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• S, P ELLER K?

Har du glemt den gamle klassiker? Legen går ud
på, at man i en flok skiftes til at stille spørgsmål eller give
hinanden udfordringer. Beder man om et S, får man et
spørgsmål som f.eks. hvad er det pinligste, du har gjort?
P - Hvor mange procent kan du lide ...? K er konsekvens.
F.eks. ’Slå en kolbøtte’ eller ’Kys personen til højre for dig’.
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procent af danske unge
har haft sex første gang, når
de er omkring 16 år. Knap 10
procent har endnu ikke oplevet ’første gang’, når de fylder
24.
Kilde: Sexlinien.dk

I TEENAGEVÆREL
Gammel leg på nye medier:
Før legede de ’sandhed eller konsekvens’. I dag hedder det ’Kæreste
Tag’ og er – ligesom de unge – online

H

vem spurgte, om I skulle komme sammen? Mathilde Christensen læser
spørgsmålet op fra en smartphone med
lyserødt cover.

- Det var mig, siger Mathias Skovfoged henvendt til webkameraet.
Kæresterne sidder på sengen i Mathias’ værelse i Vester Hassing uden for Aalborg og besvarer spørgsmål om deres forhold. Det er Mathildes idé. Mathias er ’bare med for at være
sød’.
De to 15-årige har været sammen i en måned og 24 dage, og så har omverdenen krav på
svar. Derfor laver de et såkaldt ’kæreste tag’. De
fleste teenagere ved, hvad det går ud på, mens
uindviede voksne sikkert aldrig har hørt om
det. Det handler om, at par besvarer spørgsmål, de har fået fra venner og følgere på sociale
medier, og så lægges videoen på Youtube.
Fænomenet stammer formentlig fra USA,
hvor ’boyfriend-tag’ og ’ask us’-videoer har
floreret længe. Det er præcis samme leg, de
danske teenagere leger. Spørgsmålene spænder fra harmløse til ret nærgående. Fra ’Hvad
er jeres yndlingssodavand?’ til ’Har I knaldet?’.
Kæresterne kysser på opfordring, fjanter,
tumler og driller hinanden i videoerne fra
teenagere landet over.
Cecilie Lindholm og Michel Due fra Voervadsbro og Brædstrup ved Horsens har lavet
fire kæreste tags, hvor de bl.a. fortæller, at de
mødtes til konfirmationsforberedelse.
- Vi tænkte, at det kunne være sjovt, fortæller Cecilie Lindholm enkelt om, hvorfor hun
og hendes kæreste stillede op til at svare på
spørgsmål.
Tror du, I vil fortryde videoerne, hvis I en
dag ikke længere er kærester?
- Nej. Hvis det sker, så har vi jo stadig ikke
fortrudt, at vi var kærester. Det kommer vi
heller aldrig til. Det kan jeg ikke forestille mig,
siger hun.
Mathilde Christensen har tænkt lidt over
det:
- Det kommer an på, hvordan forholdet slutter. Hvis det ender venskabeligt, så må vores
kæreste tag godt blive liggende, men hvis vi
bliver uvenner, så skal det nok væk, siger hun.
Er der da slet ikke noget, der er privat længere, kan en vældig voksen måske tænke?
- Man skal ikke male fanden på væggen og
tro, at nu er der intet skel mellem privatliv og

offentlighed. Det er der, beroliger Niels Ulrik
Sørensen, der er forskningsleder ved Center for
Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet.
- Det er ligesom ’S, P eller K’ fra, da jeg var
ung - bare i en digital sammenhæng. De virker
som mediekompetente unge, der kender deres målgruppe. De leger med at fortælle sandheder, som virker private, men de ved sandsynligvis også, hvordan de skal svare uden at
udstille sig selv. Noget, der fremstår autentisk
og privat kan sagtens være iscenesat. Ligesom
når du lægger et billede fra din hverdag på
Facebook. Det er som regel også redigeret og
opstillet. Det virker privat, men er tilpasset et
offentligt rum.

’Sex rager ikke dem’
Mathilde Christensen og Mathias Skovfoged
følte ikke, de overskred nogen grænser ved at
lave deres kæreste tag, der i skrivende stund er
set 25.783 gange.
- Der kom ikke personlige spørgsmål, som
jeg ikke havde lyst til at svare på. Men hvis
nogen f.eks. havde spurgt, om vi har haft sex,
så ville vi ikke gide at svare på det. Det rager jo
ikke dem, siger Mathilde Christensen.
Kærestevideoerne kommer omkring små
og store emner som skænderier, kærlighed, jalousi, sex og hvad man egentlig laver sammen,
når man er kærester på 13-14-15 år. (Ifølge videoerne på Youtube drikker man te eller sodavand, hører musik, snakker, ser film og kysser.) Og det er derfor, de er så populære.
- Unge spejler sig i hinanden. De ser på andre for at finde ud af, hvordan man gør, men
også for at måle, hvor de selv er i deres modningsproces. Er jeg normal eller unormal? Det
er erfaringsudveksling og en spejlingsproces,
som vi altid har kendt i teenageårene, siger
Niels Ulrik Sørensen fra Aalborg Universitet.
Pigerne kommer ind på det samme, når
man spørger, hvorfor de selv ser kæreste tags.
- Så ser man lidt af andres forhold. Nogle er
sukkersøde, andre er venskabelige, og så er
der nogle, der svarer
hinanden
meget
igen. Forhold er
jo forskellige. Det
er spændende at
se på. Så kan man
sammenligne med
sit eget forhold, siger
Mathilde Christensen.

RIKKE STRUCK
Journalist

- Et godt kærestetag er, hvor man ser, hvordan de har det sammen. Ting, som man kan genkende
fra sit eget forhold, siger Cecilie Lindholm, der overvejer en ’chubby bunny-challenge’ som sin næste Youtube-video. En dyst om, hvem der kan sige ’chubby bunny’ (buttet kanin, red.) med flest
skumfiduser i munden.

rsw@bt.dk

Cecilie Lindholm og Michel Due (begge 15) har aftalt, hvornår de skal giftes, afslører de i et af deres
kærestetags. Et sommerbryllup 5. juni. Og så vil Cecilie Lindholm gerne på bryllupsrejse inden, så
hun er solbrændt, når hun skal have hvid kjole på.

RÅD TIL ONLINE-GENERATIONENS FORÆ
ACCEPTER

ved at fortælle dig om deres oplevelser. Brug
f.eks. tiden over aftensmaden eller i bilen og
vær aktivt spørgende og interesseret uden at
virke spionerende.

TAL

Besøg de sider, de unge besøger – gerne sammen med dem – og find ud af, hvad det går ud
på. Vis interesse i stedet for frygt, der tit bunder i manglende viden om de nye medier.

... at medierne er en del af børn og unges virkelighed. Mobilen og internettet forsvinder
ikke, så du kan lige så godt tage børnene i
hånden og følge med. Vis dem vejen.
... med børnene om, hvilke sider de besøger,
hvad de laver der, og hvordan de bruger mobilen. Lyt, lær og skab dialog, så de er trygge

ORIENTER DIG
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• BEVERLY HILLS 90210

Hvad gjorde unge før Kæreste Tag? De så ’Beverly
Hills 90210’! ’Serien blev 90ernes referenceramme for
unge i alle velhavende vestlige lande,’ mener lektor i medievidenskab Karen Klitgaard Povlsen, der har skrevet
en bog om seriens indflydelse. Den blev især kendt for at
tage realistiske dilemmaer fra ungdomstilværelsen op.

LSET...

3 SPIL

Anmelder: mutanten.dk

KIRBY TRIPLE DELUXE

Maskine: 3DS
Genre: Platform

******
’Kirby’ er en velkendt stjerne i platformgenren
og dette er hans debut til Nintendo 3DS. Vi får
serveret et forrygende godt platformspil, hvor
alle genrens bedste egenskaber kommer i
brug. Kirby skal gennem en masse flotte baner, udfordre mange fjender og opsamle et
hav af objekter. Dette sker ved at suge dem
ind, og der er plads til meget i maven på Kirby
– bl.a. et tog med vogne… Dette er et spil for
alle, i alle aldre og et af de bedre til 3DS hidtil.

TROPICO 5

Maskine: Pc
Genre: Strategi

******
’Tropico’ er også en god, gammel kending,
som har samlet mange fans over årene. Du
skal atter råde over tropeøen Tropico. Det kan
du gøre på mange måder, og alt efter hvad du
vælger, udvikler spillet sig. Vil du være byggemogul eller korrupt politiker, der gemmer
penge på en udenlandsk konto? Spillet rummer mange elementer, og der er utallige timers underholdning. Senere på året kommer
versionen til bl.a. PS4, som vi ser endnu mere
frem til.

SENNHEISER G4ME ONE

’Hvad ville I gøre, hvis I byttede krop og køn i en uge?’ lyder et af de skæve spørgsmål til, som Mathilde Christensen og Mathias Skovfoged fik, da de lavede et kærestetag.

Maskine: Pc, PS4
Genre: Headset

******
Vi tester rigtig mange headset, og lad os begynde med at fastslå, at den sidste stjerne
i scoren kom for komfort. Dette er det mest
behagelige headset, vi nogensinde har testet!
Mere behagelige ørebøffer findes ikke. ’G4me
One’ er i prisklassen 1.800 kr., og i denne klasse er lyden altid god. Eminent gaming-sound
med masser af detaljer og en super mikrofon,
der giver knivskarpe stemmer. Fantastisk produkt, der også kan bruges til de nye konsoller
med en lille adapter.

APP-TEST
- Dit grin er rigtig sødt, selvom du er totalt uenig. Og så er du rigtig god til at være kærlig. Og sød og
dejlig og smuk og perfekt, svarer Mathias Skovfoged til spørgsmålet om, hvad han godt kan lide
ved sin kæreste. Hun svarer bl.a., at Mathias er ’seriøst god til at nusse på ryggen’ og er virkelig støttende. Han er også ’mega lækker’ og har god tøjstil og pæne øjenbryn.

LDRE

UNDGÅ FORBUD

Sæt i stedet realistiske grænser. Hvis du selv
følger med, er det lettere at sætte grænser, som
alle kan leve med. Lav en mediepolitik.

Se video: Interview med de to
kærestepar og
mere om ’Kæreste Tag’ på bt.tv.

LÆR BØRNENE

... at bruge den sunde kritiske sans. Nettet indeholder desværre også ubehagelige og ulovlige ting.
Kilde: Medierådet for Børn og Unge

SÅDAN GØR DU: Scan koden og åbn videoen
i din smartphone eller tablet. Du kan installere scannings-programmer via Appstore og
Google Play.

THE ROOM

THE ROOM TWO

AXL & TUNA

7 kr. iOS

19 kr. iOS

7kr. iOS

******

******

******

Lad mig indlede med at
byde velkommen til ’The
Room’, et fantastisk puslespil, pakket ind som et mysterium. Er du klar til en hjernevridende rejse i en smuk
3D-verden, fyldt med skønhed, farer og mystik? Det er
let at navigere rundt i, men
svært at løse. Denne app er
vanedannende og nem at
komme i gang med, men
svær at lægge fra sig igen.

Kan klart anbefale, at du
begynder med den første,
og hvis den blæser dig baglæns, så bare vent, til du åbner for efterfølgeren. Det er
samme princip, der er bare
skruet en del op for sværhedsgraden, lyden, skræmme- og 3D-effekterne. Faktisk så meget, at den kun er
kompatibel med iPhone 4S,
IPad og iPod Touch 5. generation.

En humoristisk version af
den endeløse runner-genre,
og byder på smukke animationer,
familievenlig
humor og timevis af underholdning: En jagt gennem
smukke rutsjebanespor, der
vil udfordre voksne og underholde børnene. Og der
er ingen skjulte InApp-køb!
Udviklerne lover, at der hver
dag vil være en ny bane,
som du ikke har spillet før.

