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1. Hvorfor undersøge doktorlege? 

Leger børn doktorlege og bollelege – og hvilke lege er ok, 
og hvilke er ikke?

Er det seksuelt krænkende adfærd, når småbørn tager 
temperatur på hinanden, og hvor mange børn ser egentlig 
porno derhjemme og er præget af det? 

Og er det i det hele taget i orden, at børnehaverne lægger 
rum til de seksuelle lege, som foregår blandt børn i tre til 
seks års alderen, eller er det lege, som hører til i privats-
færen hjemme hos far og mor?

Ovenstående er blot nogle få af de spørgsmål, som vi gen-
nem en årrække har mødt i vores professionelle kontakter 
med daginstitutioner og småbørnsforældre.  

Vores oplevelse er, at danske pædagoger og pædagogmed-
hjælpere mangler forskningsbaseret viden om børns nor-
male seksuelle udvikling og adfærd – helt basalt fordi der 
ikke eksisterer opdateret og relevant viden og materiale 
om emnet. Det betyder, at daginstitutionerne er nødt til at 
fastlægge den pædagogiske praksis ud fra mere eller min-
dre personlige holdninger og erfaringer, hvilket igen bety-
der, at normerne på dette område ofte er meget forskellige 
fra daginstitution til daginstitution – eller fra ansat til 
ansat. Det betyder også, at det kan være forbundet med 
vanskeligheder at få øje på og reagere adækvat på de børn, 
der viser tegn på afvigende seksuel adfærd; herunder børn 
som har været udsat for seksuelle overgreb mv.  

Vi støder desuden i stigende omfang på daginstitutioner, 
hvor emnet har skabt uenigheder og konflikter mellem 
hele eller dele af forældregruppen og de pædagogiske 
medarbejdere. Et typisk mønster i disse sager er, at de 
pædagogiske medarbejdere ønsker at give børnene et vist 
frirum til at udfolde sig, men mangler pædagogisk og 
psykologisk legitimitet i forhold til deres pædagogiske 
praksis. 
 
Dertil kommer, at en række meget omtalte sager om 
seksuelle overgreb i daginstitutioner har skabt en stor og 
meget forståelig frygt blandt mange småbørnsforældre og 
pædagogiske medarbejdere. Denne forståelige frygt bev-
irker desværre i en del tilfælde, at alle tegn på seksuel leg 
og adfærd opfattes som værende problematisk og ’farlig’. 
Vi kan iagttage at børns almindelige sunde seksualitet i 
flere tilfælde blandt andet af forældrene kobles til risiko-
betonet adfærd. Enten i form af risiko for voksnes over-
greb mod børn eller børns overgreb mod andre børn. 
 
 
 
 
 
 

Der er to helt centrale formål med dette projekt: 

•	 Småbørns	sunde,	naturlige	seksuelle	udvikling																																																																																																																																								
             skal understøttes

•	 Daginstitutioner,	PPR,	sundhedsplejersker	
             m.v.  skal have redskaber til at opdage og hjælpe                                                                                                                                           
             de børn, som udviser tegn på afvigende adfærd,                                                                                                                                          
             eller som har symptomer på at have været udsat                                                                                                                                            
             for grænseoverskridende adfærd. 

Vi mener, at disse to forhold er nøje forbundne. Man 
kan ikke få øje på og hjælpe børn med afvigende adfærd, 
medmindre man har viden om, hvad der er alders-
svarende og ikke-problematisk adfærd. Og der er, som det 
fremgår af afsnittet om vores forforståelse, kun sparsom 
forskningsmæssig viden om, hvad der er ’normalt’ og 
’ikke-normalt’ på dette område. Der er altså et aktuelt og 
påtrængende behov for mere viden om, hvordan moderne 
danske småbørn agerer seksuelt, og hvordan henholdsvis 
danske daginstitutioner og småbørnsforældre forholder 
sig til dette. Det er disse problemstillinger, som vi hermed 
tager hul på.

Vi vil gerne takke alle de børnehaveledere, som har 
hjulpet ved at udfylde vores omfattende spørgeskema, 
samt Pædagogisk Udviklingsfond (PUF) FOA, som via 
støtte har gjort det muligt at gennemføre denne
 kortlægning. 

Vi vil desuden gerne takke cand. psych. Mimi Strange, 
leder af Januscentret, samt cand.scient.pol Lars Sandberg 
for konstruktiv gennemlæsning af rapporten.

Marts 2011
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Sammenfatning
Barnlig seksualitet er et hyppigt diskuteret emne i danske 
børnehaver. 

Forældresamarbejdet
Besvarelser fra 382 danske børnehaveledere, hvilket svarer 
til godt hver femte danske børnehaveleder, viser, at leg og 
adfærd, der involverer kønsorganer, numser og nøgenhed, 
jævnligt fører til diskussioner med forældre: Mere end 
seks ud af 10 børnehaveledere i denne kortlægning har 
diskuteret emnet med forældre inden for de seneste år. 
Halvdelen af børnehavelederne angiver, at de har oplevet 
episoder, hvor børnehavens holdninger til området er 
kommet i modstrid med forældrenes – og hele 30 pro-
cent fortæller, at denne type leg og adfærd har skabt uro/
uenighed blandt forældrene i daginstitutionen. 

Det er et tydeligt mønster, at forældre typisk er langt 
mere restriktive end det pædagogiske personale i forhold 
til denne type lege. Som en børnehaveleder udtrykker det, 
kommer det ofte helt bag på forældre, at deres børnehave-
børn interesserer sig for egne og andres kønsdele. 

Professionel tvivl
Besvarelserne viser imidlertid også, at det ikke bare er 
forældrene, der bliver usikre, når børnene leger lege, hvor 
kønsorganer mv. er involveret. Børnehavelederne giver 
generelt i besvarelserne udtryk for bekymring for, at der 
skal ske ’overgreb’, krænkelser’ og grænseoverskridelser 
børnene imellem, og børnehavelederne udtrykker tvivl 
om, hvor grænsen er mellem dette og så almindelig leg og 
adfærd.
61 procent af alle børnehavelederne angiver, at deres 
børnehave har indført regler for børnenes adfærd på dette 
område, såsom regler om ikke at måtte tage undertøjet af, 
regler om ikke at måtte lege doktorlege/numselege etc.  
En stor del af disse regler har direkte til formål at 
beskytte børnene mod hinanden.

Skriftlighed
Selv om der er relativt mange børnehaver, hvor der har 
været diskussioner med forældre om emnet, og selv om 
børnehavelederne i mange tilfælde erkender at være i 
tvivl om konkrete børns adfærd, er det kun et fåtal af 
børnehaverne, der har arbejdet med emnet i læreplaner, 
virksomhedsgrundlag mv., lige som det kun er de færreste, 
der har lavet informationsmateriale til forældrene. 

Det er også kun et lille mindretal, der har modtaget ret-
ningslinjer, pjecer, arbejdspapirer eller lignende om emnet 
fra deres kommune.   Børnehaverne bruger til gengæld 
deres	kommune,	nemlig	den	kommunale	PPR,	når	de	
bliver bekymrede for et barns adfærd på dette område.

Hvad leger børnene
Når man spørger børnehavelederne om børnenes konk-
rete aktiviteter på dette område, tegner der sig et relativt 
konsistent billede, forstået på den måde, at det er den 
samme type leg/adfærd, som flertallet af børnehave-
lederne kommer i tvivl om eller bliver direkte bekymrede 
over. 

Grupperer man børnenes lege/adfærd, tegner der sig tre 
hovedgrupper.
 

Den hyppige og ’normale’ adfærd
I denne gruppe finde en række aktiviteter, som 
børnehavelederne rapporterer, at de ofte ser, og at de kun 
sjældent kommer i tvivl om eller bliver bekymrede over. 
Her finder man aktiviteter som at kigge på andre børns 
kønsorganer og numser og at vise egne kønsorganer og 
numser frem for andre børn.   
 
Det er også almindeligt, at børnehavebørn undersøger 
deres egne kønsorganer og/eller numser, og at børnene 
tager alt tøjet af og leger nøgne sammen – også selv om 
det er ’forbudt’ i de fleste børnehaver.  
 
Det er heller ikke ualmindeligt, at børn ’leger samleje’, og 
at de fortæller i børnehaven, at de har set deres forældre 
eller andre nære voksne i seksuelle situationer – og i langt 
flertallet af de tilfælde, hvor børnehavelederne rappor-
terer om dette, har de ikke fundet anledning til tvivl eller 
bekymring.
 

Leg og adfærd som vækker tvivl
Besvarelserne viser, at børnehavelederne relativt ofte 
møder lege og adfærdstræk, hvor de er i tvivl om, hvor-
vidt det er normalt, eller om de skal være bekymrede og 
handle på dette.  

I denne gruppe fylder onani meget. Onani er hyppigt 
forekommende og bliver i flertallet af tilfældene vurderet 
som normalt og alderssvarende. Men der er også en stor 
andel, som har oplevet børn, der onanerer i en grad, så det 
pædagogiske personale kommer i tvivl eller bliver de-
cideret bekymrede.
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’Temperaturlege’, hvor børnene fører genstande ind i an-
dre børns numse eller skede, optræder også relativt hyp-
pigt, og skaber ligeledes ofte tvivl hos personalet, hvilket 
også er tilfældet med børn, der undersøger hinandens 
kønsdele/numser med fingrene. 

Det er lidt mindre almindeligt, at børn fører genstande 
ind i egen numse eller skede – men det skaber til gengæld 
lidt mindre tvivl og bekymring hos personalet, hvilket 
muligvis kan tilskrives, at børnehavelederne i denne situa-
tion ikke frygter grænseoverskridelser børn imellem. 

Ikke hyppig men bekymrende
Den tredje og sidste gruppe af lege/aktiviteter har det til 
fælles, at de er relativt sjældent forekommende – og at de, 
når de fremtræder, kun sjældent opfattes som normale og 
alderssvarende.  Mundkontakt med andres kønsorganer 
(slikke eller sutte på tissemand eller tissekone) er et af 
disse adfærdstræk. Et andet, yderst sjældent forekom-
mende, er forsøg på at føre penis ind i et andet barns 
numse eller skede.

I denne kategori placerer sig også flertallet af de bes-
varelser, hvor børn har fortalt i børnehaven, at de 
har set porno på film, tv eller internet. Dette finder 
børnehavelederne som oftest bekymrende. 

Anbefalinger
Besvarelserne viser en tendens i retning af, at 
børnehaverne bygger pædagogisk praksis på personalets 
egne normer og på ønsket om at forebygge, at børn begår 
krænkende/grænseoverskridende handlinger over for 
hinanden.  Der udtrykkes på samme tid tvivl om, hvilke 
lege og adfærdsformer der er `normale’, og hvilke der bør 
give anledning til professionel bekymring og handling.
Vi anbefaler derfor, at der udarbejdes lettilgængeligt 
undervisnings- og informationsmateriale til den pædago-
giske faggruppe samt til undervisning på pædagoguddan-
nelsen. Materialet skal både omfatte viden om normal og 
bekymrende seksuel adfærd samt forslag til handleguides 
ved bekymring og forslag til, hvordan børnehaven kan 
udvikle og videndele pædagogisk praksis på området. 

Besvarelserne viser, at mange småbørnsforældre har ringe 
viden om deres børns seksuelle udvikling, og at de rea-
gerer stærkt på børnenes seksuelle nysgerrighed og adfærd 
i børnehaven.
Vi anbefaler, at der udarbejdes forældrepjece om normal 
seksuel udvikling 2-7 år.

Besvarelserne	viser,	at	børnehaverne	bruger	PPR	som	
første led, når de søger rådgivning vedr. seksuel adfærd 
hos børn. 
Vi anbefaler, at man udarbejder informationsmateriale til 
brug	for	opkvalificering	af	de	kommunale	PPR	teams.

Materialet indeholdt for få data til at konkludere på 
børnehaver med mange børn/forældre med anden et-
nisk baggrund end dansk. Ud fra bl.a. undersøgelser som 
UNG2006 er det en kendt problemstilling, at der er 
særlige udfordringer, hvad angår indvandrerunges viden 
om og holdninger til seksualitet. 

Vi anbefaler, at der foretages en særskilt kortlægning 
af seksuel leg og adfærd samt af forældresamarbejde på 
området i institutioner med høj andel af børn med anden 
etnisk baggrund end dansk .

Sammenfatning og anbefalinger
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 3. Om projekt og rapport 

Projekgruppen
Projektet er initieret og gennemført af Anna Louise 
Stevnhøj og Søren Gundelach.
Projektet har fået støtte vedrørende databearbejdning og 
analyse ved cand.merc. Bettina Doktor.

Anna Louise Stevnhøj er medicinsk journalist og forfatter 
og har beskæftiget sig med børn/unge og seksualitet gen-
nem en længere årrække, herunder som konsulentansat 
i Sundhedsstyrelsen i forbindelse med information om 
HIV/AIDS og prævention, som skribent for Komiteen 
for Sundhedsoplysning, Ugeskrift for Læger og Helse og 
som kommunikationsmedarbejder i Børns Vilkår.  

Anna Louise Stevnhøj har skrevet en række fagbøger om 
og til børn om seksualitet, herunder ’Elsk med omtanke’ 
(Forum 1994), ’Før den første gang’ (Her & Nu 2000), 
’Efter den første gang’ (Her & Nu 2003) samt ’Børn og 
seksualitet’ (Børns Vilkårs Forlag 2005 og 2008.) Anna 
Louise Stevnhøj underviser og holder foredrag om seksu-
alitet i daginstitutioner.

Søren Gundelach er partner i UdviklingsForum og ud-
dannet pædagog, cand.pæd.pæd., og han har arbejdet som 
kontorchef, faglig sekretær, underviser. Han har været 
vuggestueleder på Christianshavn i København K.

Søren Gundelach arbejder især med evalueringer, formi-
dling, forskning, konsulentbistand, organisationsudvikling 
og ledelse - især inden for pædagogiske institutioner. Han 
arbejder blandt andet med undersøgelser, projektledelse, 
kvalitetsudvikling, udsatte børn og har en del konsu-
lentopgaver inden for organisationsændringer, ledelse, 
samarbejde og kommunikation. Søren Gundelach under-
viser og holder foredrag om seksualitet i daginstitutioner.

At undersøge børns seksualitet i børnehaver 
Formålet med dette projekt er at kortlægge og undersøge 
det pædagogiske personales observationer af en række 
adfærdstræk, som omfatter leg og adfærd, der involverer 
kønsorganer, numse, nøgenhed.

Formålet er ikke at undersøge børns seksualitet i al-
mindelighed eller at definere børns normale seksuelle 
udvikling. Vi har ønsket at finde ud af, hvilke doktorlege 
og numselege danske børnehavebørn leger, og hvad de i 
øvrigt udviser af adfærd vedrørende kønsorganer, numser 
mv.
 

Det har vi valgt at undersøge ved at spørge børnehavele-
dere om deres observationer af børn. Vi har også ønsket 
at finde ud af, hvordan børnehavelederne vurderer denne 
adfærd og disse lege, og om der er forskelle og ligheder 
i forhold til hvad børnehavelederne forventer at kunne 
observere i aldersgruppen, og hvad der modsat bekym-
rer dem. Vi har desuden ønsket at undersøge, hvordan 
børnehavelederne oplever forældresamarbejdet omkring 
netop dette emne.  

Kortlægningen er udformet som et spørgeskema, der er 
rettet mod ledere af børnehaver, og hvor lederen spørges 
som fagperson og ikke som repræsentant for institution 
eller kommune.  Baggrunden for denne fremgangsmåde 
er, at der, som det blandt andet er beskrevet i interna-
tional litteratur på området, er betydelige metodemæssige 
vanskeligheder med at undersøge helt almindelige børne-
populationers helt almindelige seksuelle adfærd. 

Der er for det første en række problemer med over-
hovedet at få adgang til relevante populationer. Emnet 
støder erfaringsmæssigt på en vis modstand, som dels 
kan handle om emnet seksualitet som sådan, og dels om 
nervøsitet for at skabe uro hos forældre. 
I starten af dette projekt rettede vi således henvendelse til 
en række kommuner med henblik på, at alle kommunens 
3-6 års institutioner kunne modtage et spørgeskema. 
Imidlertid ønskede kommunerne ikke, at deres insti-
tutioner skulle have fokus på børns seksualitet. Dette 
skyldtes angiveligt en frygt for, at det at sætte fokus på 
emnet kunne have uønskede følgevirkninger.  Denne 
problemstilling er kendt i eksempelvis amerikanske 
forskerkredse, hvor det er dokumenteret, at det meget 
svært at få tilladelse til at lave videnskabelige studier om 
børns seksualitet, og at der på baggrund af nervøsitet fra 
forældre, myndigheder og bevillingsgivere er store bar-
rierer forbundet med at få adgang til relevante popula-
tioner. (O’Sullivan 2003)

Men der er også de helt indlysende metodiske ud-
fordringer i at undersøge adfærd i en børnepopulation. 
Børnene kan ikke interviewes - dels af etiske årsager, 
dels fordi de netop på baggrund af emnets karakter ikke 
kan verbalisere oplevelser og erfaringer. Mindre børn har 
ingen forhåndsviden om sin egen eller voksnes seksualitet. 
(Zeuthen 2009)
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I undersøgelsen anvendes termerne ’normal’ og ’nor-
malområdet’. Termerne optræder i forbindelse med, at 
børnehavelederne skal angive hvilke adfærdsformer, de 
har oplevet blandt børn i institutionen, og hvordan de i 
praksis har vurderet denne adfærd. 

Normalitetsbegrebet skal i denne undersøgelse forstås ud 
fra en konkret dansk pædagogisk kontekst. Det normale/
normalområdet er den adfærd, som pædagogen forventer 
at kunne observere hos et givet barn i den givne alders-
gruppe. Den bekymrende/ikke-normale er den adfærd, 
som foranlediger pædagogen til at overveje, om barnet 
udvikler sig sundt og aldersvarende, udviser tegn på 
emotionelle/sociale/kognitive vanskeligheder eller udviser 
symptomer på omsorgssvigt, herunder overgreb. 

Der er - også i et internationalt perspektiv – langt mel-
lem forskning om seksuel leg og adfærd i ikke-patologiske 
populationer. Danmark (og de øvrige nordiske lande) 
har imidlertid med den store andel af børn i dagtilbud 
nogle helt særegne muligheder for at observere store 
repræsentative børnegrupper. 

Der findes international litteratur om variationer i sek-
suel leg og adfærd blandt børn med og uden belastende 
baggrundsfaktorer som eksempelvis seksuelle overgreb, 
opmærksomhedsforstyrrelser og PTSD. Vi har i design 
af denne undersøgelse især støttet os til Johnson (1999), 
Friedrich (2003) og Larsson/Svedin (2002).

I denne rapport optræder en lang række citater. De kom-
mer alle uden undtagelse fra de børnehaveledere, som har 
deltaget i undersøgelsen. Citaterne stammer fra de felter 
i spørgeskemaundersøgelsen, hvor børnehavelederne har 
haft mulighed for at uddybe og kommentere i forhold til 
undersøgelsens spørgsmål.

Metode
Indsamlingen af data er afgrænset til børnehaver og om-
fatter ikke integrerede institutioner. Dette er en kapac-
itetsbegrundet afgrænsning, som sikrer os et éntydigt og 
håndterbart udvælgelseskriterium.
Dataindsamlingen er foregået via en internetbaseret 
spørgeskemaundersøgelse.  Dette valg er truffet af res-
sourcemæssige årsager, selv om vi er bevidste om, at nogle 
børnehaveledere er uvante med at deltage i undersøgelser 
over internettet, og at dette kunne blive en barriere i 

forhold til svarprocenten. En del børnehaver returnerede 
spørgeskemaet med henvisning til at de ikke havde mu-
lighed for at prioritere den tid der skulle til at svare. 

Der er i alt 1.794 børnehaver i Danmark (Danmarks 
Statistik 2009). Vi har via mail udsendt et elektronisk 
spørgeskema til 1.156 børnehaveledere i Danmark. Disse 
er udvalgt forholdsmæssigt efter antal børnehaver i den 
enkelte kommune set i relation til børnehaver i alt i Dan-
mark. Det har dog i en række kommuner været vanskeligt 
via kommunens hjemmeside at få adgang til den enkelte 
institutions mailadresse. I én kommune har børnehaverne 
ikke deres egen mailadresse. Nogle enkelte kommuner har 
ikke børnehaver, men udelukkende integrerede institu-
tioner ligesom andre kommuner har relativt få børnehaver, 
men derimod en meget stor andel integrerede institution-
er ud af kommunens samlede masse af daginstitutioner.

I indledningen til undersøgelsen pointerede vi, at vi 
spørger lederen som fagperson. Den enkelte leder blev 
hverken bedt om at svare på institutionens eller kom-
munens vegne. Vi pointerede, at lederen og hendes 
institution er anonyme. I slutningen af spørgeskemaet var 
der mulighed for at skrive navn og kontaktoplysninger i 
tilfælde af, at man ønskede at blive kontaktet med henblik 
på uddybende oplysninger. 

For at skaffe så mange besvarelser som muligt iværksatte 
vi en erindringsprocedure, hvor vi udsendte i alt seks 
e-mail til de børnehaver, der ikke havde påbegyndt bes-
varelse af spørgeskemaet. Vi fik i alt 56 e-mails retur med 
meddelelse om, at de var ugyldige. Efter ind-
samlingsperioden – der løb fra 10. november 2010 til 5. 
december 2010 - havde i alt 482 børnehaver helt el-
ler delvist besvaret spørgeskemaet. Imidlertid var der 
heraf 100 børnehaver, der kun havde besvaret meget 
få spørgsmål i spørgeskemaet. Det endelige antal 
børnehaver, der har svaret, er således 382. De deltagende 
børnehaver er beliggende i 79 ud af landets 98 kommuner. 
Se bilag.

Om projekt og rapport 
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Svarpersonernes basisoplysninger er som følger

Erfaring som pædagoger
83 procent af svarpersonerne har mere end 15 års                                                             
erfaring som pædagoger.

Erfaring som leder
55 procent af svarpersonerne har mere end 10 års erfaring 
som leder. 20 procent har mellem 5-10 års erfaring og 25 
procent har mellem 1-5 års ledererfaring.

Børnehavens størrelse
18 procent af børnehaverne har indskrevet 39 børn og 
derunder. 42 procent har indskrevet mellem 40-59 børn. 
23 procent har indskrevet mellem 60-79 børn. 17 procent 
har indskrevet 80 børn og derover. 

Hvor ligger børnehaven?
16 procent af børnehaverne er beliggende i hovedstaden 
eller hovedstadens forstæder. 29 procent af børnehaverne 
er beliggende i et større byområde det vil sige med mere 
end 10.000 indbyggere. 28 procent er beliggende i et 
mindre byområde det vil sige med mellem 2.000-10.000 
indbyggere. 27 procent er beliggende i et landdistrikt.

Børn fra etniske minoriteter
33 procent af børnehaverne har ikke indskrevet børn fra 
etniske minoriteter. 58 procent har indskrevet mellem 
0-25 procent børn. 6 procent har indskrevet mellem 25-
50 procent børn fra etniske minoriteter og 2 procent har 
indskrevet mere end 50 procent.

Kortlægningen udgør en stor stikprøve på 386 børnehaver 
i 79 kommuner ud af 1.794 børnehaver i 98 kommuner. 
Det vil sige, der er besvarelser fra 21 procent af landets 
børnehaver. 

Der er meget få respondenter fra børnehaver med høj 
andel af børn fra etniske minoriteter. Dette betyder, at 
undersøgelsen ikke kan belyse, hvorvidt der er særlige 
forhold, der gør sig gældende i børnehaver, hvor en stor 
andel af børn og forældre tilhører etniske mindretal. 

Om projekt og rapport 
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I spørgeskemaet  præsenteres børnehavelederne for en 
række lege, adfærdstræk og handlinger, der alle omhan-
dler børnenes kroppe, kønsorganer og/eller snak om 
seksualitet. 
Børnehavelederne blev for det første bedt om at angive, 
om de har observeret den pågældende adfærd blandt børn 
i deres børnehave inden for de seneste tre år . For det 
andet blev de - i givet fald de havde observeret adfærden - 
bedt om, hvorvidt de havde vurderet adfærden: 

•	 Som	værende	normal
•	 Om	de	var	i	tvivl	om,	hvorvidt	adfærden
 var normal
•	 Om	de	fandt	adfærden	bekymrende.

Bemærk, at der ikke er spurgt til, hvor hyppigt adfærden 
er observeret inden for de sidste tre år, ligesom der heller 
ikke er spurgt til hvor mange børn, der er observeret at 
udvise den pågældende adfærd.

Et samlet overblik over børnehaveledernes besvarelser på 
dette spørgsmål kan ses i Figur 2 . 

4. Børns seksuelle lege og adfærd
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Figur 1. 



Børns seksuelle lege og adfærd
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Der er foretaget analyser af besvarelserne med 
udgangspunkt i børnehaveledernes basisoplysninger. 
Disse analyser viser ikke signifikante sammenhænge. Det 
vil sige, at besvarelserne ikke ses at have en sammenhæng 
med lederens erfaring og anciennitet, institutionsstørrelse 
samt beliggenhed. 
Resultaterne	af	undersøgelsen	viser	høj	grad	af	konsistens	
i besvarelserne. Det er de samme adfærdstræk, som ob-
serveres hyppigt, og som børnehavelederne vurderer som 
værende normale for aldersgruppen. 
Man kan ud fra besvarelserne, der som nævnt baserer sig 
på børnehaveledernes observationer, dele børnenes lege og 
adfærdstræk op i tre grupper:

Gruppe 1
 Den hyppige og ’normale’ adfærd. De lege og adfærd-
stræk, som forekommer hyppigt, og som pædagogerne 
typisk vurderer som værende normale og forventelige for 
aldersgruppen. Hvis børnehavelederne finder adfærden 
bekymrende, vil det ofte være, fordi der er særlige forhold 
til stede, som for eksempel at barnet udøver adfærden i 
ekstrem grad, eller at adfærden ses i relation til en række 
andre bekymrende træk hos barnet. 

Gruppe 2
Leg og adfærd som vækker tvivl. De lege og adfærdstræk, 
som optræder med en vis hyppighed i undersøgelsen, og 
som ’ deler vandene’, forstået på den måde, at de i nogle 
tilfælde vurderes som værende normale for aldersgruppen, 
mens de i mange tilfælde vurderes som tvivlsomt normale 
eller bekymrende.

Gruppe 3
Ikke hyppig men bekymrende kan defineres som lege 
og adfærd, som ikke forekommer hyppigt, og som ofte 
opfattes problematisk af børnehavelederne. 

Gruppe 1: Den hyppige
og ’normale’ adfærd  
 
I gruppe 1 findes de hyppigst observerede lege og adfærd. 

Kigger og viser frem
Undersøgelsen viser, at en meget stor del af danske 
børnehavebørn kigger på andre børns kønsorganer og 
numser (86 procent), og at børnene viser deres egne 
kønsorganer og numser frem for andre børn (83 procent).

Undersøger sig selv
Det er også almindeligt, at børnehavebørn undersøger 
deres egne kønsorganer og/eller numser (73 procent).

Lege nøgne
Det er desuden en ret almindelig aktivitet at tage alt tøjet 
af og lege nøgne sammen (53 procent). Disse lege anser 
børnehavelederne oftest som værende normale og forven-
telige i forhold til aldersgruppen. Det er kun i ganske få 
tilfælde, at børnehavelederne er i tvivl om, hvorvidt ad-
færden hører til under normalområdet, eller om de finder 
adfærden direkte bekymrende.

Børns seksuelle lege og adfærd
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Figur 3. Hyppig og normal adfærd. Procent. Baseret på 382 besvarelser.



Børns seksuelle lege og adfærd

Flere af børnehavelederne beskriver i deres bemærkninger 
til besvarelserne, hvordan denne gruppe af lege og adfærd 
opfattes som en naturlig del af børnehavens hverdag. 

Det skal bemærkes, at mere end halvdelen af alle 
børnehaveledere angiver, at børnehaven har regler for, om 
børnene må tage tøjet af. I 51 procent af børnehaverne 
skal børnene beholde underbukserne på, medmindre de 
leger med vand, og i 18 procent af børnehaverne er det 
eksplicit forbudt at lege doktorlege/numselege. Selv om 
børnehavebørn ikke kan forventes at være gennemført 
regeltro, er det alligevel meget sandsynligt, at disse regler 
har betydning for respondenternes observationer. 

Det er sandsynligt, at børnehaveledernes observationer af 
hyppighed af disse lege ville være højere, hvis forbuddene 
ikke eksisterede. Både fordi disse lege uden reglerne 
reelt ville være hyppigere forekommende og fordi 
børnene leger disse lege i det skjulte, som også flere 
respondenter skriver i bemærkninger til deres besvarelser. 

En del respondenter skriver desuden i deres bemærknin-
ger til besvarelserne, hvordan adfærd/leg, som de normalt 
betragter som værende normal, kan blive vurderet på en 
anden måde, hvis et barn adfærden i ekstrem grad, eller 
hvis adfærden kombineres med andre ting. Et eksempel 
kan være, hvis der er aldersforskel mellem de børn, der er 
med i legene, og pædagogerne derfor vurderer relationen 
som ulige. 

Samlejelege
Samlejelege er ikke ualmindelige. 373 børnehaveledere 
besvarede dette spørgsmål, og mere end en fjerdedel af 
disse (28 procent) har observeret børn, der legede samleje 
ved at imitere samlejebevægelser på en måde, som pæda-
gogerne fandt normal.
I respondenternes bemærkninger beskrives, hvordan 
børnene også bringer elementer fra denne type leg ind i 
andre lege. 

Nøgne forældre
368 børnehaveledere besvarede spørgsmålet om, hvorvidt 
børn har fortalt dem, at de har set deres forældre eller an-
dre nære voksne nøgne: 40 procent af børnehavelederne, 
svarende til 148 personer, har oplevet dette, og næsten 
alle, nemlig 141 børnehaveledere, har vurderet, at det var 
normalt. 

Overværet sex
370 børnehaveledere besvarede spørgsmålet om, hvorvidt 
de har oplevet børn, der har fortalt, at de har set forældre 
eller andre nære voksne i seksuelle situationer. 9,5 procent 
af disse 370 børnehaveledere, svarende til 35 børnehavele-
dere, har oplevet dette. Flertallet, 27 ud af 35 svarende til 
77 procent, har vurderet tilfældet som værende inden for 
normalområdet. 

Flere citater beskriver, hvordan det kan være en 
fortolkning fra personalets side, om det er en seksuel 
handling, som barnet beskriver:

Naturligt at kigge på hinandens 
kønsorganer ved toiletbesøg - især 
over middag, hvor alle børn på næsten 
samme tid er på badeværelset - en 
naturlig interesse i at se "det andet 
køn". 

Hvert efterår begynder de kommende 
skolebørn at interessere sig mere for sig selv 
og de andre, hvordan ser din numse ud osv. 
Hvert efterår begynder de kommende skole-
børn at interessere sig mere for sig selv og de 
andre, hvordan ser din numse ud osv. 

 Der har været kommentarer i leg som fx. - 
kom så skat - tag mig skat - men uden bev-
ægelser eller fagter, men hvor legen handlede 
om dinosaurer - og at den enes dino skulle 
følge med den anden.

Selvom de undersøger “tingene”, og det 
er normalt, taler vi om det. Vi har en 
fast regel i børnehaven, at børnene ikke 
må tage underbukserne af (andet end 
på toilettet).

Dette er, hvad jeg/vi med sikkerhed 
har konstateret. At der i uovervågede 
lege/områder kan ske andre ting, har 
vi ikke sikre vidnesbyrd om. 
 

Fx kan et barn fortælle, at far og mor 
slåsser, når de er kommet i seng.
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Børns seksuelle lege og adfærd

Figur 4. Lege samleje. Procent. Baseret på 373 besvarelser.

Figur 5. Set forældre: nøgne og i seksuelle situationer. Procent. 12



Børns seksuelle lege og adfærd

Gruppe 2: Leg og adfærd som 
vækker tvivl 
Gruppe 2 er de lege og adfærdstræk, som optræder med 
en vis hyppighed i undersøgelsen, og som ’ deler vandene’, 
forstået på den måde, at de i nogle tilfælde vurderes som 
værende normale og forventelige for aldersgruppen, mens 
de også i relativt mange tilfælde vurderes som tvivlsomt 
normale eller bekymrende. 

Onani 
Onani er hyppig adfærd. 368 børnehaveledere har bes-
varet spørgsmålet om, hvorvidt de har observeret onani, 
og 66 procent af disse har oplevet onaniadfærd. Heraf 
siger mere end to ud af tre, at de har vurderet adfærden 
som normal. Men næsten en tredjedel af de respondenter, 
der har oplevet onaniadfærd, har været i tvivl eller været 
bekymrede over denne. 

 En pige onanerede temmelig meget, vi talte med   
 forældrene. De kontaktede lægen, som mente   
 forældrene skulle vise barnet, hvordan fx    
 mor onanerede, hvilket hun gjorde. Det overskred   
 vores tærskel. 

Flere børnehaveledere skriver i bemærkningerne, at tvivl/
bekymring angående onani har handlet om børn, som har 
onaneret så meget, at det pædagogiske personale er 

blevet bekymret. Børn, der onanerer meget, er angivet 
i undersøgelsen som den hyppigste enkeltårsag til, at 
børnehavelederne har valgt at søge ekstern rådgivning. 
Dette bliver uddybet i afsnittet Børnehavens behov for 
information og rådgivning. 

Flere børnehaveledere angiver desuden, at børnehavens 
holdninger til onani også handler om normer; at man 
ønsker at lære børnene, at onani er en privat aktivitet, som 
foregår i enrum. 

 

Figur 6. Onani. Procent. Baseret på 368 besvarelser.

Hvad angår seksuel adfærd, fx. onani, snakker vi med 
barnet og forældrene om, at det er ok, men at barnet 
ikke skal onanere foran de andre børn, og at det er 
noget, det skal have for sig selv, og ikke mens  det er 
sammen med andre mennesker. 

Vi mener som udgangspunkt at onani er ok, men  havde 
en dreng, for hvem det optog al hans tid, så han gled 
ud af alle sociale relationer. Vi fik rådgivning, som 
dels handlede om, hvor meget han skulle have “lov” til, 
hvordan vi fik ham gjort forståeligt, at det ikke var ok 
at gøre det  midt i madpakkerne - og hvordan vi fik 
ham til at forstå, uden at det skulle føles forkert eller 
forbudt.
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Børns seksuelle lege og adfærd

I gruppe 2 findes desuden en del af de såkaldte ’hands-on’ 
lege. 

Undersøge andre med fingre
368 af børnehavelederne har besvaret spørgsmålet om, 
hvorvidt de har observeret lege, hvor børn har brugt deres 
fingre til at undersøge andre børns kønsorganer eller 
numser. 45 procent af børnehavelederne, svarende 

til 165, har observeret disse lege. I seks ud af 10 af disse 
tilfælde (101 tilfælde svarende til 27,4 procentpoint) fandt 
børnehavelederne adfærden normal, men i hvert fjerde 
tilfælde (41 tilfælde svarende til 11,1 procentpoint) var 
de i tvivl, og i hvert syvende tilfælde (23 tilfælde svarende 
til 6,3 procentpoint) fandt børnehavelederne adfærden 
bekymrende. 

Figur 7. Undersøger andres kønsorganer/ numser. Procent. Baseret på 382 besvarelser

Føre genstande ind i andre
’Tage temperaturlege’ er relativt hyppige, men skaber tvivl 
og bekymring.  368 børnehaveledere har besvaret dette 
spørgsmål, og 29 procent af disse angiver at have oplevet 
børn, der har ført genstande ind i andre børns numse eller 
skede. Her er det kun i ca. en tredjedel af tilfældene, at 
børnehavelederne vurderer legen som normal, mens de 
er i tvivl i lidt mere end en anden tredjedel af tilfældene 
og direkte bekymrede i den sidste tredjedel procent af 
tilfældene. Se Figur 8 på næste side.  

Føre genstande ind i sig selv 
Det er knap så hyppigt, og vækker knap så megen bekym-
ring, når børn fører genstande ind i egen numse eller 
skede. 367 børnehaveledere har besvaret dette spørgsmål, 
og 19 procent af disse har observeret dette. Af disse har 
halvdelen vurderet adfærden som værende normal, mens 
ca. hvert tredje har været i tvivl, og ca. hver femte har 
vurderet adfærden som bekymrende. Se Figur 
8 på næste side.  

Vi oplever jævnligt, at børn eksperimenterer med 
kroppens formåen. Vi ser det som helt normalt, 
men vi bliver altid i tvivl, når der er tale om sam-
spil med andre børn. Ikke fordi det er unormalt, 
men fordi det kan være grænseoverskridende. De 
ting, man gør med sig selv, kan man stoppe, hvis 
det bliver ubehageligt, det er straks sværere at sætte 
en grænse for et andet barn.

Normal adfærd og nysgerrighed fører nogle gange 
til uønsket adfærd, fx. at putte ting i numsen eller 
andre huller, men det kan være behæftet med risiko 
for skader, eller at et barn får følelsen af overgreb. 
Vi taler med børnene om, at de skal sige fra overfor 
det, de ikke vil være med til, og at det er vigtigt at 
lytte til og se på, hvordan de andre børn reagerer 
og handle efter det.
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Børns seksuelle lege og adfærd

Figur 8. Føre genstande ind i andre - føre genstande ind i sig selv

Gruppe 3: Leg og adfærd: ikke 
hyppig men bekymrende
Gruppe 3 kan defineres som adfærd, som forekom-
mer sjældent, og der som ofte opfattes bekymrende af 
børnehavelederne. 
 
Mundkontakt
Mundkontakt med andres kønsorganer (slikke eller sutte 
på tissemand eller tissekone) er et af disse 
adfærdstræk.  374 børnehaveledere har besvaret 
spørgsmålet vedr. denne adfærd, og 16 procent af disse, 
svarende til 61 børnehaveledere, angiver at have ob-
serveret denne type adfærd. Heraf vurderer mindre end 
en fjerdedel adfærden som normal. En tredjedel var i tvivl 
om, hvorvidt den observerede adfærd var inden for nor-
malområdet, mens fire ud af 10 fandt adfærden bekym-
rende. Se Figur 9. 

Har søgt ekstern rådgivning i forbindelse med et    
barn, der har været så interesseret i tissemand
 og “lokket” en pige til lege, hvor hovedformålet var,    
at hans “pik skal ind i numsen”

Forsøg på penetration
368 børnehaveledere har besvaret spørgsmålet vedr. forsøg 
på at føre penis ind i et andet barns numse eller skede. 
Adfærden er observeret af mindre end tre procent af alle 
respondenter. Det svarer til i alt 10 tilfælde.. Ingen af 
disse børnehaveledere har vurderet adfærden som normal. 
I et tilfælde svarer børnehavelederen at hun i tvivl om, 
hvorvidt adfærden hørte til under normalområdet, mens 
børnehavelederne i de øvrige ni tilfælde finder adfærden 
bekymrende. 

 

 

Jeg har i mine 15 år i børnehaven haft to 
enkeltstående tilfælde med grænseoverskridende 
seksueladfærd. Den ene var, hos pigerne, en meget 
populær dreng som kom løbende gennem stuen og invi-
terede pigerne med i puderummet for “at slikke kusse”. 
Den anden var en dreng fra en yderst socialt belastet 
familie, som tog en af de store naturtro dukker 
og råbollede dukken på en meget aggressiv måde.

Der har været tilfælde af nogle jævnaldrende drenge 
på 4 år, som har betragtet og slikket på balderne på 
hinanden. Forældrereaktion har været dels rolig, men 
hos nogle meget voldsom. Der blev ikke indført noget i 
numsen.
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Figur 9. Direkte mundkontakt med andres kønsorganer. Procent. Baseret på 374 besvarelser 

Porno 
369 børnehaveledere har besvaret spørgsmålet om, hvor-
vidt børn har fortalt om at have set porno på film, tv eller 
internet.  13 procent af disse børnehaveledere, svarende til 
46 børnehaveledere, har oplevet børn fortælle dette. I ca. 
hvert femte af disse tilfælde har børnehavelederne vur-
deret situationen som normal, mens de i ca. hvert fjerde
af tilfældene har været i tvivl, om situationen var inden for 
normalområdet. I mere end halvdelen af tilfældene, har de 
vurderet, at det var bekymrende.  Se Figur 10. 

Det er jo svært at sige, at det skulle være normalt for et 
børnehavebarn at have set porno, men barnet fik det at 
se hos en kammerat, der havde større søskende, og det 
var ikke hensigten, at de skulle kunne komme til at se, 
men det gjorde de, og der blev snakket om det i begge 
familier på en god og ordentlig måde.

Figur 10. Fortæller at have set porno. Procent. Baseret på 369 besvarelser. 16



5. Ansattes viden om børns seksuelle lege og adfærd

I undersøgelsen spurgte vi, hvordan børnehavelederne og 
deres medarbejdere vurderer egen viden om børns sek-
suelle lege og adfærd. Selv om dette spørgsmål vil have en 
tendens til at blive besvaret positivt, giver besvarelserne og 
kommentarerne et fingerpeg om, det er i enkelt-
situationerne, at man er usikker. 

En del af børnehaveledernes kommentarer omhandler, 
at de er usikre på, hvor grænsen går mellem den normale 
sunde leg, og den adfærd og leg som bør give anledning 
til bekymring. 

En anden del af kommentarerne omhandler usikkerheden 
i forhold til samarbejdet med forældrene.

Usikkerheden ligger specielt, når legene bliver 
grænseoverskridende og får krænkende karakter, og 
når numselege udvides med mere voksenseksuelle 
undertoner, og hvis der ikke er ligeværdighed mellem 
børnene. 

Vi har været lidt usikre i forhold til onani, som vi 
har set meget udpræget ved et par adoptivbørn med 
store tilknytningsforstyrrelser
Har svært ved at vurdere, hvad vi skal være obs på 
i forhold til, hvad der er normalt, og hvornår vi skal 
reagere på børns adfærd.

Vi har ikke oplevet adfærd, vi har været meget i 
tvivl om, men vi ved måske ikke nok til at spotte 
børn, der bliver seksuelt krænket af voksne eller 
ældre børn.

Det kan også være vanskeligt at tale med forældre 
om dette, da de ofte bliver berørt følelsesmæssigt og 
bliver bekymrede. De kan blive bekymrede for egne 
børn, men også have lyst til at få det væk fra eget 
barn og “skyde skylden” på de andre.

Figur 11. Egen vurdering af viden om børns seksuelle lege og adfærd
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6. Pædagogisk praksis 

Børnehavernes regler for adfærd
39 procent af børnehavelederne svarer, at de ikke har 
regler, der særskilt omhandler børns seksuelle lege og 
adfærd.  51 procent af børnehavelederne angiver, at det er 
en regel i børnehaven, at man beholder underbukserne på 
– undtagen når man leger med vand. 
18 procent angiver, at børnene ikke må lege doktorlege/
numselege, og 10 procent siger, at børnene ikke må kysse 
hinanden på munden. Fire procent angiver, at man ikke 
direkte forbyder seksuelle lege, men at børnene skal gå 
”afsides”. 47 procent angiver at have andre regler. 
I undersøgelsen blev børnehavelederne bedt om at kom-
mentere deres valg af regler og begrundelser for dem.  

Har ikke regler
De 39 procent af børnehavelederne, der angiver ikke at 
have regler, argumenterer primært ud fra pædagogiske

overvejelser, herunder at de ønsker at vurdere situation-
erne individuelt og give plads til den naturlige nysger-
righed. 
En stor andel skriver tillige, at de aldrig har oplevet behov 
for regler. En del af de børnehaveledere, der skriver, at de 
ikke har regler, anfører dog, at børnene som hovedregel 
får besked på at beholde underbukserne på - selv om det 
ikke opfattes som en eksplicit regel. 

Vi har ikke regler, men normer og en kultur hvilende 
på værdier og formulerede kerneydelser. Vi mener ikke, 
regler skaber grundlag for et berigende læringsmiljø, 
hvor vi vil sikre børnene forskellige udfordringer og 
tilgodese dem i deres forskellige behov. Vi er opmærk-
somme på det enkelte barns trivsel og udvikling og 
indgår i nær relation med det enkelte barn i hverda-
gen.

Stive regler er ikke brugbare - vi må agere i situ-
ationen - de voksne og børnene må finde ud af, hvad 
der er behov for af aftaler her og nu. 

Børns undersøgelser/lege af denne karakter hører til 
deres udviklingsproces. Vi laver derfor ikke regler, 
men adfærdsaftaler. Tidligere løb børnene ofte nøgne 
rundt på legepladsen, men det gør de ikke længere. 
Heller ikke ved vandlege. Adfærdsaftalerne er be-
grundede i, at børnene ikke skal udsættes for offentligt 
skue - vi ligger ud til offentlige stier. Angående 
doktorlege er personalets opgave at være opmærk-
somme og forklare, hvorfor man ikke putter ting op i 
hinanden.
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Figur	12.	Regler	for	børns	seksuelle	lege.	Procent.	Baseret	på	382	besvarelser.	Mulighed	for	at	afgive	flere	svar.



Har regler
I de børnehaver, hvor der er regler og forbud, begrunder 
børnehavelederne i vidt omfang de forskellige regler med 
normer. Der argumenteres med, at det ikke er passende at 
løbe nøgne rundt, at børnehaven er et offentligt rum, samt 
at der kan være så forskellige normer blandt forældrene, at 
man har valgt at forbyde nøgenhed for at have en fælles-
nævner. Nøgenhed og kys på munden hører til i privat-
sfæren, i hjemmet, og det er også forældrenes valg, om 
deres børn må lege seksuelle lege. 

Forebygge grænseoverskridelser
Et andet meget hyppigt argument for regler er, at man 
ønsker at forebygge, at nogen får overskredet deres 
grænser – det være sig børn, der får overskredet grænser 
ved at se andre nøgne, eller ved at blive set på nøgne for 
eksempel af større børn eller af forbipasserende. 
En del børnehaveledere skriver desuden, at børnehaven 
forventer, at man via regler kan forebygge uønskede lege 
(temperaturtagning etc.) og grænseoverskridelser/kræn-
kelser børnene imellem.

Beskyttelse af personalet
Beskyttelse af børnehavens personale mod beskyldninger 
om overgreb/pædofili fylder kun meget lidt som be-
grundelse for regler. Dette argument nævnes i kun otte 
ud af 382 mulige og angives intetsteds som den eneste 
begrundelse. Dette svarer til kun tre procent af alle de 
børnehaver, hvor man har regler for børns seksuelle lege 
og adfærd.

I perioder er der en del forældrehenvendelser 
omkring dette emne og forældrenes 
bekymringer. I disse perioder har perso
nalet ekstra fokus, og emnet behandles i vores 
forældreavis og på forældremøder.

Både af hensyn til barnet selv og til andre 
børn, men i særdeleshed i forhold til andre 
forældre. institutionen har en del to-sprogede 
familier. Også af hensyn til almindelig 
blufærdighed for alle mennesker. Børn skiftes 
på toilettet, ikke i gangarealer.

Vi vil ikke have, at børnene leger doktorlege og 
numselege i børnehaven, da vi ikke mener, at 
det hører hjemme i institutionen, men måske 
mere i hjemmet. Vi snakker med børnene om 
dette.

Årsagen er beskyttelse af både børn og ansatte. Der 
må ikke være tvivl om, hvad der foregår, derfor 
bliver der taget forholdsregler. Emnet er stærkt 
tabubelagt. 

For at undgå, at nogle børn overskrider andre 
børns grænser. Og det er også for at tilgodese 
forældreønsker om beskyttelse af deres barn. Som 
pædagog ved man godt, at det er umuligt HELT 
at undgå grænseoverskridelser, men et par under-
bukser er en markering af grænsen. Vi har talt 
meget om ikke at påføre børnene skyld og skam 
over naturlige følelser og reaktioner, så vi prøver at 
arbejde bevidst med det. De voksnes (både forældre 
og personale) seksuelle frigjorthed, eller mangel på 
samme har jo en stor indflydelse på opfattelsen af 
normalitet.

Vi vil ikke, at et barn kan blive presset til at 
vise sig nøgen foran andre, og vi vil ikke have, 
at de leger numselege, da det kan overskride 
børns grænser.

Pædagogisk praksis 
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7. Skriftligt informationsmateriale 

Det er endvidere blevet undersøgt, hvorvidt børnehaverne 
har udarbejdet skriftligt informationsmateriale i forhold 
til børns seksuelle lege og adfærd

Skriftlige materialer
Det er kun en lille andel, der har behandlet emnet 
børns seksuelle lege og adfærd i børnehavens skriftlige 
materialer som fx pædagogiske læreplaner, virksom-
hedsplan, værdigrundlag eller lignende. 
80 procent af børnehavelederne i undersøgelsen svarer 
nej til dette, mens 14 procent svarer ja. Seks procent 
svarer, at man er ved at arbejde med området. 

 

Informationsmateriale 
89 procent af børnehaverne svarer nej til at have be-
handlet emnet børns lege og seksuelle adfærd i
informationsmateriale til forældrene (pjece, 
hjemmeside etc.), mens otte procent har behandlet 
emnet i informationsmateriale. Tre procent angiver at 
være i gang. 

Figur 13. Har I behandlet emnet i virksomhedsplan, 
pædagogisk læreplan m.v. 

Figur 14. Har behandlet emnet i informations-
materiale til forældre.

Vi tager direkte kontakt til de forældre, som er 
involveret, hvis/når et barn viser interesse for 
området. Det er den måde, hvor vi mener, at 
forældrene også er mest trygge.

Vi har skrevet om det i forældrenyhedsbreve, når 
det har været aktuelt, og vi har kopieret artikler om 
emnet til forældrene. 

Vi drøfter emnet med alle nye forældre, når de er til 
første møde i børnehaven inden indskriv-
ning. Leder eller souschef har altid samtale med 
det enkelte forældrepar. Gør det for at forebygge og 
god indfaldsvinkel, hvis der på et senere tidspunkt 
opstår en situation, som kunne vække bekymring 
enten hos os eller forældre. 

Vi betragter seksuelle lege som en naturlig del af 
udviklingen, så vi ønsker ikke, at det skal beskrives 
som noget specielt.
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8. Forældresamarbejdet 

Emnet børns seksuelle lege og adfærd er ofte til diskus-
sion mellem pædagoger og forældre i børnehaverne.

Diskussion med forældre 
63 procent af børnehavelederne svarer ja til at have dis-
kuteret emnet med forældre inden for de seneste tre år, 
mens 33 procent svarer nej. 

Uro og uenighed med forældre 
30 procent af børnehavelederne har oplevet, at leg og 
adfærd, der omhandlede kønsorganer, numser og/eller 
nøgenhed, har skabt uro, uenighed hos forældre i dagin-
stitutionen.

Modstrid med forældrenes holdninger
50 procent af børnehavelederne angiver, at de inden for 
de seneste tre år en eller flere gange har oplevet episoder, 
hvor børnehavens holdninger til leg og adfærd, der 
involverer kønsorganer, numser eller nøgenhed, er kom-
met i modstrid med forældres holdninger.

Forældre er meget forskellige. Nogen betragter børns 
seksualitet som noget naturligt, og andre betragter 
det som voksenseksualitet, og så er de alt for små til 
“sådan noget”.

Vi har oplevet udfordringer, når to kulturer mødes, 
og når forældrene har svært ved at forstå det danske 
sprog og evt. også kultur.

 Når forældrene får en saglig faglig viden om 
barnets udvikling, er de meget forstående, men har 
deres grænser. 

Forældre er bange for at børnene går for langt i 
deres undersøgen. Vi må fortælle, at vi holder øje 
med, hvad de foretager sig. 

Det handler om, at vi ikke kan overvåge alle børn 
100 procent hele tiden, hvilket nogle forældre har 
en forventning om. 

Figur 15. Har oplevet af have diskussioner med 
forældre. Procent. 
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Forældresamarbejdet 

Figur 16. Har inden for de seneste tre år en eller flere gange oplevet episoder, hvor børnehavens holdninger til 
leg og adfærd, der involverer kønsorganer, numser eller nøgenhed, er kommet i modstrid med forældres hold-
ninger

Forældre mere restriktive end børnehave 
Undersøgelsen tegner et billede af at forældre er mere 
restriktive end børnehaven, og at forældre i nogle situ-
ationer ønsker mere overvågning af børnene. Se Figur 17. 

Børnehavelederne er blevet spurgt om indholdet i diskus-
sioner med forældre. 
55 procent af børnehavelederne svarer, at forældrene 
forventede mere overvågning, end børnehaven kunne 
acceptere, og 51,7 procent af børnehaveleder svarer, at 
forældrene var mere restriktive end børnehaven.

Har ændret regler eller procedurer
18 procent af børnehavelederne angiver at have ændret på 
regler eller procedurer på grund af uro eller uenighed på 
området, mens 82 procent svarer nej til spørgsmålet.

Ja vi indsætter ikke nøgenbilleder i “barnets bog 
mere”, det er dog ikke på baggrund af børns
seksuelle lege.

Nej - men vi har afholdt et forældremøde, hvor en 
psykolog fortalte om børns såkaldte forbudte lege, 
og det var rigtig givtigt.

Ja, vi kan ændre regler i nogle overgange, så 
børnene ikke kan gå alene på det mest afsides 
toilet, hvis der er en meget overskridende adfærd 
hos enkelte børn (sutte på tissemænd).

Forældrene var usikre og bekymrede for, hvad det 
betød, at deres barn legede seksuelle lege. Ligeledes 
var de bekymrede for, hvad vi “troede om dem som 
forældre”.

Vi har vejledt forældrene om, at børn har en 
seksualitet, men at den ikke kan sammenlignes med en 
voksen seksualitet. Børn er nysgerrige, og det er vigtigt, 
at de ikke overreagerer overfor deres barn, fordi barnet 
gerne skal have en positiv oplevelse af sin krop.

Forældrene forventede mere overvågning af børnene. 

Vi oplever ofte, at forældrene forventer mere 
overvågning, end vi har mulighed for.

Forældrene var bekymrede for, at deres barn skulle 
blive krænket.   22



9. Børnehavens behov for information og rådgivning 

Brug af rådgivning
Mere end en tredjedel af børnehavelederne (133 bes-
varelser ud af 382) angiver at have søgt ekstern rådgivning 
i forbindelse med børns seksuelle lege og adfærd inden for 
de seneste tre år. 

En række af disse 133 børnehaveledere angiver i kom-
mentarfeltet følgende årsager:
•	 45	børnehaveledere:	har	søgt	ekstern	rådgivning,	
fordi de har haft et eller flere børn i børnehaven, hvor de 
var usikre på, om den seksuelle leg/adfærd var inden for 
normalområdet. 
•	 21	børnehaveledere:	har	søgt	rådgivning,	fordi	
man i børnehaven fandt, at et barn onanerede alt for 
meget eller på en måde, som bekymrede personalet.
•	 7	børnehaveledere:	har	søgt	rådgivning	på	bag-
grund af mistanke om incest i barnets familie. 

Hvor har børnehavelederne søgt rådgivning?
120 børnehaveledere har beskrevet, hvor de har søgt 
rådgivning. Flere har bedt om rådgivning flere steder, eller 
er blevet henvist videre. I disse tilfælde optræder 
besvarelsen under flere kategorier i nedenstående figur. 

Figur 17. Søgt rådgivning. Procent. baseret på 120 besvarelser. Mulighed for flere svar.

At et barn kom med udtalelser i forbindelse med sin 
far, som var yderst foruroligende.

Et barn fortalte, at en 5 år ældre bror ville tage 
underbukserne af ham, når de lå og skulle sove.

Fordi forældrene var ualmindeligt bekymrede, og de 
syntes ikke, vi var bekymrede nok. 

En pige, der brugte stort set al sin opmærksomhed på 
at onanere.
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Materiale fra kommunen
Ca. en femtedel af børnehavelederne (19 procent) svarer, 
at de har modtaget en form for materiale fra deres kom-
mune vedrørende børns seksuelle leg og adfærd, herunder 
retningslinjer, pjecer, arbejdspapirer eller lignende. To 
tredjedele (65 procent) svarer, at de intet har modtaget, 
mens hver sjette (16 procent) svarer Ved ikke.

Figur 18. Modtaget materiale, retningslinjer m.v. 
fra kommune 

 Kunne godt bruge en pjece der afmystificerer legene, 
til både de forældre og de ansatte, der er urolige. 
Retningslinjer er jeg nok ikke så vild med. 

Der har på et tidspunkt været en temadag omkring 
børn, der krænkes, hvor der indgik lidt om børns 
normale seksuelle udvikling, samt hvornår det blev 
bekymrende. Men ønsker mere viden.
Det savner vi! 

På ledermøde, da der har været stor ballade omkring 
emnet i en af kommunens institutioner.

Børnehavens behov for information og rådgivning 
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Din kommune
Har du mistanke om, at et barn er udsat for omsorgssvigt, fysisk og/eller psykisk krænkelse har du som offentlig ansat 
skærpet underretningspligt. Du kan også søge rådgivning og hjælp i din kommune. Mange kommuner har tværfaglige 
team,	ligesom	PPR	kan	yde	bistand	i	forbindelse	med	den	slags	opgaver.	Kontakt	din	kommune.

SISO
SISO er et videnscenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn. SISO har en telefonrådgivning, der 
retter sig mod fagfolk, som i deres hverdag arbejder med børn og unge. Det være sig sundhedsplejersker, pædagoger i 
dag- og døgninstitutioner, lærer, socialrådgivere, foreningsledere m.fl. Herudover er telefonrådgivningen åben for alle 
børn, unge, forældre og pårørende, der ønsker råd og vejledning i forhold til spørgsmål vedr. seksuelle overgreb på børn. 
Du kan ringe på tlf. 20 77 11 20. 
E-mail: siso@servicestyrelsen.dk 
Hjemmeside: www.siso-boern.dk 

JANUSCentret
JANUSCentret er en klinik for psykologisk udredning, behandling og mediation. Centret har til formål at forebygge 
seksuelle overgreb mod børn ved så tidligt som muligt at gribe ind i forhold til børn/unge, som er seksuelt 
grænseoverskridende. Tilbuddet er rettet mod børn og unge op til 18 år, som har udsat andre børn/unge for seksuelt 
grænseoverskridende handlinger. Der kan bl.a. være tale om blufærdighedskrænkelse, beføling såvel som grovere sek-
suelle overgreb. 
Endvidere er tilbuddet rettet mod forældre og mod professionelle, som er i kontakt med disse børn i forbindelse med 
deres arbejde. Centret tilbyder blandt andet ambulant udredning og behandling til drenge og piger op til 18 år med 
seksuelt bekymrende/krænkende adfærd og deres familier.  Henvisning af klienter til Centret foregår i samarbejde med 
de sociale myndigheder. 
Tlf.33 69 03 69. 
E-mail: info@januscentret.dk 
Hjemmeside:  www.januscentret.dk 

10. Støtte og rådgivning 
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