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Tjejer typ tolv - tøser på tolv 

En film om en tid i forandring 
SVT2, 2011, 50 min. 

Dokumentarudsendelse med svensk tale og sang, tekstet på dansk. 

 

Billederne i den pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelsen. 

 

Fælles Mål 

Sundheds- og seksualundervisning: 
Udsendelsen vil kunne indgå i et forløb med fokus på følgende slutmål: 

 forstå og forholde sig til sociale og samfundsmæssige påvirkninger af identitet, kønsroller og 
seksualitet, herunder betydningen af kulturelle normer, medier og venner 

 opstille faktorer, som understøtter et godt socialt netværk og social kapital 
 
Trinmål efter 6.klasse: 

 kende til fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med puberteten 

 diskutere kønsrollers betydning for egen udvikling og klassens sociale miljø 

 aflæse og begrunde følelsesmæssige reaktioner 

 vurdere egne og andres positive og negative deltagelse i sociale netværk 
 
Et af de vigtigste mål med undervisningen er, at eleverne opnår evnen og lysten til at handle og påvirke 
både deres eget liv samt de rammer, dette liv leves inden for. 
 
Dansk, nabosproget svensk: 

 forstå enkle norske og svenske tekster og andre udtryksformer, kende til nogle ligheder og forskelle 
mellem nabosprogene. 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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Om dokumentaren 

I efteråret 2008 skrev Ingela Lekfalk sammen med et hold tolvårige piger musikforestillingen ”TJEJER TYP 

TOLV”. Forestillingen handler om hvordan det er at være ”tøser på tolv”. Da hele ensemblet tog på turné 

fulgte et filmhold med for at dokumentere alt det som udspillede sig bag ved scenen. I løbet af en uge 

fulgte filmholdet de sytten piger på deres turne med forestillingen, "Tjejer typ tolv", som de spillede på 

teaterscener forskellige steder i det nordlige Sverige. Vi følger pigerne fra scenen til omklædningsrummet 

og ud i deres virkelighed. Det handler om at være tolv år og pige, om glæde, vrede, sammenhold, venner, 

kærlighed og forældre. Om at blive bedømt på sit udseende, om at blive kaldt luder, om hvordan man kan 

vide, hvad det vil sige at være sig selv og meget meget mere. Nogle bliver forelsket, nogle får menstruation, 

nogle føler sig udenfor og nogle er i mobilkontakt med vennerne døgnet rundt.  

 

 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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Både på og bag ved scenen udtrykkes de følelser som konstant bobler frem, ren lykke, stor skuffelse, 

forrygende vrede og total glæde. Alt det som det indebærer at være tolv år på vej til at blive tretten, 

fjorten, femten, seksten … 

Under turnéugen sker der meget, Malin, Anna-Stina, Linnea, Lovisa og Emmelie taler om hvorfor man ryger 

i smug eller hvorfor drengene enten er de mest nørdede eller bliver centrum på jorden. Pigerne fortæller at 

omklædningsrummet kan være det værste sted at opholde sig. Fokuseringen på kroppen er stærk og 

nysgerrigheden er stor omkring hvem som har fået "det" og hvem der ikke har. At bløde igennem bukserne 

så nogen kan se det opleves som af mange som et mareridt. Ingen vil være først eller sidst med at få 

menstruation eller bryster. Det værste er at være udenfor, det bedste er at være i midten, det er der alle 

helst vil være, lige i midten. Det er dog nogle piger, som vover at balancere på kanten og som 

eksperimenterer med at være lidt anderledes end de andre, og så alligevel- alt med måde. 

 

 

 

"Tjejer på tolv" er en dokumentarfilm med pædagogiske ambitioner. Men skildringen viser ungdommen 

som komplicerede personligheder, ikke som skabeloner. 

En af pigerne udtrykker det sådan: "Det er ikke så ofte, at man er så mange tæt sammen og samtidig har 

det så sjovt." 

Pigerne i dokumentarfilmen har en fascinerende holdning til tilværelsen. De omtaler sig selv, dels som sig 

selv, dels som et fænomen eller som en stereotyp. Det bliver fjantet og skingert, når 14 tøser går i byen, og 

det misbilliger de, men samtidig er de selv de første til at erkende at de i gruppen selv er lige så pjattede. 

Når pigerne står på scenen og synger om girlpower i sange som Sisters are doing it for themselves eller 

Beautiful er de selv idol-deltagere. 

 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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Instruktøren udtaler: 

-Jeg kom tæt på de her tøser under arbejdet med musicalen, de blev vant til hinanden og til mig og det 

gjorde at det blev en meget intens og nærværende dokumentarfilm. Det er rock´n´roll helt igennem, filmet 

her og nu, intet er arrangeret og det giver en særlig værdi, siger Ingela Lekfalk som har lavet filmen. 

Ingela Lekfalk mener at filmen er et tidsdokument som kan give et nyt perspektiv: Som regel er det 

problemer som skal gestaltes i dokumentarfilm til denne målgruppe. Men den her film er ikke opbygget 

omkring et specifikt problem, tværtom så handler det om gode eksempel, om den kraft og energi unge 

piger har. Denne ungdom skal lede Sverige om tyve år! 

Vær dig selv! - Men hvem er det? 

Anna-Stina Thörnlund, en af de sytten hovedpersoner i filmen "Tjejer Typ Tolv", udtaler: En film som alle 

bør se. 12-årige tøser findes jo overalt, og hvis de ser filmen kan de genkende sig selv. Jeg håber at de synes 

filmen også handler om dem, altså kommer dem ved. Det er også godt hvis forældre, lærere og andre ser 

filmen, så de måske forstår hvordan vi føler, synes og tænker… 

 

Ideer til undervisningen 

Dokumentaren er oplagt at inddrage i undervisningen for (pigerne) i fjerde, femte, sjette og syvende klasse. 

Den vil kunne indgå i et forløb om pubertet, seksualundervisning og følelser. 

Et af de vigtigste mål med undervisningen er, at eleverne opnår evnen og lysten til at handle og påvirke 

både deres eget liv samt de rammer, dette liv leves inden for.(Se mere under Fælles mål) 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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Instruktøren Ingela Lekfalk mener at det er utrolig vigtigt at piger får plads til at være piger. Hun fortæller 

om et fænomen som hun kalder 30-procentsreglen: Hvis piger taler mere end 30 procent af tiden i et 

klasseværelse, så opleves det som om de tager mere plads end drengene. 

Klassen kan eventuelt deles i en pigegruppe og en drengegruppe. Se først udsendelsen i fællesskab, og lad 

derefter pigerne gå i detaljer med de "pige"-problemstillinger udsendelsen lægger op til: Menstruation, 

forelskelse, følelser, gruppepres m.m. Har de selv oplevet noget tilsvarende? Hvordan ville de have det med 

at optræde for andre jævnaldrende?(Her kan udgangspunktet være scenen, hvor en af pigerne får tilråb fra 

salen, om at hun ikke kan spille/synge). 

Spørgsmål i relation til nabosproget svensk vil også naturligt kunne inddrages, oversættelsen af de svenske 

ord og vendinger kan diskuteres, tag fx fat i oversættelsen af titlen.  

Hvad betyder det at udsendelsen er optaget i det nordligste Sverige? Er der mon forskel på svenske og 

danske piger?  

 

   

  

http://www.cfufilmogtv.dk/
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Supplerende Materialer 

Følgende er forslag til supplerende materialer, der evt. kan lånes på dit lokale CFU. 
 

Fagbøger: 

30.1664 Geisler, Dagmar: Krop og følelser - sådan er jeg!   

61.266 Kend din krop: sex, pubertet og prævention: en bog om at vokse og forandre sig - indeni og udenpå.   

61.266 Spilsbury, Louise: Det er mig det handler om!   

61.266 Meredith, Susan: Puberteten: krop, sex og følelser. 
 

Tv-udsendelser: 

61.266 Pubertetens mysterier (1): Piger (1:3)  
Om teenagere og den voldsomme udvikling fra barn til voksen. 5 piger på mellem 11 og 16 år følges 
gennem 2 år. Ud fra pigerne forklares de fysiske og psykiske forandringer, der foregår under puberteten. 
Man hører bl.a. om, hvad der starter processen og om de fysiske forandringer i hjernen, der har stor 
indflydelse på forholdet til venner og forældre. Desuden om årsagen til typiske teenageproblemer, som 
mobning og stor fokusering på udseendet. 
 
61.266 Når kroppen går amok (Kropumulige teenagere 1) 
I puberteten undergår kroppen mange forandringer, som af de unge kan opleves som pinlige, og denne 
engelske serie tackler problemerne lige på og hårdt. De tre læger fra klinikken for pinlige lidelser går tæt på 
nogle af de kropslige mareridt, forvandlingen fra barn til voksen fører med sig. Mød bl.a. fire brødre, der 
stadig tisser i sengen og en pige, der sveder så voldsomt, at hun er sikker på, at hendes fremtid er ødelagt. 
Lægerne udfordrer de unge på hørelsen, og de afslører nogle almindeligvis unævnelige sandheder om 
menstruation. 
 
61.266 Din fantastiske krop (5) 
Line Friis præsenterer femte del af den engelske dokumentarserie "Body in numbers", som fortæller om 
kroppen i puberteten. Hypofysen tænder for vore kønshormoner østrogen, progesteron og testosteron, når 
vi kommer i puberteten, og så vokser en pige med op til 9 centimeter og 9 kilo om året. Pubertetens 
genitale seksualitet får os til at gøre os attraktive over for potentielle seksualpartnere med hensyn til 
kropspleje og kropssprog, men det er hurtige blikke og dufte (feromoner), der udvælger den rigtige. 
 

Spillefilm: 

 77.7 Linas Kvällsbok   
Romantisk ungdomskomedie om pubertetens famlende forelskelser, spirende seksualitet og vildfarne 
venskaber. Lina er 15 år og træt af at være håbløs og 'ukysset'. Hun er faktisk altmulig 'u', i hvert fald hvis 
man spørger hende selv. Anderledes er det med veninderne. Thea er pæn og irriterende populær og Carro 
vovet og skør. Lina ligger nok et sted midtimellem, men ligger nok mest af alt under for dem begge to. Hun 
laver Theas lektier og arver hendes tøj, og er misundelig på Carros vovede jokes og iørefaldende raps. 
Hierarkiet er på plads, og alt fungerer, så længe alle spiller deres roller. Men måske er Lina det kit som 
holder venskaberne sammen, men mest føler hun sig som det skidt de træder på. 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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77.7 Hormoner, hængerøve og hårde bananer   
Georgia er fjorten år og kan ikke vente på at blive femten. Hun bager på den flotte Robbie, men han 
kommer sammen med 'århundredes sæk', den labre blondine Lindsay, så Georgia og hendes tre 
hjerteveninder må udtænke en ikke ganske ukompliceret handlingsplan.   
 

Den svenske omtale og lærervejledning kan ses på: 

http://lekfalkab.se 

 

 

 

 

Filmen havde premiere den 8. marts 2008, på den internationale kvindedag. 

 

http://www.cfufilmogtv.dk/
http://lekfalkab.se/

