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Initierende problem  

Som pædagogisk konsulent og seksualvejleder, holder jeg ind imellem foredrag for pædagoger om børns 

seksualitet. De pædagoger jeg møder, udtrykker stor usikkerhed omkring hvordan de skal forholde sig til 

børnenes seksuelle udvikling. De finder det grænseoverskridende, når børnene leger seksuelle lege med 

hinanden, eller når de opdager et barn, som åbenlyst onanerer.  

Samtidig med at pædagogerne har svært ved at forholde sig til børnenes seksuelle udvikling, forsøger de at 

navigere i et samfund, hvor pædofiliskrækken aldrig har været større, og hvor der ligger et kæmpe ansvar hos 

daginstitutionen for at forebygge overgreb. Flere sager har været fremme i medierne, hvor mandlige pædagoger 

og spejderledere, har kunnet misbruge børn; somme tider over længere tid, og hvor flere børn har været 

involveret.   

Ofte udmunder pædagogernes angst sig i seksualpolitikker, hvor de kommer i konflikt, da de på den ene side 

ønsker at børnene udvikler et sundt og naturligt forhold til sin egen krop og seksualitet, men på den anden side 

begrænser børnenes mulighed for nøgenhed, og for at udforske sig selv og hinanden. Der laves særregler for 

mænd, for at sikre sig mod pædofili og seksuelle krænkelser.  

 

Problemanalyse  

Pædagogernes håndtering af børns seksuelle lege  

”Når et barn bider et andet barn i armen, ved vi godt, hvad vi skal. Vi griber ind, og når forældrene 
kommer, får de at vide, hvad der er sket. Det er vi på det rene med. Men hvis nu to børn havde 
været i puderummet med bukserne nede og rørt ved hinandens tissemænd, så stod vores 
pædagoger ofte tidligere med røde ører og vidste ikke, hvordan det skulle forklares til forældrene 
(…). (1). 

Pædagoger på daginstitutionsområdet gør iagttagelser om børns seksuelle lege, men de kommer til kort i forhold 

til hvordan de skal handle på deres observationer. Ledere og pædagoger savner viden på området, og 

fremhæver specifikt, at kommunikationen med forældre om deres børns seksualitet, kan være udfordrende. 75 

% af pædagogerne efterspørger materialer til at håndtere dialogen med forældre, og 88 % vil gerne have 

informationsmateriale de kan dele ud til forældre (2). 

Ovenstående tydeliggør, at en del af problematikken kan omhandle forældrenes manglende forståelse af deres 

børns seksuelle udvikling. I medierne vises mange sager om seksuelle overgreb mod børn, børneporno samt 

kampagner for at beskytte børn, mens børns nysgerrighed og naturlige udvikling af seksualiteten, ikke fylder ret 

meget. 

Siden 2016 er der på pædagoguddannelsen blevet undervist i køn, seksualitet og mangfoldighed. Modulets 

læringsmål er, at den studerende får færdigheder i at anvende et praksisrettet perspektiv på faktorer der påvirker 

og muliggør børns udvikling og identitet, og særligt har betydning for deres kønsidentitet og seksualitet (se bilag 

1). Vi må derfor formode, at nyuddannede pædagoger har en faglig viden om emnet, og en forståelse for hvordan 

de bør forholde sig til børns ”doktorlege”.  Ikke desto mindre, er børns seksualitet stadig et kontroversielt emne, 

og frygten for at grænser bliver overskredet, kan vække stor angst. Samtidig er, specielt de mandlige 

pædagoger, opmærksomme på, at de er i et fag med risiko for mistanke om seksuelle overgreb. 
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Pædofilifrygt 

Flere opsigtsvækkende sager om overgreb mod børn, har præget den danske kultur. Både i daginstitutioner, 

men også i forhold til forældrerollen. Usikkerheden påvirker forældre så de ikke længere følger deres sunde 

fornuft, men nu i højere grad reflekterer over, om det mon er i orden for far at skifte sit barn, eller om det er okay 

at bade sin treårige. Ting, som førhen ansås for helt naturlige, stilles der nu spørgsmålstegn ved (3). 

Ikke kun egen dømmekraft bliver et issue, men også andres oplevelse af forældreskabet. Som for eksempel i 

sagen med ”solsorten og ormen”, hvor en mor beskrev en leg, hun havde med sin fireårige søn, hvor hun 

snappede med hånden efter hans tissemand. Hun blev udstillet som pædofil, og flere ønskede barnet 

tvangsfjernet (4). Et andet eksempel er stand-up komikeren Torben Chris, som forsøgte at sætte fokus på 

danskernes nøgenforskrækkelse ved at lægge et billede på facebook, af ham selv og hans toårige datter, som 

er i bad sammen. Dette billede vakte massiv interesse, og han blev ligeledes beskyldt for at være pædofil (5). 

Tolerancen for hvad der findes acceptabelt er blevet mindre end hvad den var for år tilbage. I 

retningslinjeundersøgelsen 2012, beskrives det for eksempel, at det ville have undret for 15 år siden, hvis børn 

i daginstitutionerne havde badet med badebukser på, hvilket i dag er en regel i det fleste daginstitutioner (6).    

Den meget omtalte Beder-sag fra 2007, hvor en 29-årig mand blev dømt for misbrug af adskillige børn, førte til 

en større rapport om forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om seksuelle overgreb af børn i 

daginstitutioner (7). Alle spurgte sig selv hvordan det kunne ske, at så mange overgreb kunne finde sted, uden 

hverken kollegaer, forældre eller leder havde gennemskuet det, og uden at børnene afslørede ham. 

Forestillingen om hvordan en krænker ser ud og opfører sig, stemte ikke overens med virkeligheden, og den 29-

årige beskrives generelt som meget vellidt. Dette gjorde sagen endnu mere vanskelig at forholde sig til, da man 

blev opmærksom på, hvor svær en opgave det kan være at gennemskue seksuelle overgreb. 

Pædagogerne i dag, har det samme store ansvar for at beskytte børnene, som de havde for 15 år siden. Men 

efter de sager, som har været i mediernes søgelys, er opmærksomheden på seksuelle overgreb skærpet, og 

der er en bevidsthed om, at der er potentielle krænkere overalt. En undersøgelse fra 2010 viste, at 60 % af 

danskerne mente, at risikoen for at blive anklaget for pædofili, var steget igennem de seneste år, mens 56 % af 

kvinderne og 36 % af mændene, indenfor de senere år, var blevet mere mistroiske overfor andres omgang med 

børn (8). I realiteten begås langt størstedelen af seksuelle overgreb dog i hjemmet og ikke i daginstitutioner. I 

rapporten ”Seksuelle overgreb mod børn i Danmark” fra år 2000, fremgår det, at der på landsplan i år 1998 blev 

lavet 12 politianmeldelser, hvor der var rejst mistanke om, at en pædagog eller - medhjælper havde krænket et 

barn seksuelt, mens barnet opholdte sig i daginstitution. To af disse blev dømt. De 12 sager svarer til 2,2 % af 

alle politianmeldte sager (9). Nyere tal viser cirka samme resultat; i 2013 oplyser BUPL1, at der de seneste fem 

år, har været 36 sager med politimæssig efterforskning, men deraf kun ét medlem, der er blevet tiltalt, og ét 

medlem, som er blevet dømt (6). 

 

 

 

 

 

 
1 Børne – og Ungdomspædagogernes Landsforbund 
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Seksualpolitikker  

På samme vilkår som der er politikker for kost, digitalt mediebrug og solcreme, er flere daginstitutioner begyndt 

at indføre seksualpolitikker. Medieomtalen af pædofilisager, er en hyppigt nævnt årsag til, at daginstitutioner 

indfører disse seksualpolitikker eller særlige retningslinjer. 

I dette afsnit tages udgangspunkt i Retningslinjeundersøgelsen 2012 (6), hvor 1457 daginstitutioner; herunder 

677 pædagoger og 1374 ledere, har medvirket. Her fremgår det, at der i 58 % af de deltagende institutioner, er 

nedskrevet retningslinjer der skal beskytte børnene mod seksuelle overgreb, og/eller beskytte personalet mod 

uberettigede anklager. I flere af de øvrige institutioner er der retningslinjer, som dog ikke er skrevet ind i en 

decideret seksualpolitik.  

Retningslinjerne fremstår generelt mistænkeliggørende og omhandler blandt andet at man ikke lukker døre, når 

man hjælper et barn på toilettet, og at man ikke længere skifter tøj eller tager bad efter idræt i SFO´en. Der er 

mange begrænsninger for fysisk kontakt med børnene, såsom forbud mod at have et barn siddende på skødet 

og forbud mod at smøre børn i skridtet ved rødmen eller infektion. I flere institutioner gælder begrænsninger kun 

for mænd. På spørgsmålet om, hvorfor der i andre institutioner ikke er lavet retningslinjer, svarer mange ledere 

og pædagoger, at det ikke er aktuelt, fordi de ikke har mænd ansat. Andre svarer, at det ville sløve deres 

opmærksomhed, hvis de skulle forholde sig til regler i stedet for at bruge deres sunde fornuft.  

Om de institutioner, som har indført retningslinjer, forklares således:  

Følgende årsager nævnes til, at der er indført retningslinjer:  

• For at beskytte både børn og personale. (Ofte er det dog formuleret således, at det er tydeligt, 
at det er hensynet til personalet, der er hovedårsagen).  

• For at beskytte personalet. Hvor det at beskytte børnene ikke en eneste gang nævnes som den 
eneste årsag, nævnes det at beskytte personalet ofte som eneste årsag (6, p. 21). 

Dette viser, at skrækken for at blive anklaget for overgreb mod et barn er så stor, at man i afmagt forsøger at 

indskrænke alt, som kunne medføre misforståelser. En mandlig leder forklarer, at det ikke er i orden at børnene 

undersøger hinanden i børnehaven, netop for at undgå anklager på, at medarbejdere er indblandet.  

I retningslinjeundersøgelsen 2012 svarer 64 % af deltagerne, at der er regler, som børnene skal overholde i 

institutionen. De hyppigste regler er: 

1. Børnene må ikke tage tøjet af. 

2. Ved vandleg skal børnene beholde underbukser på eller have badetøj på. 

3. Børnene må enten ikke lege doktorlege, eller der er restriktioner af forskellig art for disse lege. 

Reglerne er lavet, primært på baggrund af angst for at blive uberettiget mistænkt for seksuelle overgreb. 

Samtidig er seksualitet generelt tabuiseret, og pædagogerne udtrykker at emnet er svært at tale med forældrene 

om. 

På mange institutioner er der restriktioner for børnene imellem. Der er indskrevet konkrete regler for børnenes 

adfærd, såsom at man ikke må være kærester eller kysse hinanden, ikke gå flere sammen på toilettet og ikke 

lege doktorlege. Der er forskellige gradbøjninger af disse lege, men ofte omhandler de, at børnene ikke må 

undersøge hinandens kroppe; nogle steder slet ikke. Andre institutioner tillader det, men kun på overkroppen. 

Andre institutioner godtager kun disse lege, hvis børnene har tøj på. I et par institutioner skal børnene kalde på 

de voksne, hvis de ser at andre børn tager tøj af. De fleste institutioner indretter sig således, at der ikke er 
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mulighed for at børnene kan være alene uden overvågning, og mange steder har man afskaffet ”puderummet” 

og sat ekstra vinduer op rundt i institutionen, for at kunne holde overblik.      

Rigtig mange af SFO´erne har dresscodes for børnene, hvor der er regler for at børnene skal være ”tækkelig” 

klædt og for eksempel ikke vise mave. Men også en integreret institution opfordrer forældrene til, at pigerne skal 

bære leggings under sommerkjolerne. I en SFO lærer man børnene om de konsekvenser, blandt andet 

uhensigtsmæssige reaktioner fra omverdenen, det kan have, hvis de går i udfordrende tøj.  

I adskillige svar, findes denne diskurs om doktorlege børnene imellem: ”overgreb, krænker, misbrug”. Mens det 

beskrives i undersøgelsen, at børnenes doktorlege et par gange omtales med termer fra den voksne seksualitet: 

”sex”, ”sexlege” og ”pornografisk”.  

 

Et kulturskifte syntes at censurere børn i deres udfoldelsesmuligheder. Pædagoger står overfor en 

problemstilling i forhold til deres håndtering af børnenes seksuelt eksperimenterende adfærd. At børn 

overhovedet er seksuelle væsner, er til stadighed et kontroversielt emne. Men hvordan skal denne seksualitet 

forstås? Er det meningsfuldt at sammenligne børns lege med den seksualitet vi voksne kender og forstår?  

 

Problemformulering 

På hvilken måde adskiller børns seksualitet sig fra voksnes? Og er pædagogerne opmærksomme på denne 

forskel, når de udformer en seksualpolitik i børnehaven?   

 

Metode  

Der er brugt referencer fra avisartikler, idét det ønskes at tydeliggøre, hvilken udvikling der er omkring 

seksualisering af børn, som ses og opleves af ”den almindelige danske borger” og ikke kun fagpersoner. Dette 

for at tydeliggøre hvorfor der er så stort et pres på pædagogerne om fokus på seksualpolitikker og retningslinjer 

i daginstitutionerne.  

Diskussionen tager udgangspunkt i Retningslinjeundersøgelsen 2012 samt udvalgt videnskabelig litteratur.  

Her er benyttet søgemetoden ”Citation pearl growing” (10), hvor der er brugt en anerkendt kilde, ”Børn og 

seksualitet” (11) samt dennes referencer. Ud fra disse referencer er der sammenlignet hvilke ord der gik igen, 

og herudfra lavet forskellige søgekombinationer på PsycNET og Pubmed. Der er både søgt på MeSH termer og 

fritekst (se bilag 2 & 3).  
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Litteraturgennemgang 

Normal seksuel adfærd for børn 

Empiriske studier om børns seksualitet er typisk lavet retrospektivt, ved at interviewe voksne om deres 

erindringer om seksuel adfærd i barndommen. Eller ved at informanter rapporterer fra en pædagogisk -  eller 

forældrevinkel om hvilke iagttagelser de har gjort sig (12). 

Den seksuelle adfærd der observeres er oftest masturbation, ekshibitionisme og voyeurisme. I en undersøgelse 

af Friedrich et al fra 1998 (12) fremgår det, at 60,2 % af 2 – 5 årige drenge og 43,8 % af pigerne i samme 

aldersgruppe, var observeret i at røre sig selv forneden. Dette tal faldt, jo ældre børnene blev. Til gengæld blev 

andre former for seksuel adfærd observeret hyppigere i takt med at børnene blev ældre; eksempelvis interesse 

for det modsatte køn og nøgenbilleder, samt spørgsmål om seksualitet.  

Det fremgår af ”Retningslinjeundersøgelsen 2012” (6), at doktorlege generelt anses for normale lege blandt børn 

i børnehavealderen. 

Børns seksualitet i et kulturelt og tidsbestemt perspektiv 

Børns seksualitet – og seksualitet generelt – må forstås i den kontekst og kultur den befinder i, hvilket den 

historiske udvikling også er et udtryk for (8). Fra at have opfattet barnet som et væsen, helt uden seksualitet i 

1700-tallet, til Freuds psykoanalyse med postulatet om barnet med seksuelt potentiale, i slutningen af 1800-

tallet. 1960´ernes forståelse af børns seksualitet bar præg af frisind, hvor børnepornografi var lovligt, og 

specialister stillede spørgsmålstegn ved psykiske skadevirkninger af seksuelle relationer mellem voksne og børn 

(8). I 1990´erne splittedes holdningen igen, og en stor sag om seksuelt misbrug i en børnehave, vakte opsigt og 

vrede. De senere år har der været flere sager om seksuelt misbrug af børn rundt om i landet, og selv ældre 

sager, som ”De misbrugte filmbørn”2 får nyt liv i medierne. 

Forståelsen for børns seksualitet og hvordan den adskiller sig fra voksnes, har altså været meget varierende 

gennem tiden. I følgende afsnit beskrives den faglige viden, vi har om børns seksualitet i dag.      

Forskellen på børns og voksnes seksualitet  

Ordet ”infantil” betyder barnlig (13). Man kan derfor få den tanke at børns infantile seksualitet, kan sammenlignes 

med voksnes seksualitet, og blot er en mindre udviklet udgave. Men dette er ikke tilfældet.  

I ”Et essay om infantil seksualitet” (14) beskriver Katrine Zeuthen børns seksualitet som ubevidst lyst, der 

eksisterer mellem barnet og den voksne, men som de ikke har samme mulighed for at forstå og tillægge 

betydning, og som derfor er forskellig hos barnet og den voksne. Hos barnet er seksualiteten ikke målrettet eller 

kønslig, og man taler derfor om en psykoseksualitet. Lyst er blot lyst, og eksisterer ikke for at opnå forløsning, 

men kan knyttes til hele kroppen som nydelse uden mål (15). Det seksuelle er en betydning, den voksne giver 

lysten, og er altså ganske ukendt for barnet. Først i puberteten, i forbindelse med kroppens modning, begynder 

barnet at forstå seksualiteten fordi barnet selv mærker den, og nu ved at lysten er forbundet med seksualitet. 

Man kan sige, at forskellen på barnets seksualitet og den voksnes, er at barnets er lystbetinget og nysgerrig 

uden særlig grund, hvor den voksnes seksualitet er målrettet og vidende (14, 15).  

 
2 TV-2 dokumentar som beskriver en række seksuelle overgreb, begået af en filminstruktør på børneskuespillere i 1970´erne.  
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Før-lyst er et begreb som Freud brugte til at beskrive den tilstand barnet er i, fordi det ikke kender til klimakset 

eller forventer en afslutning for lysten. Voksne målretter deres lyst for at opnå tilfredsstillelse, hvilket Freud kaldte 

slut-lyst (15).  

At kroppens funktioner også er seksuelle, er børn ikke bevidste om: 

”De forstår ikke, at det er fordi, han er blufærdig, at det betyder noget at blive set nøgen af andre mennesker. 

Kroppen har en særlig betydning, som drengene endnu ikke kender til.” (11, p. 306).  

For barnet kan berøring af kønsorganerne føles rart, på samme måde som det kan føles rart at kilde sig på 

armen. Barnets seksualitet er retnings løs og legende. Det er blot en sanseoplevelse, som ikke kobles sammen 

med lyst, begær eller seksualitet i voksen forstand. Den kropslige realitet er, at evnen til at blive et seksuelt 

væsen, er medfødt (16).  

Hvordan barnets seksualitet senere bliver, afhænger af de erfaringer barnet får med tillid, omsorg og kropslighed 

– og den kulturelle kontekst barnet vokser op i (16). Børn har infantile seksualteorier og fantasier om de voksnes 

verden. Imens de leger og forsøger at skabe sammenhæng mellem deres egen og de voksnes verden, udvikler 

de sig, og bliver i stand til at tage virkeligheden til sig i de mængder, de kan forstå. Gradvist bliver forståelsen 

mere og mere realistisk. Når børn spørger ind til seksualitet, møder de ofte lettere forlegne voksne. Dette 

resulterer i, at børnene får en fornemmelse af, at der er noget de er udelukket fra, som er lidt mystisk og 

hemmelighedsfuldt (14).  

Børn bruger ikke selv ord som ”doktorleg” eller ”seksuelle lege” (16). Disse lege opstår ofte spontant, idét noget 

pludselig føltes dejligt og kildede i maven. Forskellen på børn og voksne er netop at de ikke har en bevidst 

seksualitet, og derfor ikke har ord for, når det kilder i maven under disse lege, som kan føles ekstra spændende 

fordi de registreret at voksne opfører sig anderledes i disse situationer (16).  

 

Diskussion 

Vi ved fra ovenstående litteratur, at børn er nysgerrige og interesserede i at forstå den verden de lever i, og 

skabe sammenhæng. Så når børn eksempelvis undersøger hinandens numser og kønsdele, er det rimeligt at 

formode at de er i gang med netop at begribe og skabe sammenhæng; undersøge forskelle og ligheder mellem 

hinanden med uskyldig interesse. Forskellen på børns og voksnes forhold til nøgenhed, er at den forståelse 

voksne har om kroppen kan føre til blufærdighed. Denne forståelse har børn ikke endnu, da de ikke er bevidste 

om at kroppen er seksuel (11). I flere af institutionerne er der regler om at børnene slet ikke må klæde sig af 

foran hinanden. Dette kan have konsekvenser på længere sigt, da børnene ikke får lejlighed til at se, at 

menneskers kroppe ser forskellige ud. Specielt i puberteten, hvor man er ekstra følsom i forhold til sin egen 

krop, kan de unge have urealistiske forestillinger om sig selv, fordi de ikke har noget alment kendskab (6).     

Vi ved fra Elkovitch et al (12) at det er almindelige aktiviteter for børn, både at betragte hinandens nøgne kroppe, 

og at vise sig nøgen for andre. Når man beslutter at børnene ikke må klæde sig af overfor hinanden, kan de få 

det indtryk at deres kroppe er nogle de skal gemme væk eller i værste fald skamme sig over. Når vi forbyder 

børnene at være nøgne, overfører vi vores voksne følelser omkring nøgenhed. Vi vurderer at det sender forkerte 

signaler, og præger på den måde børnene til at nøgenhed er forkert (6).  

En regel, som er nævnt flere gange i Retningslinjeundersøgelsen, er at man ikke lukker døre når man hjælper 

et barn på toilettet, eller at man blot guider barnet verbalt (6). Man gør det til noget forkert at en voksen hjælper 

et barn, fordi det indbefatter at den voksne har adgang til barnets kønsdel, og dette kan misforstås – specielt 
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hvis det er en mandlig pædagog (6). Denne regel udspringer af skrækken for at blive mistænkt for overgreb, 

men den annullerer fuldstændig barnets behov for støtte og for ikke at blive udstillet i en sårbar situation.     

Ifølge Retningslinjeundersøgelsen (6), er der mange restriktioner i danske daginstitutioner i forhold til fysisk 

kontakt, børnenes påklædning, samt regler om hvordan der må leges doktorlege; herunder hvordan man er 

påklædt under disse lege, regler for hvor på kroppen man må undersøge hinanden, og regler for om det 

overhovedet er lege, der er tilladt i institutionen. Når man opstiller disse regler, indikerer man at legene er 

forkerte, og signalerer en forudindtaget holdning om at infantile, seksuelle lege kan være uegnede for børnene 

(6), og der ses en tendens til at ”voksengøre” legene, når de italesættes som ”sexlege”. Men ifølge Zeuthens 

(11, 14) og Stenhøj & Stranges (16) beskrivelser af infantil seksualitet, er den sammenligning ikke et realistisk 

billede af, hvad børnene rent faktisk foretager sig. For barnet er det en sanselig oplevelse, som oftest sker som 

en pludselig indskydelse. Der er ikke nogen hensigt som sådan med legen, men spændingen for børnene øges 

idét de finder ud af at voksne agerer anderledes og hemmelighedsfuldt i forbindelse med disse lege (16).  

Mange af informanterne fremhæver begrebet ”grænser” i forhold til doktorlege. De ønsker at børnene skal blive 

bevidste om deres egne grænser, samt lære at respektere hinandens grænser:  

”Børnene må ikke tage underbukser af. De må ikke lege ”doktorlege” og vi blander os i deres 
”kysseleg” og regulerer det. Vi taler om at kroppen er deres eget, at de bestemmer over deres 
egen krop, hvem eller om andre må røre ved/kysse/holde fast m.m. i dem.” (6, p. 90).  

Pædagogerne vil altså lære børnene at de selv bestemmer over deres egen krop, og hvem der må røre ved 

den, samtidig med at de på forhånd har bestemt, at doktorlege slet ikke må foregå i institutionen. Derfor bliver 

grænsen sat af pædagogerne og ikke at børnene selv, og man kan frygte at børnene derved ikke får øvet sig i 

at sætte deres egen grænse: 

”Vi har i personalet valgt, at der ikke skal leges sexlege blandt børnene for, at ingen børn skal 

lide overlast.” (…) ”Børnene må ikke lege doktorlege, hvor de kigger og piller ved hinanden. Det 

mener vi er grænseoverskridende,” (6, p. 91).  

Den forskel der er på børns og voksnes seksualitet er ikke tydelig i ovenstående citater, og retorikken der bruges 

synliggør at legene anskues fra voksen-seksualitets perspektiv.  

Uden faglig viden, kan vi kan komme til at tolke barnets seksualitet som en umoden udgave af den voksnes 

seksualitet. Dette kan medføre at vi bagatelliserer tegn fra barnet, der burde vække bekymring, eller at vi modsat 

overdramatiserer noget, som er en del af den naturlige udvikling (11). Ved på forhånd, at lave regler for børns 

lege med hinanden, er vi netop med at til overdramatisere noget, til trods for, at doktorlege er en helt almindelig 

og naturlig del af børns udvikling. 

 

Konklusion 

Det store samfundsmæssige fokus der er på pædofili og seksuelle overgreb, har ført til en målrettet indsats og 

skærpet opmærksomhed på børns seksuelle lege. Resultatet er mange gange blevet, at der laves specifikke 

regler om børns omgang med hinanden i daginstitutioner.  

Forskellen på børns og voksnes seksualitet er tilsyneladende ikke medtænkt i mange af de institutioner, der 

omtales i Retningslinjeundersøgelsen 2012. Man har fokus på, ikke at havne i en situation, som kan misforstås, 
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selvom der flere gange gives udtryk for, at man besidder en faglig viden om at doktorlege er naturlige og 

alderssvarende aktiviteter for børn.   

Børns og voksnes seksualitet adskiller sig fra hinanden på den måde, at børn ikke har forståelsen om seksualitet 

og ikke målretter den. Den er spontan og sanselig, og uden nogen agenda. Definitionen seksualitet er en 

betydning vi voksne har tilført.   

 

Perspektivering  

Når man indfører retningslinjer i institutioner, er det et forsøg på at være på forkant mod overgreb. Men denne 

forebyggelse rejser andre spørgsmål. For hvordan påvirker det børnene på længere sigt, når de ikke har rum 

og frihed til at lege på deres egne præmisser og sætte grænser for sig selv? 

I mange institutioner er der særregler overfor mandlige pædagoger. Men der findes også kvinder der krænker. 

Det er svært at forstille sig, hvordan fysisk pleje og omsorg, fremover skal håndteres, hvis der en dag kommer 

en sag om seksuelle overgreb begået af en kvinde i en daginstitution.    
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Bilag 1 

 

– modul 2: Køn, seksualitet og mangfoldighed  

Nationalt modul  

  

Modulets titel  Køn, seksualitet og mangfoldighed  
  

Modulets omfang  10 ECTS-point  

Modulets placering  Pædagogens grundfaglighed.  

Modulets indhold  
   

Modulet indeholder forskellige diskurser om og perspektiver på 

køn, seksualitet, ligestilling og familieformer. Helt centralt står 

socialpsykologisk og sociologisk viden om, hvordan individuelle, 

sociale, institutionelle og kulturelle faktorer er med til at 

strukturere, muliggøre og reproducere menneskers identitet, 

køn, normer, værdier og handlemuligheder i en mangfoldig 

kultur.  Denne viden belyser, hvordan køn og identitet udfoldes, 

forhandles og håndteres i pædagogisk praksis.   
Denne viden indgår som et professionsvidens- og 

praksisbaseret bidrag til at håndtere og differentiere 

pædagogisk praksis i relation til børn, unge og voksnes 

udvikling, læring, identitet, dannelse og perspektiver herunder 

dilemmaer vedrørende seksualitet og køn.       

Modulets læringsmål   
  

  

• Den studerende har viden om og færdigheder i at anvende 

et tværfagligt socialpsykologisk og sociologisk praksisrettet 

perspektiv på relationerne mellem faktorer, der generelt 

påvirker og muliggør børns, unges og voksnes udvikling, 

læring, identitet og dannelse og særligt har betydning for 

deres kønsidentitet, seksualitet og familieformer.   

• Den studerende har viden om og færdigheder i, at etablere 

udviklende, lærerige og dannende pædagogiske miljøer og 

professionelle omsorgsrelationer i pædagogisk praksis 

baseret på børns, unges og voksnes perspektiver på 

ligestilling og mangfoldighed set i relation til deres 

familieformer og køn.   

Modulets evaluering  Den studerende kan dokumentere et repertoire af 

professionskompetencer, viden og færdigheder fra 

læringsmålene, der dokumenterer et professionelt 

udgangspunkt for selvstændigt at kunne handle i og reflektere 

over pædagogisk praksis.  
  

Ovenstående modulbeskrivelse skal bidrage til, at den studerende til den afsluttende 

eksamen i kompetenceområdet har tilegnet sig nedenstående kompetencemål:  

Kompetenceområde gK1: Pædagogiske miljøer og aktiviteter.  
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  Vidensmål: Den studerende har viden 

om  
Færdighedsmål: Den studerende kan  

1.5  hvordan forskellige individuelle, sociale 

og kulturelle faktorer kan påvirke 

udvikling og læring,  
  

differentiere omsorg og pædagogiske 

indsatser, så de tilgodeser børns, unges og 

voksnes dannelse,  

 

1.6  kønsidentitet, seksualitet, ligestilling og 

familieformer  

 formulere faglige mål og midler til skabelse 

af rum for menneskers mangfoldighed og til 

understøttelse af kønnenes lige muligheder  
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Bilag 2 – Søgning på PsycNET 
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Search Databases: PsycINFO, PsycARTICLES, PsycTESTS, PsycTHERAPY  
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7801 Results  
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Edit Save Delete Get Permalink Set Email Alert Get RSS Feed  
7489 Results  
Edit Save Delete Get Permalink Set Email Alert Get RSS Feed  
Select  
 

 
Any Field: "infantile sexual*" OR Any Field: "child sexual*" AND Any Field: child* AND Peer-Reviewed 
Journals only  
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Edit Save Delete Get Permalink Set Email Alert Get RSS Feed  
5131 Results  
Edit Save Delete Get Permalink Set Email Alert Get RSS Feed  
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Any Field: "infantile sexual*" OR Any Field: "child sexual*" AND Any Field: child* AND Peer-Reviewed 
Journals only AND Year: 2013 To 2018  
Search Databases: PsycINFO, PsycARTICLES, PsycTESTS, PsycTHERAPY  
Edit Save Delete Get Permalink Set Email Alert Get RSS Feed  
1293 Results  
Edit Save Delete Get Permalink Set Email Alert Get RSS Feed  
Select  
 

 
Any Field: "infantile sexual*" OR Any Field: "child sexual*" AND Any Field: child* NOT Any Field: abuse 
AND Peer-Reviewed Journals only AND Year: 2013 To 2018  
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Edit Save Delete Get Permalink Set Email Alert Get RSS Feed  
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Bilag 3 – Søgning på PubMed 

 
 
 
History  
 

R
ecent queries 

Search 
Add to 
builder 

Query 
Items 
found 

Time 

#28 Add Search (((((("child, preschool"[MeSH Terms] OR child*)) AND "child sexual*") OR 
"infantile sexual*") AND "last 5 years"[PDat] AND Humans[Mesh])) NOT Abuse 
Filters: published in the last 5 years; Humans 

38 05:23:46 

#27 Add Search ((("child, preschool"[MeSH Terms] OR child*)) AND "child sexual*") OR 
"infantile sexual*" Filters: published in the last 5 years; Humans 

578 05:22:00 

#26 Add Search ((("child, preschool"[MeSH Terms] OR child*)) AND "child sexual*") OR 
"infantile sexual*" Filters: published in the last 5 years 

906 05:21:42 

#25 Add Search ((("child, preschool"[MeSH Terms] OR child*)) AND "child sexual*") OR 
"infantile sexual*" 

3088 05:21:25 

#24 Add Search (("child, preschool"[MeSH Terms] OR child*)) AND Sexual* 45158 05:19:38 

#18 Add Search Infantile[All Fields] AND ("sexual behavior"[MeSH Terms] OR ("sexual"[All 
Fields] AND "behavior"[All Fields]) OR "sexual behavior"[All Fields] OR "sexual"[All 
Fields]) 

376 05:12:21 

#17 Add Search "Infantile sexual*" 376 05:11:55 

#13 Add Search "Child Day Care Centers"[Mesh] 4742 05:01:31 

#12 Add Search "child, preschool"[MeSH Terms] OR child* 2480021 04:59:08 

#11 Add Search Child, Preschool 850138 04:57:54 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=28
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=27
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=26
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=25
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=24
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=18
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=17
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=13
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=12
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=11

	History

