun  deres

replikker  og  bevægelser,  der  viser
at  de er  nørdede,  og det  er  tit  så‐
dan,  at  det  kun  er  bipersonerne,
der muligvis kunne være lidt over‐
vægtige.

Retouchering
I  mange  film  bliver  skuespillerne
retoucheret.  Dvs.  at  filmteknikere
ændrer  digitalt  på,  hvordan  skue‐
spillerne ser ud. Fx. kan de ændre,
hvis man ser for tyk ud, eller hvis
man  har  en  skønhedsplet  kan  de
fjerne den.  Hvis man har en skæv
næse  eller  for  store  ører,  kan  de
også  ændre  det.  Teknikerne  kan
simpelthen  forandre  en  skuespil‐
ler, så han ikke kan kende sig selv.

Sangerinden Meghan Trainor hy‐
rede  engang  en  tekniker  til  at  re‐
touchere en musikvideo. Efter den
var blevet lavet og hun havde set vi‐
deoen sagde hun, at  hun simpelt‐
hen ikke kunne lægge videoen op,
fordi  hun  ikke  kunne  kende  sig
selv.  For  hende  var  det  en  frem‐
med,  der  var  på  videoen  og  ikke
hende selv.

Film dengang og nu
For 21 år siden blev filmen Titanic
lavet.  Dengang  23-årige  Leonardo
DiCaprio  som  spillede  Jack  Daw‐
son,  var  ikke  ligefrem  den  mest
muskuløse  mand.  Den  var  ikke
gået i dag. Hvis filmen blev genind‐
spillet i  dag, kan man være sikker
på at Jack Dawson ville være udsty‐
ret med sixpack og store overarme.

Konklusion
Konklusionen er,  at  serier  og film
påvirker unge rigtig meget. Det får
unge til at kigge ned af sig selv og
tænke, “Ej, hvor er jeg slap og but‐
tet. Jeg er overhovedet ikke så tynd
og stærk som hende teenageren fra
filmen. Jeg må se at komme i gang
med at træne.” De tænker slet ikke
over,  at  de  personer  de  ser,  kan
være  retoucheret.  Man  skal  ikke
kigge  på,  hvordan  personerne  ser
ud  inde  i  fjernsynet  og  tænke  at
man  skal  se  ud  som  dem, for  det
kan være falsk.  Man skal kigge på
hvordan man selv ser ud og vil se
ud, og ikke hvordan andre ser ud.
Man  skal  være  glad  for  sin  egen
krop.

KRONIK

Sociale medier har vist
os, at den perfekte
krop er, når man er
tynd og slank og derfor
er der også mange der
er utilfredse med deres
egen krop. Men
hvordan ser den
perfekte krop ud?

Perfekt
krop?

Af Selin Ôzata
Der er reklamer om, hvordan
man får den perfekte krop, og
de viser altid en tynd og slank
kvinde, men er dét den perfek‐
te krop? Der er mange af der
prøver at få den perfekte krop
ved at sulte sig, og de ender
med at blive syge eller få ano‐
reksi. Der er endda små børn,
som får det, og jeg synes det er
meget dårligt, fordi små piger
skal ikke gå rundt og have det
dårligt med deres krop. Jeg sy‐
nes, at den perfekte krop er,
når man er tilfreds med sig
selv og har meget selvtillid. En
krop man tør at vise frem, for‐
di at man er stolt af sig selv. 

Popularitet
Som jeg ser det afhænger po‐
pularitet hos mange af hvor
tynd eller smuk man er, og det
er det der får dem til at føle
dårligt om sig selv. Jo flere li‐
kes, man får, jo mere bliver
man populær. Når man siger,
at det er det der er indeni, der
tæller, så er det jo ikke helt rig‐
tigt. Der er masser af menne‐
sker, der bliver drillet eller
mobbet for deres udseende, og
de tænker ikke på, hvordan
man er indeni, men hvordan
man er udenpå. 

Sociale medier
I dag handler det altid om
hvordan man ser ud på sociale
medier og hvor mange likes
man får. Jeg synes ikke, at man
skal tænke på om ens krop er
perfekt, fordi det er den, når
man selv er tilfreds med sig
selv. Man skal især ikke tænke
på det i en meget ung alder, og
jeg synes ikke man burde blive
presset så meget, at man når
dertil hvor man får anoreksi,
depression eller andre ting.
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Børn leger på et julemærkehjem Foto: Jan Dagø

Hvordan hjælper et
julemærkehjem børn?
Interview med en der
har været på et
julemærkehjem

Julemærkehjem

ANDERS HEIDEMANN HANSEN OG
ALEXANDER GYLDENLYKKE

Julemærkehjem  er  et  sted  hvor
børn kommer hvis de er overvægti‐
ge eller bliver mobbet. Nogle synes

de første dage er svære fordi man
savner  sine  familie.  Man  træner
meget  derovre  “  siger  Freja  Over‐
gaard Hansen.

I vores kommune er der en me‐
get specialskole, den ligger i Skæls‐
kør.  Nemlig  julemærkehjemmet.
Her kommer børn, der har proble‐
mer fx børn, der bliver mobbet el‐
ler  er  overvægtige.  De  er  der  i  to
måneder  og  er  sammen  med  an‐
dre, som dem selv og får en ny start
til at få venner. Så kan de komme
tilbage  til  deres  normale  liv  sam‐
men med deres familie og venner.
De har nok også tabt nogle kilo, og

lært en masse om kost og motion. I
løbet af de to måneder følger bar‐
net  stadig  sin  skolegang,  lærerne
fra skolen sender materiale til jule‐
mærkehjemmet, her er der lærere,
som hjælper barnet. Da der ikke er
så mange børn, som i en alminde‐
lig klasse, har lærerne mere tid til
en. Julemærkehjemmet hedder det
fordi  de til  jul  sælger julemærker
gennem  deres  julemærkehjem
fond. Der er en del der står på ven‐
teliste  for  at  komme  ind  på  jule‐
mærkehjem  der kan kun være 48
mennesker. Der er 3 hold det først
hold har skole mens de andre har

motion  også  skifte  man  der  for‐
skellig ting man kan lave som der
giver  en  point.  At  løbe  på  et  lø‐
bebånd i 15 min det giver 3 point.
Det ender med at de får venner, får
tabt sig lidt og får en god oplevelse.


de første dage er svære fordi
man savner sine familie

Solarie
Man behøver ikke ligge i
solen for at få en brunere
hud

Krop

TOBIAS THUE TOBIASEN OG KEMAL
YUSUF CICEK

Julemærkehjem  er  et  sted  hvor
børn kommer hvis de er overvægti‐
ge eller bliver mobbet. Nogle synes
de første dage er svære fordi man

savner  sine  familie.  Man  træner
meget  derovre  “  siger  Freja  Over‐
gaard Hansen.

I vores kommune er der en me‐
get specialskole, den ligger i Skæls‐
kør.  Nemlig  julemærkehjemmet.
Her kommer børn, der har proble‐
mer fx børn, der bliver mobbet el‐
ler  er  overvægtige.  De  er  der  i  to
måneder  og  er  sammen  med  an‐
dre, som dem selv og får en ny start
til at få venner. Så kan de komme
tilbage  til  deres  normale  liv  sam‐
men med deres familie og venner.
De har nok også tabt nogle kilo, og
lært en masse om kost og motion. I
løbet  af  de  to  måneder  følger

barnet stadig sin skolegang, lærer‐
ne fra  skolen  sender  materiale  til
julemærkehjemmet, her er der læ‐
rere,  som  hjælper  barnet.  Da  der
ikke er så mange børn, som i en al‐
mindelig klasse, har lærerne mere
tid til en. Julemærkehjemmet hed‐
der det fordi de til jul sælger jule‐
mærker gennem deres julemærke‐
hjem fond. Der er en del der står på
venteliste for at komme ind på ju‐
lemærkehjem der kan kun være 48
mennesker. Der er 3 hold det først
hold har skole mens de andre har
motion  også  skifte  man  der  for‐
skellig ting man kan lave som der
giver  en  point.  At  løbe  på  et

løbebånd i 15 min det giver 3 point.
Det ender med at de får venner, får
tabt sig lidt og får en god oplevelse.


"Jeg har et program på 12
minutter til 42 kroner" (Zuhal,
aktiv solariebruger)

Verdenskort
kropsidealer
Nogle lande har rekorder i
de mærkeligste ting.
Tobias Thue Tobiasen

Foto: Leo Correa

Skør viden
Vidste du at
i Brasilien er det på højeste
mode at have en stor numse.

Flere og flere kvinder i Bra‐
silien vælger at få forstørret
deres numse.

Suzy Cortez blev "Bum‐
bum"-vinderen i 2015, det vil
sige at hun vandt en konkur‐
rence om at have den største
numse i Brasilien.

--

Vidste du at
i Japan er det helt normalt
for mænd at plukke øjen‐
bryn og også at bruge lidt
øjenmakeup. Idealet for ja‐
panske mænd er helt ren
hud uden skæg. 

Andre steder i verden er
fuldskæg højeste mode. Så‐
dan var det f.eks. i Danmark
for et par år siden.

--

Vidste du at
England er det sted i verden,
hvor det er mest almindeligt
at have en tatovering. Hver
femte englænder er tatove‐
ret.

Dog nok ikke ligeså meget
som Matt Gones, som er ver‐
dens mest tatoverede mand.
Kun 2 procent af hans krop
er ikke tatoveret.
Anders Heidemann Hansen

politiken Ansvarshavende redaktør for denne avis: Kim Klingenberg. Udland Tobias Thue Tobiasen, Anders Heidemann Hansen, Alexander Gyldenlykke, Andreas
Michael Nielsen, Sebastian Rosenlund Kristoffersen, William Kristoffer Allingham, Kemal Yusuf Cicek, Osman Soyak Debat Douaa Wahesh, Selin Özata
Tech Mikkel Emil Weber Juel, Oliver Leo Haahr Møller, Mohammad Mahmoud Yassin, Allan Jamil Fakhradin Samfund Marie Harkjær Højmark Nielsen, Rosa
Kryger Nielsen, Nicoline Webbe, Tilde Emilie Hansen Ursin, Alberte Karoline Holberg, Line Uhlott Petersen, Malou Bruun Andersen, Ida-Marie Grydbæk
Kristiansen, Said Ahmed Mohamed Krop Ida-Marie Grydbæk Kristiansen, Alberte Karoline Holberg, Nicoline Webbe, Marie Harkjær Højmark Nielsen, Rosa
Kryger Nielsen, Laura Gerner Nordholt Hansen, Noah Alexander Sommer, Emma Bak Qvortrup Kultur Tilde Emilie Hansen Ursin, Freja Overgaard Hansen,
Nicoline Webbe, Natacha Daugaard Ørberg Mode Line Uhlott Petersen, Andreas Michael Nielsen Klasse:  6C
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MOBNING Mobning kan have store konsekvenser for børn og unge Foto: Jens Nørgaard Larsen

Hvad gør mobning ved dig?
Det er ikke i nogens
interesse at blive mobbet

Unge & mobning

NOAH A. SOMMER, MARIE H. NIELSEN
OG ROSA K. NIELSEN

Hvad gør mobning ved dig?
På Antvorskov skole er der lavet

nogle regler for hvad man må om‐
kring  trivsel  og  social  adfærd,  og

hvad man ikke må.
Du taler til og omgås andre med

en god omgangstone,  du behand‐
ler  andre  ordentligt,  du  tillader
ikke  mobning,  du  respekterer  og
accepterer  andres  forskelligheder,
du  respekterer  de  voksnes  anvis‐
ninger  ,du  viser  ansvar  –  det  er
også din skole.

Mobning kommer fra det engel‐
ske ord "Mob" som betyder gruppe‐
gerning, altså noget en gruppe gør.

“Mobning kan hurtigt blive over‐
drevet, og nogen burde gøre noget
ved det!” kommer det fra Andreas

Michael Nielsen.
Ud af 28 6.  klasses elever er der

61% der har svaret nej til om de er
blevet mobbet og 39% ja. Det er alt
for mange mennesker der føler de
er blevet mobbet.

 “Jeg synes det er forfærdeligt at
mennesker mobber andre menne‐
sker,  det er jo nok fordi de har så
dårligt  med dem selv”  udtaler Ni‐
coline Webbe.

Personer der mobber har enten
et dårligt selvværd, er bange for at
være alene eller så er de ikke glad
for  deres  krop,  derfor  har  de

åbenbart  brug  for  at  nedgøre  an‐
dres kroppe, hvilket er uretfærdigt.


Mobning kan hurtigt blive
overdrevet, og nogen burde
gøre noget ved det!

OM MOBNING
Ifølge undersøgelse fra 2008:
28% fysisk generet. 44%
kommentar på udseende. 53%
kaldt øgenavne. 42% holdt
udenfor. 25% nedladende
udtryk. 16,2% gennem sms’er.
6,9% opkald på mobil. 10,5%
via chatsider. 2,4% via mail.

Fitness Foto: Rosa Kryger Nielsen

Træning som medicin
Måske skal man køre
langt for at komme til et
fitnesscenter, men er det
ikke lidt ligemeget, hvis
det kan hjælpe dig?

Fitness

NOAH SOMMER, ROSA NIELSEN, LAURA
HANSEN OG EMMA QVORTRUP

Hvad gør mobning ved dig?
På Antvorskov skole er der lavet

nogle regler for hvad man må om‐
kring  trivsel  og  social  adfærd,  og
hvad man ikke må.

Du taler til og omgås andre med
en god omgangstone,  du behand‐
ler  andre  ordentligt,  du  tillader
ikke  mobning,  du  respekterer  og
accepterer  andres  forskelligheder,
du  respekterer  de  voksnes  anvis‐
ninger  ,du  viser  ansvar  –  det  er
også din skole.

Mobning kommer fra det engel‐
ske  ord  "Mob"  som  betyder

gruppegerning,  altså  noget  en
gruppe gør.

“Mobning kan hurtigt blive over‐
drevet, og nogen burde gøre noget
ved det!” kommer det fra Andreas
Michael Nielsen.

Ud af 28 6.  klasses elever er der
61% der har svaret nej til om de er
blevet mobbet og 39% ja. Det er alt
for mange mennesker der føler de
er blevet mobbet.

 “Jeg synes det er forfærdeligt at
mennesker mobber andre menne‐
sker,  det er jo nok fordi de har så
dårligt  med  dem  selv”  udtaler

Nicoline Webbe.
Personer der mobber har enten

et dårligt selvværd, er bange for at
være alene eller så er de ikke glad
for deres krop, derfor har de åben‐
bart  brug  for  at  nedgøre  andres
kroppe, hvilket er uretfærdigt.

TRÆNING
En undersøgelse viser at vi er
begyndt at træne mere og
mere igennem årene. Fra 1964
- 2017 er vi begyndt at træne
46 procent mere end hvad vi
gjorde dengang.
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SNAPCHAT Sådan ser snapchat ud. Foto: Richard Drew

Hvad er Snapchat &
Instagram
Sociale medier er blevet
en trend. Flere millioner
bruger fx Snapchat hver
dag. Her er en guide til
voksne.

Sociale Medier

ALLAN J. & MOHAMMAD Y.

Instagram og Snapchat er nogle af
de mest brugte sociale medier. De
er ejet  af  ejerne af  Facebook,  som
har  købt  Snapchat  &  Instagram.
Snapchat bliver brugt til  at  sende
billeder  til  venner  og  familie.

Mange  bruger  noget  som  hedder
historie, hvor du kan sende en lille
video af hvad man laver eller et bil‐
lede.  Ens  historie  bliver  slettet
hvert døgn. 

Streak
Mange unge personer er besatte af
Snapchat som har noget som man
kalder streak. For at få streak, skal
man sende 3 billeder hvert døgn 3
gange,  og efter  det  har du startet
en streak. For at streaken skal blive
større,  skal  man  sende  et  billede
hvert døgn, og hvis man glemmer
det bliver ens streak fjernet. 

Brugerne
Snapchat og Instagram bliver mest
brugt  af  10  -  29  årige  børn  og

voksne.  Begge  sociale  medier  er
gratis,  og man kan hente dem på
en smartphone. Snapchat er en af
de  apps  der  er  downloadet  flest
gange.  Man  bliver  afhængig  hvis
man begynder at sende 10 eller fle‐
re billeder eller videoer om dagen.
Hvis man er begyndt at læse artik‐
ler på telefonen er det et tegn. 

Følgere
På Instagram er folk blevet afhæn‐
gig af at have følgere. Hvis du har
mange følgere er du mere aktiv på
Instagram. Dem der tit har flest føl‐
gere er fx.  youtubere,  sangere,  de‐
signere.

Kønsroller i LOL

I cmputerspillet League
of Legends, bedre kendt
som LOL, er figurerne
tydelige i deres
kropsidealer.

Computerspil

OSMAN SOYAK

Menneskene  i  spillet  ser  store  og
stærke ud, som om det var overdre‐
vet.  Kvinderne  er  bare slanke,  har

brede hofter, slanke ben og har sto‐
re bryster, men det er jo ikke sådan
nogle mennesker,  som vi  kan se i
virkeligheden.  Dem  vi  kan  se  er
bare normale mennesker. Nogle er
måske lidt tykke eller tynde. Vi kan
ikke se de mennesker, som er over‐
drevet store og har store muskler,
som vi kan se i spil. Hvis de menne‐
sker,  som  man  møder  i  dagligda‐
gen, var med i LOL, så ville spillet
være  kedeligt,  og  så  ville  ingen
mennesker spille det længere, for‐
di  rigtige  mennesker  ser  meget
mindre interessante ud, end de gør
i spil. Mændene og kvinderne i spil‐
let  er  animerede,  så  det  er  mere

spændende at spille spillet, end det
er,  hvis der var rigtige mennesker
med.

League of Legends Foto: Osman
Soyak

Demonstration mod maskeringsforbud søndag den 15. oktober 2017 på Den
Røde Plads på Nørrebro.. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2017) Foto:
Jens Nørgaard Larsen

Burka

Burkaer er blevet
forbudt i Danmark

Udseende

WILLIAM KRISTOFFER ALLINGHAM

En  burkaer  en  altdækkende  klæd‐
ning båret af muslimske kvinder i
Afghanistan, Pakistan og det nord‐
lige Indien nu mest i Afghanistan.

En burka dækker hele kroppen og
omfatter et lille netgardin for øjne‐
ne.

En burka er en dragt som nogle
troende muslimske kvinder har på.
Den dækker hele  kroppen og den
dækker endda øjnene. Kvinder som
går med burka behøver ikke tænke
på at se godt ud, for man kan alli‐
gevel ikke se det.

Hvis man går med burka, behø‐
ver man ikke at sætte sit  hår eller
at  bruge tid på at  lægge makeup.
Det er lidt specielt.

Digitale fællesskaber

At være udenfor et
digitalt fællesskab er
ikke særlig rart. Det
vigtigste i 6.klasse er
Snapchat.

Sociale medier

MIKKEL JUEL

Et  digitalt  fællesskab  kan  betyde
alt for børn og unge, da de sociale
medier bliver en større del af hver‐
dagene for de unge mennesker. Nu
om dage foregår næsten alle sam‐
taler på de meget populære medier
Snapchat  og  Instagram.  Men  for
nogen har det taget overhånd, og
de glemmer at tænke på deres ven‐
ner.

Snapchat
Snapchat er faktisk bare en sms/be‐
sked  tjeneste,  som  du  kender  fra
din  telefon.  Men  snapchat  er  an‐
derledes,  fordi  beskederne  og  bil‐
ledmaterialet kaldes en snap.  I  de
fleste tilfælde vises i 10 sek og for‐
svinder derefter.

Nogle børn og unge går kun op i
at opretholde deres streak. Så vises
der et lille nummer ud for den ven
man  har  skrevet  med.  Det  kaldes
for en streak. Men set fra de perso‐
ner som ikke er med i den streak så
bliver  de  droppet  til  trods  for  et
medie. 

Instagram
På samme måde er det med Insta‐
gram,  som  er  et  medie,  hvor  at
man lægger et billede op også kan
andre  dele  og  like  det.  Samtidig
kan man også lave grupper på Ins‐
tagram,  men  det  er  problematisk
når der kun kan være 12-14  perso‐
ner i en gruppe. Så hvis man gerne
vil være sammen i en hel klasse er
man nødt til at lave 2 grupper. Men
de  to  grupper  kan  så  ikke  skrive
sammen, og det kan betyde en ver‐
den til forskel for en 6. klasse. Især
hvis der ikke er plads til alle for så
vil de sidste ikke have nogen grup‐
pe.

CITAT

Alt bliver lagt på sociale medier Foto:
Oliver Haahr Møller

“Jeg synes det er noget lort når
at jeg ikke kan få lov til at være
med i de andres dumme
grupper. Så jeg synes at det er
totalt åndsvagt at der kun kan
være 12-14 stykker i en gruppe.
Fordi så kan jeg ikke skrive
med min bedste ven som er
med i den anden gruppe.”
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Små børn er tilfredse med deres krop. Anderledes er det i 6.klasse. Foto: Jan Dagø

Perfekt krop i sjette?
Jo ældre man bliver, jo
mere utilfreds bliver
man med sin krop.
Hvordan kan det være?

Kropsbevidsthed

NICOLINE WEBBE

Det  har  vi  spurgt  to  sjetteklasser
om. “Fordi i første klasse ligner alle
hinanden, og man begynder at ud‐
vikle sig i sjette klasse, og så synes
man, at det er pinligt, hvis ens krop
ændrer  sig  rigtig  meget,”  udtaler
Rosa Kryger Nielsen og Tilde Emilie

Hansen Ursin.
Vi har spurgt folk, hvad de ville

ændre ved deres  krop.  6  ud af  20
svarede, at de ville ændre på deres
mave og 14 ud af 20 svarede andet,
som f.x lår, ansigt og højde.

I dag er det meget normalt at få
en skønhedsoperation.  Der er fak‐
tisk ca. 28.000 danskere, der får en
skønhedsoperation hvert år. Her er
nogle eksempler på skønhedsope‐
rationer: Brystforstørrelse, brystre‐
duktion,  fedtsugning,  operation
for løst maveskind, tunge øjenlåg,
poser  under  øjnene,  pande-  og
øjenbrynsløft,  rygbehandling  (re‐
stylane), læbeforstørrelse (perlane)
og stritører.


og så synes man at det er
pinligt hvis ens krop ændrer
sig rigtig meget

Hvornår går grænsen til at blive
perfekt?  Der  er  mange,  der  går
rundt  og  har  det  psykisk  dårligt
med sig selv. Dem der har det dår‐
ligt,  går  mange  gange  rundt  og
holder det inde, og det er tit grun‐
den  til,  at  man  får  lavet  en  skøn‐
hedsoperation. Så hvis du er en af
dem, der går rundt og har det dår‐
ligt  med  dig  selv,  så  kontakt  en
sundhedsplejerske, en ven eller en
forælder  for  at  få  det  bedre.  Men

hvis du ikke lige er typen, der kan
lide og snakke, så skriv til Børnete‐
lefonen.

ER BØRN TILFREDSE?
Vi har været ude og spørge en
6.klasse og en 1.klasse om de
var tilfredse med deres krop. I
1.klassen svarede 85 % af
børnene "ja". I 6.klassen var
tallet kun 32%.

Jasmin Linds spiseforstyrrelse
Jasmin Lind har været
ærlig omkring sin
spiseforstyrrelse, som
hun har fortalt om på
sin youtube-kanal.

Portræt

ALBERTE HOLBERG OG IDA-MARIE
KRISTIANSEN

Jasmin  Lind  er  en  kendt  dansk
youtuber, som bor på Bornholm.

Hun er født på Hvidovre Hospi‐
tal og bor hos sin plejefamilie. Der
har  youtuberen  boet,  siden  hun
var omkring  8  år.  Hun  har  stadig
kontakt  til  sin biologiske  mor,  og
hun  er  der  tit  weekenden  over.

Hendes  biologiske  far  døde  af
kræft 2 uger efter hendes fødsel. 

Jasmin  Linds  spiseforstyrrelse
startede  i  teenageårene.  Hun  be‐
gyndte  at  isolere  sig  selv  fra  sin
klasse og plejefamilie. Det udvikle‐
de sig til en mindre depression og
derefter  til  spiseforstyrrelse  (både
anoreksi  og bulimi).  Hun følte,  at
det var den eneste måde hun kun‐
ne  kontrollere  sig  selv  efter  hun
blev flyttet  til  en plejefamilie.  Det
eneste  hun  følte  hun  kunne  kon‐
trollere, var hendes krop, så derfor
begyndte hun at spise sundere og
træne rigtig meget.

Hun blev udskrevet efter en må‐
ned på Herlev Hospital med spise‐
forstyrrelse.

Hun vil ikke slette minderne fra
spiseforstyrrelsen,  da  hun  kom
tættere på sin plejefamilie. Jasmin
Lind har gået til gymnastik i en del

år  to  gange  om  ugen,  og  selvom
hun  ikke  måtte  gå  til  gymnastik
under sin spiseforstyrrelse, er hun
stadig god til det.

Anoreksi og bulimi er forskellige
spiseforstyrrelser. Har man anorek‐
si, spiser man meget lidt eller intet.
Man  kalder  det  bulimi,  når  man
tvinger sig til at kaste op efter mål‐
tiderne.


Jeg så mig selv meget
overvægtig, når jeg kiggede
mig i spejlet, selvom jeg var
overdrevet tynd. Jasmin Lind.

SUNDHEDSSTYRELSEN
En rapport fra 1997 viste, at
29% at de danske kvinder fra
14-24 alderen har risiko for at
udvikle en spiseforstyrrelse.
Kun hver tiende får anoreksi,
som altså er væsentlig mere
sjælden. 10 % er drenge.
Anoreksi begynder som regel
af udvikle sig i 11-13-års
alderen og op til slutningen af
teenage-årene. Anoreksi kan
dog også påvirke børn helt ned
til 5 års alderen og også nogle
voksne. Læger og sociologer
prøver stadig at finde
sygdommens årsager.

Vi har været henne på
Slagelse Plejehjem og
snakke med Magda
Pedersen og Hans Jørgen
Brandt Petersen

Mode

LINE UHLOTT PETERSEN OG MALOU
BRUUN ANDERSEN

Hans Jørgen Brandt Petersen kan
godt huske moden i 1950'erne. Foto:
Line Uhlott Petersen

Stilen i
gamle dage

Vi  sidder  og  kigger  på  billeder.  I
baggrunden kan man høre menne‐
sker snakke. Jeg er på besøg hos et
par  af  beboerne  på  Slagelse  Pleje‐
hjem, Magda Pedersen og Hans Jør‐
gen Brandt Petersen. 

Magda har i de sidste par år boet
på Slagelse Plejehjem, efter at hun
ikke længere kunne klare  sig  selv.
Hun er 85 år gammel og er således
7 gange så gammel som mig. Jeg er
nysgerrig på, hvordan de ældre ple‐
jehjemsbeboere har oplevet mode i
deres unge dage.

Kort hår
“Det  var  meget  populært  at  have
kort hår. Pigerne havde kjoler og et
forklæde  på  i  skolen,  og  folk  blev
ikke drillet med det tøj man havde
på”, udtaler Magda Pedersen. "Med
det samme man kom hjem fra sko‐
le  skulle  man  skifte  tøj.  Der  var
også  nogle  der  havde  fletninger,
men de fleste havde kort hår", for‐
sætter hun.  Hun sidder i  sin seng
iført en lilla nederdel og en lyserød
bluse. Umiddelbart ser det ikke ud
til at hun har gået op i mode, men
Magda har også været ung engang.
“Tiderne  har  forandret  sig  en  lille
smule,  men  ikke  så  meget”  siger
Magda  Pedersen  og  kigger  ud  af
vinduet.
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Mange børn og unge vil ikke vise sig nøgen, heller ikke i svømmehallens omklædningsrum Foto: Finn Frandsen

At bade offentligt
En meget stor
udfordring for mange
børn og unge er at gå
bad sammen med andre
mennesker. Igennem
tiden er børn og nogle
voksne begyndt at føle,
at det er forkert at vise
sin krop til andre.

Krop

NICOLINE WEBBE, NATACHA ØRBERG
OG MARIE NIELSEN

Af denne grund er mange børn og

unge, som lader være med at gå i
bad efter idræt, og i svømmehaller‐
ne er der også mange, som har ba‐
detøjet på, inden de går ind under
bruseren, men det må man ikke!

Er  der  forskel  på  drenge  og  pi‐
ger? Hvem er mest ligeglad med at
blive  set  uden  tøj  på?  Det  er  der
blevet lavet en undersøgelse om i
en 6. klasse. Til spørgsmålet: “Er du
ligeglad med at  folk ser  dig uden
tøj på?”, svarer kun 7% piger og 11%
drenge,  at  det  har  de  ikke  noget
problem  med.  De  fleste  er  altså
ikke ligeglade, og det gælder både
piger og drenge.

For få år siden var det forbudt at
have badetøj i saunaen, men nogle
svømmehaller  har  slettet  reglen,
fordi  der  er  så  mange,  der  ikke
fulgte  reglen  og  syntes  det  over‐
skred deres grænser.

I dag er der nogle svømmehaller,
der  har  fælles  sauna,  hvor  begge
køn er inde i  en sauna på samme
tid, og i nogle svømmehaller er der
også nøgenbadning, hvor man kun
må komme uden badetøj på. Det er
utroligt  så  stor  forskel,  der  er  på
mennesker. Nogle kan slet ikke lide
at  bade  foran  det  samme  køn,
mens andre tør at gå i sauna med
det modsatte køn.

Engang gik drenge og piger i de
små  klasser  i  bad  sammen  efter
idræt. De var ligeglade med, hvor‐
dan de så ud og at de andre så én,
og  de  tænkte  ikke  så  meget  over
det.

“Jeg er egentlig lidt ligeglad med
om eleverne går i bad efter idræt,
men  efter  skolens  regler  skal  ele‐
verne gå i bad, og derfor skal vi sør‐
ge for, at eleverne går i bad”, siger

Rikke  Sofie  Sørensen,  idrætslærer
på Antvorskov skole.  “Det er en af
grundene til, at vi er begyndt at stå
i  omklædningsrummene.  Den  an‐
den grund er, at vi skal sørge for at
der er god stemning, når man skal
vise  sig  for  de  andre.  Mange  af
dem,  der  ikke  går  i  bad,  er  tit  de
overvægtige eller dem, der er me‐
get  udviklede  i  puberteten.  De  er
generte, fordi de ser anderledes ud,
og vil derfor ikke vise sig”.


De er generte, fordi de ser
anderledes ud, og vil derfor
ikke vise sig

Mode i gymnastik

Hvilken slags sportstøj er
på mode i gymmnastik?

Sportsmode

MALOU BRUUN ANDERSEN

Jeg  er  selv  gymnast,  og  jeg  synes
man kan se at Nike er på mode for
tiden. Selv kan jeg rigtig godt lide
at gå i Nike. Der er mange produk‐
ter af Nike, fx er jeg selv meget glad
for  at  gå  i  Nikesko.  Nike  Air

Max-skoene er, udover at de er rare
at have på, også på mode i øjeblik‐
ket. De har en fed stil, og jeg har set
mange, der går med dem. Man kan
købe  Nike  i  sportsbutikker,  fx
Sportmaster og Intersport. Jeg kan
selv mest udtale mig om pigernes
mode, men hvad er mode for dren‐
gene? Jeg har spurgt Micki Bruun
Andersen  om  hvad  han  godt  kan
lide at gå i  af sportstøj,  og han si‐
ger, at han godt kan lide at gå i Adi‐
das bukser.

Jeg synes, Nike er et godt mærke,
fordi det strammer ikke for meget,
og det kan holde i lang tid. Jeg har

spurgt  Natacha  Daugaard  Ørberg
hvad hun synes om Nike. Hun siger
også  at  det  er  behageligt  at  have
på, og at det er godt stof, de bruger
til at lave tøjet med.

Jeg  har  skrevet  sammen  med
youtuberen Jasmin Lind, som selv
går til gymnastik og spurgt hvilke
sportsmærker, hun bedst kan lide.
Hun skriver, at hun har to favorit-
sportsmærker, nemlig Nike og Adi‐
das. Hun siger, at hun godt lide, at
de laver noget “mega basic tøj, som
er mega stilet og classic”.

Nike Foto: MICHAEL NOBLE JR.

Foto: Selin Özata

Amalie
“Mode er meget vigtigt for
mig fordi jeg kan udtrykke
mig selv.

Jeg har sådan en retro
stil. Den er inspireret
af Astrid Olsen.

Jeg køber mit tøj fra Calvin
Klein, Tommy Hilfiger osv.
Mit yndlingsmærke er Calvin
Klein".

Foto: Selin Ozata

Marie
"Man tænker jo på, hvad
man har på, så mode betyder
nok en del.

Jeg bliver jo opmærksom
på hvordan min stil er, og jeg
bliver inspireret af sociale
medier

Det kunne være youtube
og instagram, fordi når jeg
finder noget så tænker jeg, ej
hvor er det fint, og så tager
jeg det på. Jeg bliver nok in‐
spireret af ret meget af inter‐
nettet og sociale medier.

Jeg har jo min stil og det
skal de andre ikke bestemme
over, så hvis de ikke kan lide
den, er de selv om det".
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Marcus og Martinus koncert i Danmark 2018 Foto: Bendiksby, Terje

Marcus og Martinus er
blevet verdenskendte
Marcus og Martinus fra
Norge, er blevet meget
populære blandt mange
børn, både drenge og
piger men, dog flest
piger. Hvordan opstod
gruppen Marcus og
Martinus, og hvordan
påvirker de to drenge
unges liv, også i
Danmark?

MARCUS & MARTINUS

FREJA OVERGAARD HANSEN

FAKTABOKS

Det hele begyndte med at Marcus
og Martinus gerne ville være med i
MGP i Norge. De lavede en sang der
hed  “To  dråper  vann”  som  der
handler  om  at  være  tvillinger.  De
sang deres sang, og blev i blandt de
ti finalister. Og lige pludselig havde
de vundet MGP. De var så glade og
de  havde  ikke  regnet  med  at  de

ville vinde, fordi alle de andre også
var gode, og de var de yngste.


Marcus og Martinus er så gla‐
de, det smitter af på vores hu‐
mør.

Fans i andre lande
Til at starte med havde de kun fans
i Norge. Men så lige pludselig

havde  de  også  fans  i  Sverige,
Danmark,  Tyskland  og  Finland.
Marcus  og  Martinus  havde  aldrig
troet,  at  de  ville  blive  populære  i
andre lande.

Første gang i Danmark
Første  gang  Marcus  og  Martinus
var i  Danmark var i  2016,  hvor de
optrådte i Tivoli. Nu har Marcus og
Martinus  været  i  Danmark  rigtig
mange gange, og de er ved at blive
glade for Danmark. Alle deres fans,
kalder sig selv “MM’ere”. Alle deres
koncerter i Danmark bliver hurtigt
udsolgt  og det  er  de meget  glade
for.

Marcus og Martinus fans
To MM’ere fra Antvorskov Skole for‐
tæller,  hvordan  Marcus  og  Marti‐
nus påvirker deres liv:  “Deres per‐
sonlighed  og  sange  gør  os  glade.
Og hvordan de ser ud, er også et lil‐
le  bonus.  Det  er  det  bedste  ved
Marcus og Martinus, at de er så gla‐
de, det smitter af på vores humør”
udtaler de to piger.

“Vi  er  meget  glad  for  at  være
MM’ere, der er helt klart et fælles‐
skab. Vi er nærmest en lille familie
når vi er til koncerter. Vi er også

lidt  mere  på  de  sociale  medier,
fordi vi holder øje med om de po‐
ster noget,” bliver de to piger hur‐
tigt enige om.

“Sangene  påvirker  mit  humør.
Hvis  de  laver  en  trist  sang,  bliver
man trist,  og hvis  de har lavet en
glad sang, bliver man glad og det
er derfor vi er MM’ere” fortæller pi‐
gerne.

Foto: Bendiksby, Terje

Drengene selv
Marcus og Martinus udtaler ofte i
interviews,  at  det  vigtigste når de
er på scenen er, at have det sjovt og
give alt hvad man har i sig, være sig
selv, have en god kontakt til

publikum,  vinke  og  smile  til
dem, er ligeledes meget vigtigt.

Jeg  håber  at  du  har  fået  lige  så
meget ud af at læse om Marcus og
Martinus, som jeg har ved at skrive
om dem.

Fødselsdag: 21/2-2002 (16
år)Marcus & Martinus
Gunnarsen.Norsk MGP hit: To
dråper vann.Første store hit:
Elektrisk.Nyeste hit: Remind
me.

Real Madrids Cristiano Ronaldo Foto: Hassan Ammar

Fodboldstjerner
som idoler
Shanta Ronaldo

Sport

SAID AHMED MOHAMED

Du  er  sikkert  fan  af  nogen,  men
du   går  sikkert  ikke  op  i  det  som
Shanta  Kordbatchje,  for  han

bruger  flere  tusinde  kroner  om
året på at ligne sit store idol Chri‐
stiano  Ronaldo.  Men  det  er  ikke
kun uden for banen, de ligner hin‐
anden.  Også på banen, for Shanta
drømmer om at blive ligesom Real
Madrids  superstjerne  Ronaldo.
Han køber deres nyeste trøjer hver
sæson. Shanta Kordbatchje hedder
Shanta  Ronaldo  på   Twitter,  hvor
han har over 15.000 følgere. 

Skønhed

Operation eller ej

Læserbrev

DOAA WAHESH

Jeg  synes  ikke  at  skønhedsopera‐
tioner er så godt for kroppen. Der
er nogen, som er tykke, men de gi‐
der ikke træne.  Så derfor laver de
operationer for at blive tynde. Men
man  risikerer  at  få  en  grim  hud.
Der er også nogle, som der gør de‐
res  læber  større  med  botox.  Men
selvom man bliver flot, er det ikke
100% sikkert at det ikke går galt. På
nogen billeder har jeg set, at nogle
mennesker  faktisk  var  smukkere
inden de blev opereret.

Mange gange kommer det til at
se grimt og falsk ud. Så stop med
de operationer. Jeg synes, man skal
være som man er.

Botoxbehandling Foto: Joachim
Adrian
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Japansk model på arbejde Foto: TORU HANAI

Model i Japan
Cecillia Zeberg arbejder
som model. Hun er lige
kommet hjem fra 6 uger
i Japan, hvor
modebranchen synes om
unge danske kvinders
udseende.

Mode

ANDREAS MICHAEL NIELSEN

Hvordan er du blevet model?
Det  hele  startede  faktisk  lidt  som
en  joke,  mellem  min  veninde  og
jeg.  Hun  havde  snakket  lang  tid
om, at hun syntes jeg skulle sende
en ansøgning til forskellige model‐
bureauer. Så da jeg var hjemme hos
hende i en weekend, besluttede vi
os for at gøre det. Jeg tror der gik
omkring en time før jeg fik svar fra
det  første  bureau.  De  ville  meget
gerne  have  flere  billeder,  så  det
gjorde  vi.  Derefter  ville  de  gerne
have et møde, og da jeg så stod på
Nyborg station, på vej til min efter‐
skole, fik jeg en mail omkring at ar‐
bejde hos dem. Et par uger senere
underskrev jeg kontrakten og blev
model.

Foto: Cecillia Zeberg

Er du glad for at være model?
Jeg er utrolig glad for mit arbejde!
Det er det fedeste hvis man er vild
med at få taget billeder. Jeg rejser
jo  utrolig  meget  rundt.  Jeg  har

både været i London, Milano, Paris,
New  York,  Tokyo  og  selvfølgelig
Danmark. Jeg er rigtig ny i  denne
verden, hvilket man lige skal vende
sig  til.  Jeg  har  knap  nok  arbejdet
som model i et år, men jeg elskede
det  allerede  efter  mit  første  pho‐
toshoot.  Man  skal  virkelig  kunne
lide  at  arbejde  på  den  her  måde
med at få taget billeder, ellers bli‐
ver man hurtigt meget utilfreds og
ked af sit arbejde. Sådan er det dog
med alle jobs, her er det bare rigtig
vigtigt fordi man kan se det på din
attitude. I hvertfald elsker jeg at ar‐
bejde som model, og jeg vil helt be‐
stemt fortætte indtil  jeg ikke syn‐
tes det er sjovt mere.

Hvordan er det at være model?
Det  er  faktisk  rigtig  hårdt.  Det  er
hårdt  fysisk  og  psykisk.  Man  skal
være i god form hele tiden, hvilket
kræver at man træner rigtig meget.
Jeg dyrker fx rigtig meget hjemme‐
træning,  for  hvis  jeg  er  væk  flere
måneder kan jeg ikke lige gå i fit‐
ness. Det kræver også meget af en
psykisk.  Man ved ikke på forhånd
hvad man skal, så man for det for‐
talt  fra dag til  dag.  Jeg kan huske
da jeg skulle til  New York, det var
noget  der  fra  dag  til  dag.  Jeg  får
den  her  besked  fra  min  manager
der fortæller mig, jeg er booket til
et  job  i  New  York.  Jeg  blev  vildt
glad, men jeg fik mailen torsdag og
skulle allerede rejse om lørdagen.
Heldigvis  er  mine  forældre  super
cool  og  fik  det  til  at  fungere.  Så
man skal ikke have sin kalender for
fyldt,  for  der  kan  altså  godt  lige
komme en rejse i morgen fx. Der er
dog  også  tider  hvor  man  ikke  får
nogle jobs. Det kan både være lan‐
ge og korte perioder,  så  man skal
ikke blive  ked af  det,  hvis  man fx
ikke  får  noget  i  2  måneder.  Man
skal  også  huske  at  det  er  en  kon‐
kurrence.  Man  kan  sagtens  blive
venner  med  modeller  rundt  om‐
kring,  men  alle  vil  jo  gerne  tjene
penge,  så  dine  bedste  venner  er
også  dine  største  konkurrenter.
Selvom  alt  det  her  måske  lyder
som meget så er det helt klart det
værd! Så hvis man vil det her, skal
man helt klart go for it!

Hvor gammel var du da du blev
model?
Jeg  var  15  år  da  jeg  startede  som
model.  Mit  bureau  syntes  jeg  var
meget ung, så de ville vente med at
give mig jobs indtil jeg blev 16. Det
syntes jeg også var meget passen‐
de, da det godt kan være en stor og
skræmmede  verden  nogle  gange.
Jeg  fylder  snart  17  år,  hvor  det  er
mere  acceptabelt  at  rejse  alene,
end hvis du fx er 15 eller 16 år. Hvis
man  ikke  kan  vente  med  at  blive
model, kan man jo altid blive bør‐
nemodel.  Hvis  man  er  helt  vild
med det kan man jo fortsætte når
man bliver ældre. Man skal selvføl‐
gelig  bare  være  klar  på,  at  der  er
stor forskel på børn og voksne.

Hvorhenne er du model?
Jeg har arbejdet mange forskellige
steder, som jeg har nævnt tidligere.
Altså  der  er  ikke  et  bestemt  sted
man  arbejder,  der  er  selvfølgelig
nogle der hellere vil arbejde i Dan‐
mark end i udlandet, fordi de har
skole. Det betyder dog ikke at de al‐
drig kommer til at arbejde i udlan‐
det. Jeg er personligt rigtig glad for
at  rejse,  så  for  mig  er  alle  steder
helt fint:)

Hvordan har din rejse været?
Min rejse har været helt fantastisk!
Jeg  har  oplevet  så  meget  i  Japan,
men også alle de andre steder jeg
har  været.  Man  oplever  bare
by(erne)  på  en  helt  anden  måde,
end hvis man bare var på ferie. Jeg
er  så  inderligt  taknemlig  for  den
mulighed  jeg  har  fået.  Jeg  ved  at
jeg er en af mange, der har fået lov
til at opleve alt det her. Både Tokyo
og  de  andre  steder  jeg  har  været,
har været så fedt. Altså man møder
så mange menneske, får så mange
indtryk  og  bliver  knyttet  til  dem
der er omkring en. Man får også et
indblik  i  hvordan  deres  kultur/
hverdag ser ud.

Har du tjent penge eller har det
kun været for oplevelsen skyld?
Altså det er lidt for begge dele. Selv‐
følgelig er det mest for oplevelsens
skyld, for det ville jeg ikke bytte for
noget andet. Der er altså også bare

nogle udgifter når man starter op
som model. Derfor er det selvfølge‐
lig også rart at tjene nogle penge.

Synes du selv at du har et speci‐
elt udseende siden du er blevet
model?
Altså det kan jeg ikke rigtig sige, da
der  ikke  er  nogle  der  ved  hvilket
udseende  der  er  “in”  lige  nu.  Jeg
har bare været rigtig heldig at jeg
har  noget  som  de  godt  kan  lide.
Hvis man skal være en fashion mo‐
del,  kræver  det  at  man  er  høj  og
slank.  Modeverdenen  er  også  i
gang med at sætte fokus på især pi‐
ger med former.  Så enten det ene
eller  det  andet.  Jeg  har  arvet  min
højde  og  at  jeg  er  slank  fra  mine
forældre. Det værste man kan gøre
er,  at  slanke sig selv af  unaturlige
årsager.  Modebranchen  vil  gerne
have slanke, men sunde piger. Så at
tabe sig for meget for at passe ind i
branchen,  virker ikke.  Det samme
gælder  med  at  overspise  for  at  få
former.  Så længe man er  sund og
rask sker der ikke noget.

Hvorfor er det lige præcis Japan
du er blevet model?
Jeg  har  valgt  at  peøve  at  arbejde
derovre, fordi det er så anderledes
end i  Eruopa.  Det  er  så  langt væk
og så super interessant, at jeg bare
måtte prøve det. Det var helt klart
rigtig fedt at arbejde der i 2 måne‐
der,  måske  tager  jeg  tilbage.  Lige
nu arbejder jeg dog kun her og i EU

Går japanere efter et specielt ud‐
seende?
Japan er blevet mere og mere inter‐
esseret i piger fra vesten. De bruger
selvfølgelig  mange  forskellige  ty‐
per, men man ser flere og flere pi‐
ger fra vesten arbejde i Japan.

CECILLIA ZEBERG
Cecillia er 16 år og har gået i
skole i Vemmelev. Hun blev
færdig med 9.klasse sidste år.

Baggrund

Lidt om byen, hvor
Cecillia Zeberg netop
har arbejdet som
model.

Kæmpebyen
Tokyo

Verdens største by
Tokyo er hovedstaden i Japan,
og det er også Japans største
by. Den er kæmpestor. I områ‐
det omkring byen bor der 38
millioner mennesker, og det
centrale Tokyo har 14 mio ind‐
byggere. Sammenligner man
med befolkningen i hele Dan‐
mark, 5,7 mio, er det utroligt at
tænke på, at alle de mennesker
bor i samme by. Men Tokyo er
faktisk også verdens største by.

Jordskælv
Man bor tæt i Tokyo, og mange
bygninger er høje og forholds‐
vis nye. Tokyo har ikke så man‐
ge gamle bygninger. Byen har
nemlig både prøvet at blive
udsat for voldsomme jords‐
kælv og af store bombarde‐
menter i 2.Verdenskrig.

Men moderne japanske
skyskrabere kan nu holde til
lidt af hvert. I Tokyo og andre
steder i Japan er man vant til
jordrystelser, for Japan ligger
lige ovenpå et af de steder,
hvor de tektoniske plader mø‐
des.

Manga
En af de ting, som det alminde‐
lige danske barn kender fra Ja‐
pan, er manga-tegneserier. Det
er de her tegneserier, hvor per‐
sonerne har meget store øjne,
og hvor man i øvrigt ofte skal
bladre den modsatte vej end
man er vant til. Personerne i
mangaserierne er altid unge,
smukke og har perfekt hud. I
den japanske modebranche
ser man ofte referencer til
mangaverdenen, og modeller
bliver stylet, så de ligner man‐
gafigurerne. På den måde bli‐
ver det et ideal.

Ligheder
Tokyo ligger næsten på den an‐
den side af jordkloden, og kul‐
turen er anderledes end i Dan‐
mark. Men man kan sagtens
finde ligheder. Japan er for ek‐
sempel et temmelig økono‐
misk velstående land, ligesom
Danmark. Mange er velhaven‐
de, og det er helt almindeligt
at de unge får gode uddannel‐
ser, ligesom man kender det i
Danmark.

Japan er et demokrati, som
man kender det hos os selv.
Det vil sige at befolkningen
vælger nogle politikere, som
har regeringsmagten i en peri‐
ode.


