
Holdninger til ”Børns seksuelle lege”  

På baggrund af viden og pædagogisk erfaring, har vi på vores pædagogisk lørdag, fundet frem til 

en fælles forståelse og pædagogiskpraksis. 

Doktorlege er en naturlig del af barnets udvikling, og i vores institution, har vi følgende holdning: 

1. At børnene skal have tøj på, i den tid de er i børnehave. Der er ingen leg, som foregår uden 

tøj på. 

2. Hvis en medarbejder vurderer at legen skal stoppes, skal det gøres på en måde, så 

barnet/børene ikke føler sig skamfuld eller ydmyget.  

3. Den enkelte medarbejder må vurderer om legen skal stoppes, ved en afledningsmanøvrer 

eller ved at tage en snak med børnene, om at numser, tissemænd og koner osv. er det 

enkelte barns private. 

4. Man skal huske at, hvis en medarbejder én gang har set en ”leg” uden at gribe ind, opfattes 

det, af børnene, som accepteret.  

5. I de tilfælde hvor medarbejderen, vurderer at forældrene skal underrettes, skal det ske 

samme dag. Hvis der er tale om episoder der ligger indenfor det ”normale”, skal det siges 

som en del af ”information om dagens forløb”.  

I de tilfælde hvor medarbejderen vurdere at det ligger ”udenfor det normale”, og man 

f.eks. har haft en snak med barnet, skal forældrene underrettes samme dag, evt. pr. 

telefon, hvis andre henter. Episoden skrives ned og vedlægges barnets papir i børnehaven. 

Vi vil efterfølgende observere barnet og hvis det gentager sig, foretager vi de forødende 

skriftlige underretninger, til forældrene og Lolland kommune.  

I de tilfælde hvor medarbejderen vurder at episoden ligger i kategorien ” Det er aldrig 

normalt”, ringes der til forældrene med det samme. Lolland kommune skal ligeledes 

underrettes med det samme, pr. telefon eller via mail. Alt skal skrive ned og vedlægges 

barnets papir. Hvis der er en voksen indblandet, sendes denne hjem med det samme, og 

det meddelelse Lolland kommune, som så fortager en politianmeldes. 

Brug altid Lolland kommunes handleguide. 

 

6. Vi arbejder hele tiden med at lærer børnene at sige fra, ikke kun vedrørende seksuelle lege, 

men også andre lege/situationer, de ikke vil deltage i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tjekliste ang. Børn og seksualitet 

 

I pjecen ”Børn og seksualitet” fra Børns vilkår, har Anna Louise Stevnhøj, lavet en tjekliste over 

hvad der kan betragtes som normal og unormal seksuel udvikling og adfærd. 

Vi har fundet listen i en forkortet udgave i Fagbladet FOA april 2011. 

 

2-5 årige 

Almindelig seksuel adfærd 

 At være nysgerrig i forhold til familiemedlemmers køn og bryster 

 At tage tøjet helt eller delvist af 

 At udforske hinandens kønsdele 

 At lege samleje med tøj på 

 At vise numser og kønsorganer frem 

 At prøve at putte ting ind i hinanden. 

Men børnene skal have forklaret, at de ikke må, da det kan give rifter og infektioner 

 At være interesseret i og at udforske forskellene på kønnene. 

 At børnegruppen sammen elsker ”frække ord” 

 At have erektion 

 At spørge om køn og sex. 

 

 

2-5 årige 

Det falder udenfor ”normalområdet” 

 At have erektion næsten konstant 

 At lege med afføring i børnehavealderen 

 At slikke på andre børns kønsorganer eller at opfordre andre børn til at gøre det på sig 

 At tage på pædagogernes kønsorganer 

 At putte ting ind i hinanden selvom om det gør ondt, eller selvom voksne har sagt fra 

 At snakke om seksualitet konstant 

 At presse andre til seksuelle lege eller til at tage tøjet af. 

 At vide for meget om sex – f.eks. at vide hvad oralsex er 

 At være seksuelt indladende overfor voksne 

 

 

Gælder alle 

Det er aldrig normalt, hvis et barn 

 Presser andre til at deltage i seksuelle aktiviteter 

 Udøver seksuelle handlinger, der gør ondt på andre 

 Den seksuelle adfærd virker tvangsmæssig eller aggressiv 

 Reagerer på krise (f.eks. vold i hjemmet) ved at foretage seksuelle handlinger overfor 

andre børn, der ikke deltager frivilligt 

 Virker ligeglade, selv om dets seksuelle handlinger skader et andet barn. 

 


