
Bekymrende seksuel adfærd 

- Overdreven interesse for seksuelle 

aktiviteter  

- Ikke alderssvarende viden om 

seksualitet (voksenseksualitet)  

- Tydelig forskel i alder, modenhed og 

intellekt på de involverede børn 

- Lege som fører til beklagelser fra 

andre børn 

- Lege som er forbundet med skyld, 

skam og angst 

- Bestikkelse, trusler eller tvang om 

seksuelle lege 

- Fysisk grænseoverskridende adfærd  

- Seksuelt indladende adfærd overfor 

voksne

Mail: kontakt@seksualvejledning.dk

Tel: 29 84 69 33

Følg mig på Facebook:

Mai Mortensen, sexologisk konsulent 
& seksualvejleder 

www.seksualvejledning.dk 

M A I  M O RT E N S E N  
 Sexologisk konsulent & seksualvejleder

 
 - Om børnehavebørns 

seksuelle udvikling

DEN NATURLIGE 
LEG
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N O R M A L  S E K S U E L  A D F Æ R D  

Seksualitet er et begreb vi forbinder med voksenlivet. Derfor kan det vække blufærdighed og 
bekymring, når vi bliver bevidste om, at børn også er seksuelle. 

Nedenstående er eksempler på forventelig seksuel adfærd fra børnehavebarnet.   

- At onanere

- At udforske / vise andre børn sine kønsorganer

- Bruge “frække” ord om afføring og sex

- Seksuelle lege, som er præget af ligeværdighed, 
nysgerrighed og gensidighed 

- Stille spørgsmål om kønsdele, babyer, bryster og sex

- At have erektion 

- Udforske kønsforskelle 

- Nyde nøgenhed 

- Tisse rundt omkring på legepladsen eller vise numse til 
forbipasserende

- Dominere hinanden ved at vise sine kønsorganer eller 
bruge verbal dominans såsom “jeg tisser på dig”

- At putte perler eller andet ind i kropsåbninger 

Børn er nysgerrige. De 

undersøger sig selv og hinanden, 

leger doktorlege, og er seksuelle 

på deres egen måde. Det er oftest 

en sund og normal aktivitet, som 

øger kropsbevidstheden, og 

styrker evnen til at mærke egne 

grænser. Det, vi voksne, skal være 

særligt opmærksomme på, er at 

det er ligeværdige relationer 

mellem børnene, og at legen 

foregår frivilligt. 

Børns onani er spontan, og de kobler 
ikke stimulation af kønsorganerne til 
drift eller begær. Børn onanerer fordi 
de oplever en rar fornemmelse, som de 
ikke er bevidste om at gemme væk. 

I 4-5 års alderen, vil børn ofte være 
mere bevidste om at lege “numselege” i 
hemmelighed fra de voksne 

At det er en normal adfærd, betyder 
ikke, at barnet ikke skal anvises til en 
passende adfærd. 

Når børn stiller spørgsmål om seksualitet:

Svar enkelt og letforståeligt               
- afvis aldrig barnet! 


