
Å ha en sunn seksuell helse forebygger seksuelle overgrep, derfor skal barn og unge lære og få tematisert tema gjennom 

sin barnehage- og skolegang. 

Tidspunkt Temaer  

To og tre 

åringen 

Følelser og kroppen 

Grenser 

• Hva som er privat  

• Respekt for egen og andres kropp  

• Å kjenne kroppen sin, det er din kropp 

• Glede over kroppen din og hva den kan 

• Ubehag, å ha det vondt/kjenne smerte – 

å lære å si ifra. 

Følelser  

• Å være glad, lei seg, sint, redd 

• Regulering av følelser 

Sosial kompetanse 

• Å forstå seg selv og andre «meg og deg» 

å  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Denne planen skal informeres om til foreldre som en del av barnehagens arbeid og 

satsning. 

 To og fireårskontroll i helsestasjonene Brosjyren «Kropp og utforskning»  

 



Fireåringen Følelser og kroppen 

Min kropp  

• Respektere egen og andres kropp 

(kroppsregler) 

• Lære om kroppens sanser og funksjoner 

• Kjenne kroppen sin, hva som føles godt 

og hva som er privat 

• Forskjeller, finnes mange måte å være 

på (kjønn, etnisitet, hudfarge, familie 

relasjoner)  

Følelser, verdier og holdninger 

• Å være glad, lei seg, sint, redd, 

ensomhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gode, vonde, ulovlige hemmeligheter  

• Fortelle barna at det er viktig å si ifra til en voksen (også erfaringer på internett) 

Gode, vonde, ulovlige berøringer 

• Personer som er glad i deg kan også gjøre deg vondt, dette er ikke lov og det er aldri din skyld 

• Fortelle barna at det er viktig å si ifra til en voksen 

Hvem kan hjelpe?  
 



Femåringen Følelser og kroppen 

Min kropp  

• Respektere egen og andres kropp 

(kroppsregler) 

• Forskjeller, finnes mange måte å være 

på (kjønn, etnisitet, hudfarge, familie 

relasjoner) 

• Kjønnsidentitet, hvem er du 

• Kjenne kroppen sin, hva som føles godt 

og hva som er privat 

Reproduksjon  

Følelser, verdier og holdninger 

• Å være glad, lei seg, sint, redd, 

ensomhet, skam 

 Gode, vonde, ulovlige hemmeligheter  

• Fortelle barna at det er viktig å si ifra til en voksen (også erfaringer på internett) 

Gode, vonde, ulovlige berøringer 

• Personer som er glad i deg kan også gjøre deg vondt, dette er ikke lov og det er aldri din skyld 

• Fortelle barna at det er viktig å si ifra til en voksen 

Hvem kan hjelpe? 
 

 


