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Til fagfolk og forældre

Pjece: ”Små Børns Seksualitet”, Sundhed, Børn og Unge, 2019
Denne pjece er tiltænkt samarbejdet med forældrene
Folder: “Børns seksualitet”, Sex og Samfund, 2020 
Forælderfolder: “Seksualitet i barndommen”, Sex og Samfund, 2019 
Bog “Må vi lege doktor”? Anna Louise Stevnhøj, FADL´S Forlag, 2014
Bog: “Børn og seksualitet”, Anna Louise Stevnhøj og Mimi Strange, Hans Reitzels 
Forlag, 2016 
Pjece: ”Den professionelle tvivl”, Socialstyrelsen 
Hjemmeside: Sex og Samfund - Seksualitet i barndommen
Materialer og pjecer: Lige muligheder for drenge og piger – målrettet det  
pædagogiske arbejde med køn

 

Højtlæsning for børn1

Alle mine følelser, Holde Kreul, Klematis, 2012. Meget fin og smukt illustreret bog, 
som lægger op til gode samtaler om at udtrykke og håndtere følelser. 

Alle har en bagside, Anna Fiske, Lamberth, 2015. Sjove illustrationer af hvordan alle 
kroppe kan så meget forskelligt og ser ud på så mange forskellige måder.

Bare numser, Annika Leone & Bettina Johansson, Carlsen, 2020. Sjov, spændende 
og smukt illustreret bog om modige Mira, der ser en masse forskellige kroppe i 
svømmehallen, og lærer at springe i det dybe vand, da hun redder sin far fra en 
pinlig situation.

Bogen om at få søskende, Maria Frensborg & Maija Hurme, Turbine, 2020. Noa 
skal have en lillesøster- eller bror, og har mange spørgsmål om babyer, i denne 
smukt illustrerede højtlæsningsbog.

Din fantastiske krop, Sigrun Danielsdóttir & Björk Bjarkadóttir, Turbine, 2015. Rigtig 
fin bog om alt det, kroppen kan, og hvor vigtigt det er, at lytte til den og passe på den.

En mave fuld af hemmeligheder, Pimm van Hest & Nynke Talsma, Turbine, 2013. 
Fine beskrivelser af, hvordan man kan komme til at holde på nogle hemmeligheder, 
fordi man er bange for at få skældud. Og en lettelse når de voksne så ikke bliver sure.

Hej med dig, Bjørn. En historie om at være sig selv, Jessica Walton, Høst & Søn, 
2016. Billedbog om Bjørnen Bertram, der hellere vil være Bella Bjørn, og som bliver 
bange for hvad vennen vil sige til det.

Hur Lotta blev till, Ka Schmitz-Wicht & Cai Schmitz-Weicht, For All Genders.  
Skøn lille bog på svensk om hvordan Lottas far fik Lotta.

Bilag 1 - Vidensbank

1Denne liste er udformet af Sex og Samfund

https://sundhedspleje.aarhus.dk/media/21511/seksualitet_da.pdf
https://www.sexogsamfund.dk/sites/default/files/pdfer/dagtilbud_2019_.pdf
http://www.sexogsamfund.dk/sites/default/files/foraelderfolder_dagtilbud_2020.pdf
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/den-professionelle-tvivl-tegn-og-reaktioner-pa-seksuelle-overgreb-mod-born-og-unge
https://www.sexogsamfund.dk/foraeldre/seksualitet-i-barndommen
https://detvigoer.aarhus.dk/dagtilbud/lige-muligheder-for-piger-og-drenge/#1
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Hr. Pølle. Hvordan Oscar lærte at gå på toilettet, Birgitte Meldgaard Larsen & 
Claus Riis, Pressto Aps, 2015. Fin og sjov fortælling om Oscar, der helst vil lave 
lort i sin ble – indtil hans lort, Hr. Pølle, siger at den bliver mast i bleen, og vil ned 
i toilettet og ud i kloakken til sine pølle-venner.

Julian er en havfrue, Jessica Love, Jensen & Dalgaard, 2018. Utroligt smukt illu-
streret bog om Julian, der vil være en ligeså smuk havfrue, som dem han ser til 
karneval.

Kroppens ABC, Lina Boozon Ekberg et al. (red.), OLIKA Förlag, 2017. Farverig 
svensk bog med sjove og overraskende perspektiver på kroppen.

Kenny og barbierne, Pija Lindenbaum, Rabén & Sjögren Bokförlag, 2007. Ærlig og 
fin fortælling om Kenny, der føler sig lidt i klemme, fordi han både vil lege med 
Barbie og spille forbold i børnehaven.

Mila har to senge, Judith Koppens & Anouk Nijs, Turbine, 2014. Fin billedbog for 
de mindste om Mila, der bor 2 dage hos sin mor, og 2 dage hos sin far, og som 
synes det er dejligt begge steder.

Min krop er min egen! Dagmar Geisler, Klematis, 2011. Fin bog til at forklare 
børn om retten til egen krop. Viser gennem forskellige situationer, hvordan noget 
berøring kan være rart og andet ikke.

Pludselig søskende, Anja Hintz, Forlaget Carlsen, 2014. Fint illustreret bog om 
hvordan det kan føles når ens forælder får en ny kæreste, der har børn – og man 
pludselig får nye søskende.

What makes a baby, Cory Silverberg & Fiona Smyth, Seven Stories Press, 2016. 
Meget fin normkreativ bog om hvordan børn bliver til. OBS: Fås i svensk over-
sættelse på OLIKA Förlag.


