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Hode, skulder, 
kne og …?
Snakk med små barn 
om kropp, grenser og 
seksualitet.

Det er voksne sin jobb 
å hjelpe barn om de 

har det vanskelig. Det 
er bra å si fra. 

Snakk om hva som  
er lov og ikke
Barn kan ta på sin egen tiss om de vil, og det 
kan føles bra. Oftest gjør man det når man er 
for seg selv. 

Voksne må noen ganger hjelpe barn med å 
tørke seg på do, pusse tenner, vaske tissen og 
rompa, gi medisiner eller smøre litt salve hvis 
det er sårt. Det er lov når barn trenger det.

Ellers er det ulovlig for voksne å ta på eller 
leke med tissen og rompa til barn. Voksne har 
ikke lov til å be barn ta på deres voksentiss 
og rompe, eller få barn til å gjøre det med seg 
selv. Ingen, heller ikke andre barn skal få en til 
å gjøre sånt man ikke vil.

Barn kan fortelle hva de 
vil om kroppen sin, til 
hvem de vil!
Gode filmer og bøker kan åpne opp samtalene. 
Se gjerne gjennom først selv, før dere ser på det 
sammen. Du kan også spørre helsesykepleier 
om råd, eller du kan ringe et Nok. - senter om 
det er noe du lurer på. 

Ressurser og flerspråklige brosjyrer finner du 
på: noksentrene.no/snakkom



Visste du at:
Nysgjerrighet, seksuell lek og utforsking 
med seg selv og jevnaldrende er vanlig i 
småbarnsalderen. Det er fint når det er på 
barnets premisser og ikke går over andre 
barns grenser. 

Når vi snakker åpent med barn om kropp, 
seksualitet og grenser, blir det lettere for dem 
å si fra om noen tråkker over deres grenser. 

Stell, bad og do kan være naturlige rom for  
å sette ord på kroppen.

«Skal vi tegne kroppen? Vet du hva de ulike 
delene av kroppen heter? Hode, øyne, nese, 
munn, armer, tiss, skjede, rompe, ben,  
mage, hjerte ...»

«Hva kan kroppen din gjøre? Hvilke lyder kan 
kroppen din lage?»

«Hva gjør deg glad / lei deg? Hvordan ser du ut 
da? Hva kjenner du i kroppen da?» 

Snakk sammen  
om kroppen

«Hvilke berøringer er gode/vonde?  
Liker du å bli klødd på ryggen/strøket?  
Hva liker du ikke?»

«Kroppen er din og ingen andre sin. Du 
kan bestemme selv om du vil klemme,  
sitte på fanget og liknende. Ingen kan gi 
deg en klem hvis du ikke vil, og du kan 
ikke gi andre klem hvis de ikke vil.»


