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Arbejdsgrundlag og holdning til børn og seksualitet. 

I offentlige institutioner er det nødvendigt, at vi tager stilling til børns seksualitet og hvordan vi vil arbejde 

professionelt med emnet.  

Børn skal have lov til at udvikle sig naturligt på alle livets områder, her iblandt også det noget mere tabu belagte 

seksuelle område. Det er vigtigt at børnene ikke bliver fremmed gjort over for egen seksualitet, krop, identitet. 

Børns seksualitet minder slet ikke om de voksnes, vi er alle født med biologiske brikker der i gennem årene samles til 

en voksens seksualitet.   

Det er helt normalt at børn i børnehave alderen opdager, at der er lege der kilder mere i maven end andre. Normal 

adfærd for børn er at; lege Kysse lege, sige frække ord, tage tøjet af og viser sig frem for hinanden, gå fælles på 

toilettet er også spændende, at lege doktorlege, at lege far mor og børn - hvor mor og far ”boller”, tegner på hinanden 

med tusser det kildre dejligt, onani - børn opdager at det kildre forskelligt forskellige steder på kroppen. 

Arbejdsgrundlag.  

1. Børn må gerne vise kærlighedsytringer – kys og kram, men i Stribonitten beholder vi af hygiejnemæssige årsager 

underbukserne på i børnehuset Der hvor det er naturligt må de børn der gerne vil - lege uden tøj på, f.eks. ved 

stranden. Men vi tager hensyn til solpolitik og passer på at børnene ikke får for meget sol. 

2.  Tal om krop og køn på samme måde som om alt andet. 

3. Vis barnet, at det altid er tilladt at spørge. Det er i orden at aflede eller sige, man ente ikke har lyst til at tale om et 

emne eller at barnet kan spørge mor og far, men undgå skarpe, afvisende reaktioner. 

4. Giv enkle og letforståelige svar, der passer til barnets alder. 

5. Respekter til enhver tid barnets grænser for berøring (kram, kys, fælles badning med mere), og lær barnet, at det 

altid må sige fra over for andre. 

6. Lad barnet mærke, du ikke bliver sur, hvis det deltager i numselege eller senere fortæller om seksuelt ladede 

erfaringer fra net/sociale medier. 

7. Gør det let for barnet at fortælle om oplevelser ved roligt at spørge, hvordan noget foregik. 

8. Deltagerne i seksuelle lege bør være ligeværdige i alder, status og intellekt (helst gode venner, der ofte leger 

sammen). 

9. lær børn at onani er noget man undlader at gøre i fuld offentlighed eller vi forsøger at aflede hvis det tager 

overhånd og vi kan se at en stor del af dagen bruges på det.  

10. hold øje med og handel på unormal adfærd. Det kan være udtryk for voksen seksualitet, så som voksen viden om 

sex, handlinger eller tvang over for andre børn eller overdreven onani. Det kan være tegn på f.eks. følelsesmæssig 

stress, Incest eller uhensigtsmæssig adgang til informationer om voksen livets sex.   
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