
Hvordan kan barn bli trygg på 

egen kropp og lære seg å sette 

grenser?  
 

Dette var overskriften på en artikkel publisert 

av vår enhetsleder, Anne Hagen. Her tar hun 

for seg temaene kropp, seksualitet, grenser og 

overgrep, og sier at dette er en del av det 

pedagogiske innholdet i vår bhg. (Se 

barnehagens hjemmeside) 

Det finnes mange innfallsvinkler til disse 

temaene. På Terne har vi hatt særlig fokus på 

dette med identitet, hvem er jeg og hvem er 

vennen min? Å bli trygg på egen kropp handler 

om å kjenne sine psykiske og fysiske grenser, 

dette skjer blant annet i lek med andre barn.  

I august satte vi oss et mål om at alle barna 

skal behandle hverandre med respekt, og 

kunne finne seg ulike leke-kamerater gjennom 

dagen. Dette har fulgt oss i både planlagte - og 

spontane - aktiviteter og samspill med barna.  

Vi har brukt mye tid på å observere hva som 

rører seg i gruppen og planlagt det 

pedagogiske arbeidet med utgangspunkt i 

deres behov og ønsker.  Vi erfarer at barna 

trenger veiledning for å bygge gode relasjoner, 

de trenger hjelp til å forstå seg selv og egne 

grenser og møte den andre med deres behov.  

Vi har derfor prioritert å være sammen med 

barna i lek som observatører, veiledere og 

lekekamerater. Det er av oss de lærer 

begreper som beskriver hva som skjer, og som 

gjør dem i stand til å mestre dette kognitivt.  

Vår tanke er at barn som er trygge og har 

noen å leke med også har forutsetning for å 

sette grenser for egen kropp, og våge å sette 

ord på hva som skjer med dem.  

Videre tenker vi at barn som har voksne i 

nærheten som tar dem på alvor og undrer seg 

sammen med dem, vil kunne få utløp for 

naturlig utforskning av seksualitet. (Seksualitet 

i denne sammenheng handler om det å ta på 

og utforske egen kropp). Senest forrige uke 

hadde vi en samling som endte med at et av 

barna ville dra ned dressen og vise rumpen, 

når Torunn-Marie ikke hadde lov til å vise sin. 

Barna lot seg ikke lede inn i en 

samtale/undring. Deres interesse var 

rumpene, de danset rumpedansen med 

dressene på.  

Vi voksne på Terne opplever at det målet vi 

har satt har gitt både barna og oss voksne 

mulighet for utvikling. Vi har et felles 

utgangspunkt for videre læring.   

Videre kommer noen tanker om hvordan vi 

fortsetter arbeidet.  

Med 5 åringene har Torunn – Marie noe som 

er blitt hetende «Pinne-mann samling».  

Pinnemann MEG symboliser det enkelte 

barnet. Gruppen fikk spørsmålene: - Hvordan 

ser kroppen vår ut?  - Hva trenger kroppen for 

å ha det bra, - Hva trenger du for å ha det bra 

og – Hva tror du vennen din trenger for å ha 

det bra?  

 

Bildet viser hva barna svarte. 



Det de konkluderte med var at de måtte ha 

det godt inni seg og få leke. Muligheten for 

mat var heller ikke så verst. På spørsmålet om 

hva vennene deres trenger, kom de frem til at 

alle trenger det samme. Som en sa: - men han 

er jo akkurat som Meg han Venn.  

Neste samling fikk de spørsmålene: -Hva vil 

det si å være slem med vennen din?  - Hva 

skjer med venn når du er slem med ham?  

 

Her er hva de kom frem til. Når man sier 

slemme ting, kan venn begynne å gråte. Når vi 

ikke slutter å være slemme vil Venn få vondt i 

hjertet og det kan bli knust. – Og da vil han 

ikke leke, konkluderte et lyst hode  

Etter at vi begynte med svømmegruppe ble 

barna mer opptatt av kropp. De undrer seg 

over forskjelligheter og er mer bevisste seg 

selv. Igjen er rumper, tissemenn og tissekoner 

et tema. Her må vi voksne bare delta. Ikke 

irettesettende eller være belærende, men 

undrende og ordrike.  

En ny svømme-VENN dukket opp.  

 

Det første som detter ut av fler når de ser 

denne er at han er Rar. – Rar? Undrer voksne. 

- Se på det håret da, ler en. - Han har jo ingen 

bein sier en annen. – Når dere ler av Venn, 

begynner han og gråte, sier Torunn-Marie og 

tegner tårer …  – og han får lyn i hjertet, 

tilfører en ellers stille gutt. – Lyn i hjertet…?     

– Ja for de er jo slemme, fortsetter han.  – Vel 

da får han lyn i hjertet, sier Torunn-Marie og 

tegner dem. Barna sitter rolig og ser på det 

som skjer. Plutselig utbryter ei av jentene:        

- Men VENN smiler jo …kan han gråte da?.       

– Kan han? Torunn-Marie sender spørsmålet 

videre til de andre barna … Det blir stille.          

– Hva om VENN ikke tør å si til de barna som 

erter eller en voksen at det de sier til ham gjør 

vondt i hjertet? Da kan han smile og likevel 

gråte inni seg? …  

Det har vist seg at dette er en god måte å 

engasjere og skape samtaler i 5-årsgruppa. 

Det å bære på ting inni seg som gjør vondt er 

tema for neste PinneMann. Vi kommer også til 

å snakke mer om kroppen, grenser og 

overgrep.  

For gruppen som helhet kommer vi til å 

fortsette med det målet vi har satt og ha fokus 

på meg selv og venn. Det er viktig å kunne 

skille mellom egne og andres kropper, 



opplevelser og grenser. Gjennom lek får de 

naturlig både fysiske og psykiske erfaringer. 

Det som vi tenker er viktig er tilstedeværende 

voksne i barnas gjøren. Vi har begreper og 

kunnskaper de kan nyttiggjøre seg.  

Voksen nærvær er det vi ønsker for barna. De 

skal oppleve at vi er der og er trygge voksne 

de kan snakke med. Vi setter grenser de kan 

opponere mot og teste, vi lytter og hjelper 

dem til å løse utfordringer, vi setter begreper 

på det som skjer, vi lar dem utforske og glede 

seg over kroppen og vi lærer dem å ta vare på 

seg selv og andre. 

Det er nå engang slik at ingen familier er like. 

Innenfor normalen finnes mange løsninger 

barn skal presenteres for. I Norge har vi et 

lovverk som gjør det mulig å beskytte barn 

mot voksne som gjør dem vondt. Dette skal 

barna vite om. De skal også vite at der er 

voksne som vil hjelpe dem som opplever 

vonde ting. Vi har valgt «Sinna Mann» av Gro 

Dahle som utgangspunkt. Denne leser vi for 

hele gruppen, og snakker rundt ulike tema. 

Dette er en bok vi kommer til å bruke mer.  

Det vil komme informasjon i månedsbrevene 

og gjennom dokumentasjon. 

Alle voksne på Terne er deltagende i arbeidet 

med barna, og følger opp de temaene vi 

jobber med.  

 

 

 


