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Hvad er sex? Sabine Lemire Hent PDF Forlaget skriver: HVAD ER SEX? En bog om kys, knald og kærlighed
til børn og deres voksnebeskriver i tekst og tegninger – og med humor – hvordan man bliver til, og hvad sex
også er, uden at det er for forsigtigt eller for vulgært. Bogen handler om, hvad der sker fysisk i kroppen, ikke
bare for manden, men også for kvinden, og hvad der sker følelsesmæssigt. Den beskriver perioden fra barn til
voksen og kroppen i den overgangsfase. Vi ser forskellige ud, men vores kroppe er lavet til at kunne lave

børn sammen. Der er tegninger af en mands og en kvindes underliv samt beskrivelser af, hvad de forskellige
dele i kroppen hedder, og hvad deres funktion er. Der er et afsnit om prævention, som åbner for spørgsmålet
om lyst, og hvorfor har man sex uden at lave børn. Når man taler om lyst, er det vigtigt også at tale om at
kunne sige fra. Til sidst i bogen er der ordforklaringer. Ordene man bruger er nemlig ret afgørende for, om

man kan kommunikere godt om sex. Bogen henvender til børn i 8-12 årsalderen og de voksne, der er omkring
dem.
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med humor – hvordan man bliver til, og hvad sex også er, uden at det
er for forsigtigt eller for vulgært. Bogen handler om, hvad der sker
fysisk i kroppen, ikke bare for manden, men også for kvinden, og
hvad der sker følelsesmæssigt. Den beskriver perioden fra barn til
voksen og kroppen i den overgangsfase. Vi ser forskellige ud, men

vores kroppe er lavet til at kunne lave børn sammen. Der er
tegninger af en mands og en kvindes underliv samt beskrivelser af,
hvad de forskellige dele i kroppen hedder, og hvad deres funktion er.
Der er et afsnit om prævention, som åbner for spørgsmålet om lyst,
og hvorfor har man sex uden at lave børn. Når man taler om lyst, er
det vigtigt også at tale om at kunne sige fra. Til sidst i bogen er der
ordforklaringer. Ordene man bruger er nemlig ret afgørende for, om
man kan kommunikere godt om sex. Bogen henvender til børn i 8-
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