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Af samme forfatter:
DERFOR er det vigtigt at anerkende børns seksuelle nysgerrighed (Nyrup, 2022). En
grundig fagbog, som beskriver mange forskelligartede variationer og udfald af børns
seksuelle udvikling. Fagbogen og en videnskabsbaseret og fagfællebedømt artikel:
Vores seksualitet udvikles gradvist – også i barndommen (Nyrup, 2019), danner faglig
baggrund for denne børnebog.
•
•

Dertil er børnebogen oversat til hhv tysk og engelsk:
Nyrup, F. N. (2020). Elbas kleines ABC zur Sexualkunde. Auch für Erwachsene –
über die Entwicklung eines gesunden und respektvollen Umgangs mit Sexualität.
NyfaBooks.
Nyrup, F. N. (2021). Elba’s little ABC of Sex Education. A contribution to the development of healthy and well-functioning people. NyfaBooks.

Gennem de 20 år, jeg har arbejdet i daginstitutionsverdenen, har jeg oplevet
en naturlig nysgerrighed hos børn, i forhold til deres krop, eget og andres køn.
Som voksne bør vi i alle sammenhænge agere varsomt og naturligt i vores
kommunikation med børn, såvel verbalt som nonverbalt. Men særligt den
nysgerrighed, de har på deres krop og køn, oplever jeg, at vi ofte har berøringsangst i forhold til. I bedste fald er det noget, vi “overser”, ved at undlade
at blande os i deres udforskning og leg, eller vi forbyder såkaldte “numselege”.
Vi skylder vores børn, at de som voksne har bibeholdt et s undt og naturligt
forhold til deres krop og seksualitet.
Med bogen om Elbas oplevelser, giver Frida dig en håndsrækning til at læse
for og tale med dit barn om dette vigtige emne. En bog til såvel forældre som
fagfolk.
							Sally Schmidt
			

tidl. specialpædagogisk konsulent, nu Stud. Cand. pæd.

Bogen er bygget op med følgende
•

En illustreret fortælling til både børn og voksne, som blandt andet indeholder
oplysninger om seksualitetens anatomi. Her gives der eksempler på, hvordan
børns nysgerrighed og konkrete handlinger omkring en spirende seksualitet kan
håndteres.

•

Spørgsmål til inspiration og samtale efter hvert afsnit.

•

Et efterskrift for voksne og lidt større børn, som uddyber menneskets seksuelle
udvikling – herunder om mulige konsekvenser ved en utilfredsstillende seksuel
udvikling.
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Min erfaring er, at mindre børn fra omkring 3-4 år gerne vil have dele af bogen læst
op. Måske kan de være knap så interesserede i den indre anatomi. Til gengæld vokser
interessen for at forstå de anatomiske illustrationer, når børnene bliver lidt ældre. For
de børn, der selv begynder at kunne læse, vil bogen være egnet som læse-let læsning
– eventuel i kombination med en lydbog.

Om bogens efterskrift
Bogens efterskrift er en kort opsummering af faglig viden, om børns behov for plads
til deres seksuelle udvikling. En udvikling, som tager sin begyndelse meget tidligt i
livet. Her er det en vigtig pointe, at børn har brug for selv at gøre sig erfaringer, men
samtidig har brug for voksne, der guider og vejleder – på linje med hvordan vi guider, når børn skal lære at tage hensyn og fx deles om et stykke legetøj. Derfor er det
vigtigt, at voksne har en god fornemmelse af, hvad der sker i børnenes lege.
Desuden udfoldes det forhold, at hvis børn får en opfattelse af, at det er forkert eller
uønsket at være interesseret i sine kønsorganer, kan det blive til mere vedvarende
– ofte ubevidste – opfattelser og følelser af at være eller gøre noget forkert. Dette
kan give både seksuelle og/eller forskellige typer psykiske problemer i ungdoms- og
voksenlivet.
Dertil er fortrolighed omkring seksualitet i sig selv en beskyttelse mod overgreb, ligesom voksen guidning kan fremme udviklingen af en sund og berigende seksualitet.
Endelig viser undersøgelser, at velinformerede og seksual-fortrolige børn og unge har
en senere samleje debut, færre uønskede graviditeter, færre kønssygdomme osv. Den
fortrolighed med seksualitet grundlægges tidligt i livet (Hessling & Brockschmidt,
2015; Ninsiima et al., 2019).
Flere har sagt, at hvis man er lidt skeptisk i forhold til emnet, kan det være en god
ide at starte med at læse efterskriftet og i det hele taget opsøge viden om både børns
seksuelle og social-seksuelle udvikling.
Du kan finde mere om børns seksualitet hos ”Sex & Samfund”:
https://www.sexogsamfund.dk/fagfolk/boerns-seksualitet.
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Du kan yderligere finde grundige beskrivelser af børns seksuelle og social-seksuelle
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udvikling her:
• DERFOR er det vigtigt at anerkende børns seksuelle nysgerrighed (Nyrup, 2022)

Dialog-cirklen illustrerer forskellige måder eller niveauer at tale med børn om seksualitet på.

Vi må bryde med den aktuelle stigmatisering af mænd

Vi bør gå i dialog med vores børn om deres seksuelle oplevelser. Hos de helt små
børn, som endnu ikke har det talte sprog, består dialogen i at vise accept, når et barn
fx viser glæde ved at berøre sine kønsorganer. Efterhånden som børnene bliver ældre, kan alle 3 niveauer i dialog-cirklen komme i spil.

Som samfund er vi udfordrede, når vi taler om mænd og børns seksualitet i samme
åndedrag. I den forbindelse vil jeg kommentere det, at jeg har valgt at lade bogens
hovedperson være en pige, og at jeg har ladet pigens far og en mandlig pædagog
få centrale roller. Dette forhold vil måske til en start vække undren, men jeg har lagt
vægt på ikke at bidrage yderligere til stigmatisering af mænd, når vi taler om seksualitet og den støtte og regulering, som børn har brug for.

2. I det mellemste lag handler det om det generelle i det at skabe seksuelle relationer, herunder om det at respektere andres grænser.

Dialog-cirklen

D

fa
et

s
ly

ni

ll
kt u e

ng

e – s e k s u a li t et e

fx o m d et at s
k
er –

ns b

ab

iol

es

og

3. I den inderste kerne handler det om en kernedialog. En dialog, hvor den voksne
signalerer og lægger op til, at den enkelte kan udtrykke sig om egne oplevelser,
tanker, følelser og ret til at bestemme over egen krop. Et væsentligt element i
kernedialogen er også anerkendelsen af barnets oplevelser.
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Nu vil jeg ønske god fornøjelse med læsning af bogen.
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Samtale om seksualitet –
fokus på den enkeltes oplevelser, tanker, overvejelser og
undringer.

tioner

3

r e la

2 Gen
ere
l le
op

1

6

1. Det yderste lag handler om faktuelle forhold, som fx seksualitetens biologi. Afhængig af barnets alder kan man også her tale om forplantning, beskyttelse mod
graviditet, kønssygdomme og lignende.
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Elbas lille ABC om seksualitet
I en samtale med børn om seksualitet
er det vigtigt, at den voksne er klar over,
at børns sanse-baserede seksualitet er
væsentlig anderledes end den voksnes
seksualitet.

af Frida Nøddebo Nyrup

Vi beskytter ikke vores børn ved
ikke at tale om deres seksuelle
oplevelser! Vi beskytter dem ved at
give dem kendskab til sig selv, og
vise dem, at de kan tale med os om
deres oplevelser.

Vi skal lære vores børn at sige til og
fra – og lære dem at sikre sig, at de
har tolket modpartens signaler korrekt.

Seksualiteten udvikles gradvist – og mennesker med overgrebsadfærd har også
været børn engang.
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Det er nemmere at skabe sunde og velfungerende børn
end at afhjælpe, når de bliver voksne
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Johan kommer forbi sandkassen og bliver nysgerrig. „Hvad
er det, I laver?” spørger Johan.
„Vi laver masser af si-sand,” siger de to piger i kor. „Masser af si-sand!” „Vi skal bruge det til noget hemmeligt, som
vi selv har fundet på,” siger Sofie.
Så bliver Johan endnu mere nysgerrig, og det ender med,
at Johan får pigerne til at fortælle, hvad de vil bruge sisandet til.

Elba vil gerne lege Sofies nye leg, og de går straks i gang
med at lave si-sand ovre i sandkassen.
De taler om, at de også kan prøve at hælde si-sandet hen
over deres tissekoner.
De bliver rigtig glade og enige om, at de er meget dygtige
til at få gode idéer. „Så er vi idé-magere,” siger Sofie. „Ja,
vi har en idé-mager-klub,” bliver de enige om.
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Johan kan godt lide det, for det kildrer dejligt.
Men kun indtil Elba tager fat om hans tissemand
for at se, om den kan blive længere.
Johan siger, „Lad være med det,” men pludselig
er det både Elba og Sofie, der lige skal kigge
på hans tissemand, og får rykket lidt voldsomt
i den – og Tordenskjold kan godt fornemme, at
noget er galt.

De bliver derefter enige om, at Johan gerne må være med
i deres leg. „Så kan vi finde ud af, om din tissemand er følsom og kilden, ligesom vores tissekoner er det,” siger Elba.
Elba og Sofie får Johan til at tage sin tissemand frem, og
så prøver de at nusse den med en fjer.
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Johan bliver ked af det og løber sin vej.
Nu sidder Elba og Sofie tilbage i sandkassen,
og har det lidt dårligt.
„Hvorfor kunne Johan ikke lide det?” spørger
Elba. „Nej, jeg synes også, det er underligt,
for nu legede vi lige så godt,” siger Sofie.
„Men jeg kan ikke lide, at Johan blev ked af
det”, siger Elba. Elba og Sofie er enige om,
at de vil blive kede af det, hvis Johan er sur
på dem.

Johan kommer tilbage sammen med Anton.
Elba og Sofie kan ikke rigtig lide det, for de har på fornemmelsen, at de har gjort noget, de ikke måtte. Elba
krammer Tordenskjold. En kramme-skildpadde som Tordenskjold er særlig god, når man er lidt utilpas.
Anton siger, at de alle lige må få en snak om, hvordan man
skal lege sammen, så alle kan lide at være med.
Han spørger Elba og Sofie, om de kan huske, at de talte om
det med, at alle gerne må sige STOP. „Jamen, Johan sagde
slet ikke STOP,” siger Sofie. Elba bakker Sofie op og siger,
„Nej Johan sagde kun: Lad være.”
„OK,” siger Anton, „men jeg tror godt, at I forstår, at ´Lad
være´ betyder det samme som STOP.”

58

59

„Det er vigtigt, at I altid lytter efter, hvad den, I leger
med, siger – og I skal spørge, hvis I er usikre på, hvordan
den anden har det,” fortsætter Anton. „Og hvis I kommer
til at glemme det, så er det vigtigt, at I siger undskyld.”
Da de alle fire har snakket lidt frem og tilbage om situationen, spørger Anton pigerne, om de har noget, de gerne
vil sige til Johan.
Ja, det har de, og Sofie begynder, „Undskyld, Johan.” Anton hjælper med at få det sagt,
„Ja, pigerne blev så ivrige, at
de slet ikke hørte, at du sagde,
de skulle lade være.”

Også Elba siger undskyld, og fortsætter: „Jeg skal nok
høre efter, hvis du en anden gang siger: Lad være – eller
noget andet, der betyder det samme.”
Pigerne siger også, at de meget gerne vil lege med Johan
igen. „Hvad siger du, Johan,” spørger Anton, „vil du gerne
lege med Elba og Sofie igen?” Ja, det vil Johan gerne.
Til slut siger Anton, at når man kigger på tissemænd og tissekoner, så er det en god idé, at gå ind i puderummet eller i et legehus. Det er en lidt privat leg. Alle, der kommer
forbi, behøver ikke at kigge med.
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Nu er de
alle tre glade
og tilfredse igen
– dejligt at Anton
kunne hjælpe dem.
De går i gang med at
lave rigtig meget si-sand, og
Johan foreslår, at de kravler op i ´Pølsehuset´. Pigerne
synes, at det er en rigtig god
idé, og siger, at Johan gerne
må være med i deres idé-mager-klub.

Som Johan havde foreslået, kravler de
op i ´Pølsehuset´, hvor de hælder sisand på hinanden.
De finder hurtigt ud af, at det er rigtig dejligt at få si-sand hældt ud over
tissemanden og tissekonerne, og at
det nok kilder ligeså meget i Johans
tissemand, som det gør i pigernes tissekoner.
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Efterskriftet bygger på en videnskabsbaseret og fagfællebedømt artikel: Vores seksualitet
udvikles gradvist – også i barndommen (Nyrup, 2019), og på en bog: „DERFOR er det vigtigt at
anerkende børns seksuelle nysgerrighed” (Nyrup, 2022).

En udviklingsopgave, som vi bør tage alvorlig
Børns seksuelle udvikling er en ligeså vigtig udviklingsopgave, som alle andre udviklingsopgaver. Som noget meget naturligt hjælper vi vores børn med at holde balancen, når de skal lære at cykle, lærer dem at håndtere det at miste den bedste bamse,
og vi leger rim og remser med dem, når de bliver optaget af sprogets finurligheder. På
samme måde skal vi støtte børn i deres seksuelle udvikling, som tager sin begyndelse
i en meget tidlig alder.

Barndommens seksualitet er anderledes end den voksnes seksualitet

Efterskrift

Børns seksualitet er af en helt anden beskaffenhed end den, vi som voksne typisk oplever. Kort fortalt er børns seksualitet udelukkende et fysisk/sansemæssigt fænomen.
Børn kan med andre ord mærke, hvad der føles rart, og hvad der ikke føles rart. Gradvist udvikles og formes barnets seksualitet til at blive den voksne seksualitet, som er
kendetegnet ved psykiske overbygninger i form af fx seksuelle fantasier og det, at vi
kan tænde seksuelt alene ved tankens kraft. Den voksne seksualitet er i bedste fald
også kendetegnet ved en evne til at kunne håndtere sin seksualitet på måder, som er
acceptabel i et samfund.
Børn er gennem deres aktiviteter og lege i gang med at lære deres kroppe og deres
seksualitet at kende. De kan nyde det fysiske velbehag ved at stimulere kønsorganerne. Nogle børn bliver meget tidligt bevidste om, at det kan være afslappende at
onanere og kan også finde deres egne foretrukne måder at stimulere sig på.

Hjernens og nervesystemets rolle i udviklingen af vores seksualitet

68

Al menneskelig udvikling handler om udvikling af vores nervesystem og dermed
vores hjerne. Nervesystemet er langt fra færdigudviklet, når vi fødes, men udvikler
sig afhængig af de erfaringer, vi gør os. Når vi er blevet dygtige til at holde balancen
– selv når vi forskyder vægten af vores krop, ved fx at række ud efter en genstand – så
handler det om, at vi har trænet og udviklet vores nervesystem til at kunne reagere
og sørge for, at de muskler, der holder os oprejste, kan korrigere vores position ved
små fine justeringer. Tilsvarene udvikler vi psykiske funktioner som fx evnen til at udsætte et behov, lære at håndtere kritik eller lære at sige ”pyt”. Det bliver selvfølgeligt
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for os, og vi lægger først for alvor mærke til nervesystemet, når det ikke udvikler sig
tilfredsstillende. Der er nemlig et utal af kendte funktioner, som ikke udvikles tilfredsstillende ved manglende stimulering. Hjerner har det populært sagt som muskler:
Udvikler sig ved brug, men svinder ved inaktivitet. Det kan være et ”dovent øje”, som
henviser til én eller anden grad af blindhed, som typisk opstår, fordi hjernen ”vælger”
ikke at bruge et øje, der skeler, da det er forstyrrende med 2 forskellige input, som
kommer fra hver sit øje.
Hvordan vi bruger kroppen, og hvad vi får af erfaringer med både fysiske, psykiske
og sociale elementer, er altså afgørende for nervesystemets udvikling, og det gælder
også seksualitetens udvikling. Her ved vi, at der skal ske en sammenkobling af barnets sansebaserede seksualitet med de overbygninger, som kendetegner den voksne
seksualitet. Her er fx responsen fra barnets omsorgspersoner af afgørende betydning
for, hvordan barnets nervesystem udvikles og struktureres.

Vigtigt at børn mødes med anerkendelse
For at nervesystemet udvikler sig tilfredsstillende, har børn brug for deres omsorgspersoners reaktioner. Fra 10-12 måneders alderen bruger børn de voksnes reaktioner
meget direkte til at navigere i verden. På en måde spørger børn de voksne om, hvad
der er godt, hvad der er farligt osv.
„The Still Face Eksperiment”, som er udført af Edward Tronick viser med al tydelighed,
hvordan børn fra naturens hånd er tunet til at søge de nære omsorgspersoners reaktioner, og jeg vil varmt anbefale at se denne lille video (Tronick, 2009)1.
Børn tolker altså det, de møder, ud fra de voksnes reaktioner. Hvis et barn kan se,
at forældrene er utrygge under et tordenvejr, så bliver barnet også nemt utrygt, når
det tordner. Især ved gentagelser kan de voksnes reaktioner afsættes som mere eller
mindre varige følelsesmæssige markører hos barnet. I eksemplet med tordenvejr, kan
barnet risikere at få opbygget så stærke følelser af utryghed, at det kan være svært for
barnet at håndtere sine følelser, når det tordner. Noget af det samme kan ske med
hensyn til de reaktioner, barnet får på sine seksuelle aktiviteter.
Her skal vi fx anerkende, at det er dejligt at røre ved sine kønsorganer. Efterhånden,
som børnene begynder at kunne forstå det, skal de også lære, hvor det er passende
1. Tronick, E. (2009). Still Face Experiment: Dr. Edward Tronick. Lokaliseret fra https://www.youtube.
com/watch?v=apzXGEbZht0
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med sådan en adfærd.
I børns lege med hinanden er vi også nødt til at guide dem. Det er fx naturligt, at børn
overskrider hinandens grænser. Det gælder, når de leger i sandkassen og snupper
den andens skovl, som de lige har fået øje på, eller skubber en anden væk for selv at
komme frem. I lege, hvor børn udforsker egen og hinandens seksualitet, overskrider
de naturligvis også hinandens grænser. Den voksnes rolle er her at tydeliggøre, at
legen i sig selv kan være helt ok, men at barnets handlinger ikke var velkomne hos
modparten. Samtidig har barnet brug for konkret hjælp til at forstå, hvordan det
gerne må handle.
Også i de tilfælde, hvor der ikke direkte bliver sagt fra, er det vores opgave at lære
børn at tolke modpartens signaler. Børn skal med andre ord lære at sikre sig, at legekammeraten er med på legen, og ikke føler sig presset ind i en konkret leg. Ligeledes
skal børn gerne få erfaringer med, at det hverken er farligt eller svært at sige tydeligt
fra.
Opsummerende kan vi sige, at børn gradvist skal lære, hvad der er socialt acceptabelt, ligesom de også gradvist får opbygget en seksualitet, hvor det sanselige kobles
med de følelser, der optræder i forbindelse med seksuelle oplevelser. Det er i øvrigt
her, vi som voksne kan gøre en forskel i forhold til at forebygge uheldige seksuelle udviklinger. Ligesom så mange andre forhold på det seksuelle og det psykiske område,
er overgrebsadfærd som regel noget, der udvikles gradvist. Ingen er født til at tænde
på at lave seksuelle overgreb.

Kulturelt set har vi en ikke-anerkendende bagage med os
Vores historiske fortid og en aktuel over-sensitiv kultur gør det udfordrende for
mange voksne at forholde sig til børns spirende seksualitet.
En undersøgelse viste, at næsten alle mødre smiler til deres barn, når barnet smiler
til dem. Samtidig viste undersøgelsen, at næsten alle mødre ignorerer det eller kigger
væk, når deres barn får øje på og bliver interesseret i sine kønsorganer.
Det, at mange af os kigger væk, eller skynder os at give en ble på, kan handle om, at
vi er usikre eller har en negativ opfattelse af seksualitet. Det er som regel noget, vi selv
har fået med gennem den kultur, vi er vokset op i. Det skal vi ikke føle os skamfulde
over. I stedet må vi hver især prøve, om vi kan gøre det bedre, end tidligere generationer gjorde det. Vi må sørge for at anerkende børns lyst til at lære kroppen at kende.
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Efterhånden, som børnene bliver ældre, må vi også anerkende deres lyst til at lege
med andre børn og sikre en balance, hvor vi på den ene side ikke forstyrrer børnenes
leg, mens vi på den anden side giver dem en oplevelse af, at vi sagtens kan være på
sidelinjen og at vi sagtens kan tale med dem om, hvad der sker i legen. Sådan får vi
som voksne en føling med, hvad der sker i legen, ligesom børnene kommer til at føle
sig trygge ved eventuel at hente hjælp eller spørge de voksne til råds.

Hvilken betydning har det, hvis børn ikke mødes med anerkendelse?
Når vi skal gøre det bedre, så er det fordi, det kan være uheldigt at ignorere, se væk,
aflede eller måske møde et barn, der rører ved sine kønsorganer med misbilligelse.
Det kan hindre barnet i at mærke og lære at regulere sine seksuelle følelser. Især ved
gentagelser kan det betyde, at barnet fremover påvirkes af de følelser af fx skam, der
er forbundet med afstandtagen. Alternativt kan barnet forsøge at undertrykke sine
seksuelle impulser, som i barnets tolkning af de voksnes reaktion, kan blive noget,
der ikke bør være der.

Barndommens seksualitet har betydning for voksenlivet
For omkring 100 år siden pegede Freud på den sammenhæng, han mente at kunne
spore mellem reaktioner på barndommens seksuelle oplevelser og den senere voksne seksualitet/psykiske sygdomme. I dag ved vi meget mere om den udvikling, der
sker fra barndommens sansebaserede seksualitet frem mod den voksne seksualitet.
Der er stadig brug for forskning på området, men der er enighed om, at manglende
anerkendelse af barndommens seksualitet kan få en negativ indflydelse på den
voksne seksualitet. Det kan fx handle om manglende evne til at føle opstemthed,
manglende evne til at opnå orgasme, lav interesse i seksuel samkvem, risikabel seksuel adfærd eller udvikling af en seksualitet, som evt kan være i uoverensstemmelse
med acceptabel/lovlig seksuel adfærd.

En menneskeret at lære at nyde sin seksualitet
Magthaverne har historisk set gerne villet styre, hvem der fik børn med hvem. Helt op
til slutningen af 1800-tallet har kirken siddet på magten og fx forsøgt at undertrykke
seksualiteten. Det skete blandt andet med henvisning til, at det var både fysisk og
psykisk skadeligt at onanere. Kirken har endda visse steder og i visse perioder også
hævdet, at seksualitet kun var acceptabel, når det handlede om befrugtning, og at
der da helst ikke skulle være nydelse forbundet med akten.
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I dag ved vi, at onani er en sund seksuel aktivitet, og vi ved, at det er vigtigt at tage
vare på og give plads til børns seksuelle udvikling. Det er én af måderne at forebygge
seksuelle overgreb, men det er også en betydende faktor i det at skabe sunde og
velfungerende mennesker, der evner at indgå i gode og stabile parforhold/relationer.
Dertil er det en menneskeret at kunne nyde sin seksualitet, uanset om man er barn
eller voksen.
Mit ønske er, at vi kommer dertil, hvor alle voksne kan give en passende respons,
når et barn på 3 år har gjort sig erfaringer med sin krop og siger: „Åhh, det er så
dejligt at nusse min tissekone, lige inden jeg skal sove”. Det er nemmere at skabe
sunde og velfungerende børn end at afhjælpe, når de bliver voksne.

Den seksuelle udvikling handler om, at der i løbet af det levede
liv – primært barndom og ungdom – kobles tanker, fantasier, følelsesmæssige forhold, sociale og kulturelt bestemte normer/forståelser til de fysisk-seksuelle begivenheder. De fysisk-seksuelle
begivenheder kan være det, at man flere gange i løbet af et døgn
spontant får rejsning af hhv penis og klitoris eller det kan være i
forbindelse med lege med andre børn. Ved sengetid, vil barnet
typisk lade tanker og måske fantasier om dagens begivenheder få plads. Her ser det ud til, at der kan opstå koblinger, idet
der samtidig med tankeaktiviteten vil være tilpas ro til at kunne
mærke kroppens reaktioner i forbindelse med spontane rejsninger, som i øvrigt også kan “invitere” til selvstimulering. Koblingerne opstår typisk ved stærkt følelsesbetonede oplevelser, som
tankemæssigt fylder en del over en periode. At det er tanker, der
fylder i en periode, gør, at koblingerne styrkes gennem gentagelser (Mitchell, 2021).
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