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MEEQQANUT ATUAGAQ IMA ATORSINNAAVAT
Meeqqanut atuakkap »Manuminap timaa«-ta meeqqat
peqatigalugu atualinnginnerani isumassarsiatsialaassaaq
illit nammineq atuaqqaarukku. Kingornatigut marluullusi
atuagaq qupperarsinnaavarsi, illit meeqqannut suut
pineqarnerannik oqaluttuartillutit. Aamma titartakkat
meeqqavit pissanganartitai oqallisigisinnaavasi. Aamma
atuagaq aallaqqaataaniit naggataanut atuarsinnaavarsi –
tamanna pilerinarnerutikkussiuk. Arlaalluunniit toqqaraluarukku meeqqanut atuakkap atuarnerani nuannisaqatigiillusilu ilikkagaqarnissassinnut periarfissaqassaasi.
Meeqqanut atuagaq »Manuminap timaa« atorneqarsinnaavoq, timip pisataasa assigiinngitsut qanoq
taaguuteqarnerat pillugu aamma meeqqat nuannin-

ngitsunik misigisaqassaguni qanoq naaggaarsinnaaneranik oqaloqatigiinnissamut periarfissatut.
Isumassarsiatsialaassaaq meeqqavit oqaluttuarisaasa
tusarnaarnissaat, apeqqutaasalu akisarnissaat. Aamma ajunngilaq tamaasa akisinnaanngikkukkit. Immaqa
meeqqavit apeqqutigisaasa nassuiarnissaat ajornakusoorpoq? Pingaarnerpaavoq meeqqamut naalaarnissat, apeqqutaanillu paasinninnissat. Taava meeqqavit misigissavaa
alapernaatsuuneq pitsaasuusoq, aamma ilinnik apersornermigut oqaloqateqarnermigullu ilikkagaqarsinnaalluni.
Timi pillugu oqaloqatigiinneq meeqqavit paasisinnaasaanut soqutigisaanullu naleqqussartariaqarpat.
Meeqqap marlunnik ukiullip immaqa timip pisataasa

t
MEEQQANUT ATUAGAQ »MANUMINAP TIMAA«
ATORNEQARSINNAAVOQ, TIMIP PISATAASA
ASSIGIINNGITSUT QANOQ TAAGUUTEQARNERAT
PILLUGU AAMMA MEEQQAT
NUANNINNGITSUNIK MISIGISAQASSAGUNI
QANOQ NAAGGAARSINNAANERANIK
OQALOQATIGIINNISSAMUT PERIARFISSATUT.
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SÅDAN KAN DU BRUGE BØRNEBOGEN
Det er en god idé, at du selv læser børnebogen
»Manuminas krop«, før du læser den med dit barn.
Senere kan I sammen bladre i bogen, mens du fortæller
dit barn, hvad den handler om. Og I kan snakke om
de tegninger, dit barn finder spændende. I kan også
læse bogen fra start til slut, hvis I har mere lyst til det.
Uanset hvordan I gør, har I mulighed for en hyggelig og
lærerig stund sammen, når I læser.

Det er en god idé at lytte til det, dit barn fortæller og
at svare på de spørgsmål, som det stiller. Det er også
helt i orden, hvis du ikke kan svare på det hele. Måske
er det svært at forklare de ting, dit barn spørger om?
Det vigtigste er, at du lytter til dit barn, og at du prøver
at forstå spørgsmålene. Så oplever dit barn, at det er
godt at være nysgerrig, og at det kan lære noget ved at
spørge dig og snakke om det.

Børnebogen »Manuminas Krop« kan bruges til at snakke
sammen om, hvad de forskellige dele af kroppen hedder, og hvordan dit barn kan sige fra, hvis det oplever
noget, som er ubehageligt.

Du må afstemme samtalerne om kroppen efter, hvad
dit barn kan forstå og er interesseret i. Et toårigt barn
er måske mest interesseret i, hvad de forskellige dele
af kroppen hedder. Det treårige barn er sikkert også
interesseret i, hvordan kroppen fungerer.

t
BØRNEBOGEN »MANUMINAS KROP«
KAN BRUGES TIL AT SNAKKE SAMMEN
OM, HVAD DE FORSKELLIGE DELE AF
KROPPEN HEDDER, OG HVORDAN DIT
BARN KAN SIGE FRA, HVIS DET OPLEVER
NOGET, SOM ER UBEHAGELIGT.
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assigiinngitsut taaguutaat soqutiginartinneruai.
Meeqqap pingasunik ukiullip qularnanngitsumik aamma
soqutigissavaa timi qanoq atortarnersoq.
Aamma nammineq timivit atortuisa ilaat tikkuarsinnaavat qanorlu taaguuteqarnersoq oqaatigalugu.
Kingornatigut meeqqap nammineq timimi ilaa
tikkuarsinnaavaa, taaguutaalu taallugu. Pinnguarneq
assigiinngitsorpassuarnik nammineq toqqakkassinnik
nikerartillugu ingerlassinnaavarsi.
Meeqqanut atuakkap atuarnerani pingaartuuvoq
meeqqavit timaata pitsaasumik eqqartornissaa, tassuunakkut meeqqap misigissammagu timi pingaartuusoq, nuannaarutissaasorlu.
Pingaartuuvoq meeqqavit naaggaarnissaanik aamma
tassaarnissaanik ilinniartinnissaa. Meeqqavit naaggaarsinnaanissaa ajornannginneruleqqullugu ikiorsinnaavat,
meeqqat atuagaanni »Manuminap timaa«-ni pisimasoq
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Manumina er

3 år.
3

bamse, derer hedder
år. Kaniina.
Hun har enManumina
Har du en bamse, du er glad for?
Hun har en bamse, der hedder Kaniina.
Har du en bamse, du er glad for?
Kaniina er

2 år.
2

Kaniina erfik den
år.
Manumina
i fødselsdagsgave,
Manumina år.
da hun blev fik den
i fødselsdagsgave,

1

da hun blev

1 år.

Illit qassinik ukioqarpit?

Hvor mange år er du?

Illit qassinik ukioqarpit?

Hvor mange år er du?

Inuup naaggaarneranik kinguneqartoq oqallisigigussiuk.
Pingaartuuvoq meeqqavit oqaloqatiginissaa, meeqqap
nuannarinngisaminik misigisaqarnermini inersimasunut
ikiortissarsiorsinnaanera pillugu.
»Manuminap timaa« pillugu meeqqanut atuagaq
meeqqat peqatigalugu atuarukku, meeqqat nammineq
timini pillugu paasisaqassaaq, oqaasii patajaallisarneqassapput meeqqallu imminut pilluni paasisaqarnerussalluni. Tamakkulu tamarmik meeqqavit ineriartorneranut pingaaruteqartuupput.
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MEEQQANUT ATUAKKAP ATUARNERANI
PINGAARTUUVOQ MEEQQAVIT TIMAATA
PITSAASUMIK EQQARTORNISSAA,
TASSUUNAKKUT MEEQQAP
MISIGISSAMMAGU TIMI PINGAARTUUSOQ,
NUANNAARUTISSAASORLU.
Meeqqerivimmi meerarpas
suaqarpoq. Qassiunersut
kisissinnaavigit? Meeqqat
assigiinngitsunik atisaqarpu
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forskellige farver tøj på. Rød,
er der mange børn. Kan du tælle dem? Børnene har
IIbørnehaven
børnehaven er der mange
hår. Hvilken farve har dit hår?
forskellige
harKan
børn.
gul, grøn og blå. De
du tællefarver
gul, grøn og blå. De har forskellige dem? Børnene har forskellige farver tøj på. Rød,
farver hår. Hvilken farve har
dit hår?
Sialuk kommer fra Ittoqqortoormiit.
Sialuk kommer fra Ittoqqorto
ormiit.
Isa kommer fra Narsaq.
Isa kommer fra Narsaq.
Scarlett kommer fra Thailand.
Scarlett kommer fra Thailand.
kan ikke huske, hvor han kommer fra.
Salik
Salik kan ikke huske, hvor
han kommer fra.
Jens kommer fra Aappilattoq.
Jens kommer fra Aappilatto
q.

Hvor kommer du fra? Hvor kommer dine
forældre og bedsteforældre fra?
Hvor kommer du fra? Hvor
kommer
by eller bygd dedine
meget hvilken
Ligeforældre
og bedsteforæ
ldre fra?
kommer fra, så har de noget til fælles.
lege sammen.
lide at
alle godt
kanmeget
DeLige
hvilken
by eller bygd de
kommer fra, så har de noget
til fælles.
De kan alle godt lide at lege
sammen.

Du kan pege på en kropsdel hos dig selv og sige, hvad
den hedder. Bagefter kan barnet pege på en anden
kropsdel på sig selv og sige navnet. Det er en leg, I kan
lege med mange variationer, som I selv finder på.
Når I læser børnebogen, er det vigtigt, at du taler om
dit barns krop på en positiv måde, så dit barn oplever,
at kroppen er værdifuld og noget at glæde sig over.
Det er vigtigt, at dit barn lærer at sige fra og lærer at
sige stop. Du kan hjælpe dit barn, så det bliver lettere
at sige fra, hvis I taler om den situation i børnebogen
»Manuminas krop«, hvor Inuk siger stop. Det er vigtigt,
at du taler med dit barn om, at det kan søge hjælp
hos en voksen i situationer, hvor barnet føler noget
ubehageligt.

Kaniina er mindst.
Manumina er størst, og
Her er de uden tøj på.
noget helt særligt.
pige, en dreng, så er du
Herom
er de
er lille,tøjstor,
på. en
Manumina
du uden
er størst, og Kaniina er mindst.
Uanset
Uanset om du er lille, stor, en pige, en dreng, så er du noget helt særligt.

Aaku atisaqanngitsut. Manumina anginersaavoq, Kaniinalu mikinersaalluni.
Mikiguit, angiguit,
niviarsiaraaguit nukappiaraaguilluunniit aamma illit immikkuullarissuseqarputit
Mikiguit, angiguit,
.
Kaniinalu mikinersaalluni.
qarputit.
Manumina anginersaavoq,
illit immikkuullarissuse
Aaku atisaqanngitsut.
raaguilluunniit aamma
niviarsiaraaguit nukappia
Kiinaq / Ansigt
Kiinaq / Ansigt
Kaniinap siutaa / Kaninøre
Kaniinap siutaa / Kaninøre

Assak / Hånd

Pukusuk / Nakke

Tueq / Skulder
Tueq / Skulder

Pukusuk / Nakke
Taleq
Taleq//Arm
Arm

Ikusik / Albue

Mulik / Brystvorte
Mulik / Brystvorte

Assak / Hånd

Qalaseq / Navle

Ikusik / Albue

/ Knæ
Seeqqoq
Seeqqoq / Knæ

Naat / Mave
Naat / Mave

Qiteq / Ryg

Utsuk / Tissekone
Putugoq / Storetå

Utsuk / Tissekone

t
NÅR I LÆSER BØRNEBOGEN, ER DET
VIGTIGT, AT DU TALER OM DIT BARNS
KROP PÅ EN POSITIV MÅDE, SÅ DIT BARN
OPLEVER, AT KROPPEN ER VÆRDIFULD OG
NOGET AT GLÆDE SIG OVER.

Inuup naavi toortalerpai. Inuk
Manumina
Manuminapileritsalluni
pileritsalluni InuupManuminap
toortaraani,
naavi toortaler
isumaqarpoq
pai. Inuk
isumaqarpoqsakkortuallaamik
sakkortuallaamik Manumi
oqarpoq.
Inuktoortara
»Tassa,«nap
taamaattumik
taamaattumiknuannarinngilaa.
ani,
inngilaa
unitsippaa
toortaanini
. »Tassa,naavisigullu
Manuminapnuannar
« Inuk oqarpoq.
Manuminap toortaan
aperivoq.
ini unitsipp
Manumina
»Aaqqippa?«
supoorlugu.
aa naavisig
ullu
supoorlugu. »Aaqqip
akivoq.
pa?« ManumiInuk
»Iluaallappoq, peqqissivunga!«,
na aperivoq
.
»Iluaallappoq, peqqissi
vunga!«, Inuk akivoq.
og trykker overalt på Inuks mave. Han
Manumina
Manuminaererivrig
ivrigforoghårdt.
trykkerDetoveralt
ikke lide. »Stop«
kan han
trykker
synes,
på Inuks
mave. Han
synes,hun
hun trykker for hårdt.
mave.
puster
Detogkan
Manumina giver slip
siger
han på
ikkehans
lide. »Stop«
sigerhan.
han. Manumina giver
nu er
»Detpåhjælper,
slip og puster
bedre?«, spørger Manumina.
»Var
hans mave.
»Vardet
det bedre?«, spørger
Manumi
svarerna.Inuk.
jeg helt rask!«,
»Det hjælper, nu er
jeg helt rask!«, svarer
Inuk.

Qiteq / Ryg
Nullut / Numse

Qalaseq / Navle
Putugoq / Storetå

Når du læser »Manuminas Krop« sammen med dit barn,
får det forståelse for sin egen krop, sproget bliver styrket, og dit barn får en større bevidsthed om sig selv. Alt
sammen noget der er vigtigt for dit barns udvikling.

Quttoraq / Lår
Quttoraq / Lår

q / Ankel
Singerne
Singerneq / Ankel

Nullut / Numse
Usuk / Tissemand
Usuk / Tissemand
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MEEQQAVIT TIMAA
Meeqqat ineriartortuarpoq, timaa allanngoriartortuarpoq alliartorlunilu. Meeqqavillu timiminik alapernaannera aammattaaq annertusiartussalluni. Meeqqat
tamarmik timertik soqutiginartittarpaat, nuannaarutigisarlugulu atorsinnaagamikku – arpallutik, qallorlutik,
naanngisarlutik, arsarlutik, issakatsiaarlutik imaluunniit
… Meeqqat aamma alapernaatsuupput, timillu atortuisa
assigiinngitsut taaguutaat sumullu atortarneri ilikkarusuttarlugit.

Meeqqat misigisarpaat timimik atueriaatsit ilaat
nuannersuusut allallu nuanninngitsuusinnaasut.
Timikkut imminnut qanitaqarluni ataatsimooqatigiinneq
nuannersumik misigineqarsinnaavoq. Pingaartuuvorlu
meeqqavit timikkut imminnut qanilluni ataatsimoornermik nuannersutut misigisaqartarnissaa. Soorlu inersimasumut sarliartilluni, atuakkamik atuarluni imaluunniit
inersimasumut kissumissiutsilluni tuppallersarneqarluni.
Aamma misigisinnaavaa nakkanngikkaluarluni ujarassuup qaanut qaqisinnaaneq, qanoq timikkut nuannerlunilu oqiliallannartiginersoq.
Imaassinnaavoq meeqqavit timikkut imminnut
qanitariilluni ataatsimooqatigiinneq nuanninngitsutut
misigigaa, soorlu inequssuunneqarnissani imaluunniit
ulussamigut pussunneqarnissani nuannarinagit. Taama
pisoqartillugu inersimasup akisussaaffigaa, meeqqap
nuannarinngisaanik timaanut atatillugu iliuuseqannginnissani. Meeqqap timikkut qanimut attaveqarnissaq
piumanngippagu, tamatumannga inersimasup ataqqinninnissaa pingaartuuvoq. Taamaaliornikkut meeqqat
ilinniartissavat, nammineq timini aalajangiiffigisussaagaa. Aamma ilinniassavaa allat iliuuserisartagaannut
akueriumanngisaminut killiliinissaq. Meeraq killiliisinnaanngippat, pingaartuuvoq inersimasut meeraq
sinnerlugu killiliinissaat.
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DIT BARNS KROP
Dit barn udvikler sig hele tiden, og kroppen ændrer
sig og bliver større. Og det gør dit barns interesse for
sin krop også. Alle børn er interesserede i kroppen og
glæder sig over at bruge den, når de løber, klatrer,
hopper, hinker, spiller bold, fisker, gynger m.m. Børn er
også nysgerrige, og de vil gerne lære noget om, hvad
forskellige dele af kroppen hedder, og hvordan de
fungerer.

ser for, hvad det vil acceptere, at andre gør. Hvis barnet
ikke selv kan sætte grænser, er det vigtigt, at de voksne
gør det for barnet.
Du kan eventuelt tale med dit barn om, hvad der er
behagelig og måske dejlig berøring, og hvad der er
ubehagelig berøring.

Børn oplever, at nogle måder at bruge kroppen på er
dejlige, og at andre måder kan være ubehagelige. Tæt
samvær kan føles rart, og det er vigtigt, at dit barn oplever fysisk nærhed positivt. Fx at sidde på skødet af en
voksen og læse en bog eller at krybe ind til en voksen
for at få trøst. Barnet kan også opleve, hvor dejligt og
opløftende det føles i kroppen, når det kan kravle op på
en stor sten uden af falde ned.
Det kan være, barnet synes, at det tætte samvær
opleves negativt, hvis det fx ikke har lyst til at blive
kælet med eller at blive nevet i kinderne. Så er det den
voksnes ansvar at lade være med at gøre noget med
barnets krop, det ikke kan lide. Det er vigtigt, at den
voksne respekterer, hvis barnet afviser tæt kontakt. På
den måde, lærer du dit barn, at det selv bestemmer
over sin krop. Barnet finder også ud af at sætte græn-
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Aamma meeqqallu oqaloqatigiissinnaavusi attuuaneqarnerit qanoq ittut ilorrisimaarnartutut immaqalu
nuannersutut misiginerai attuuaneqarnerillu qanoq ittut
nuanninngitsutut misigisarnerai.
Meeqqat imminut malugisinnaanissaanik aamma
akuersillunilu naaggaarsinnaanissaanik ilinniartikkukku,
taava allat sumi qaqugukkullu imminnut qanillinissaasa
akuerineqarsinnaanerat, qaqugukkullu akuerineqarsinnaannginnerat pitsaasumik pissuseqarfigisinnaalissavai.

NAMMINEQ TIMIP ILISIMANERA
Meeqqavit timini pillugu misigisaasa malugisaasalu,
kinaanerminnik aamma nuannarisaminik nuannarinngisaminillu paasinninnera annertusassavaa. Immaqa
meeqqat tarrarsuutikkut imminut isiginnaartarpoq,
timini timimiluunniit ilaa allanut nittarsaattarlugit.
Aamma nammineq timi pillugu paasinninnermut
ilaavoq paasissallugu, inuit assigiinngitsorpassuarnik
isikkoqarsinnaammata. Nukappiaqqat niviarsiaqqallu
assigiinngillat. Ilaanneeriarluni nukappiaraq niviarsiararlu nukappiaqqanit marlunnit imaluunniit niviarsiaqqanit
marlunnit assigiinnerusarput, aamma assigiinngitsorpassuartigut nukappiaraasoqarlunilu niviarsiaraasoqarsinnaavoq. Assersuutigalugu qanoq assigiinngitsiginerput meeqqallu oqallisigisinnaavarsi, meeqqanut
atuakkami titartakkat oqallisiginerisigut. Aamma
meeqqallu eqqartorsinnaavarsi inuit nalunngi-

12

sasi timimikkut assigiinngitsunik isikkoqarnerat – nujaat,
isaat il.il. assigiinngitsunik qalipaateqartut.

t
AAMMA MEEQQALLU OQALOQATIGIISINNAAVUSI ATTUUANEQARNERIT QANOQ
ITTUT ILORRISIMAARNARTUTUT IMMAQALU NUANNERSUTUT MISIGINERAI
ATTUUANEQARNERILLU QANOQ ITTUT
NUANNINNGITSUTUT MISIGISARNERAI.
Aamma eqqartorsinnaavarsi meeqqat assigiinngitsunik
sumiorpaluuteqarsinnaasut, najugaqarfissi avataaneersuunertik pissutigalugu. Pingaartuuvoq meeqqannut
erseqqissassallugu assigiinngitsuunerput ajunngilluinnartuusoq. Aamma alapernaatsuuneq allallu qanoq
ittuunnerisa akuerinerat pitsaasuupput.
Meeqqavit pinnguaqatigisartagaasa assigiinnginnerat oqallisigigussiuk, assigiinngitsunik isikkoqaraluarluniluunniit assigiinngitsunilluunniit sumiorpaluuteqaraluarluni ikinnguteqartoqarsinnaanera
erseqqissarsinnaavat. Tamanna allanut uatsitut
isikkoqanngikkaluartunut akaareqatiginninnermik
pilersitseqataassaaq.

Når du lærer dit barn at mærke sig selv og sige til og
fra, så bliver barnet god til at håndtere, hvor og hvornår
det er i orden, at andre er tæt på det, og hvornår det
ikke er i orden.

KENDSKAB TIL EGEN KROP
Det, dit barn oplever og fornemmer omkring kroppen,
er med til, at det får en øget bevidsthed om, hvem det
selv er, hvad det kan lide, og hvad det ikke bryder sig
om. Dit barn ser måske på sig selv i spejlet, og det viser
sin krop – eller dele af kroppen – frem for andre.
Det hører også med til at få kendskab til sin egen krop
at vide, at mennesker kan se ud på mange måder.
Drenge og piger ser forskellige ud. Nogle gange har en
dreng og en pige mere til fælles end to drenge eller
to piger, og man kan være dreng og pige på mange
forskellige måder. Du kan fx tale med dit barn om, hvor
forskellige vi er ved at tale om tegningerne i børnebogen. Du kan også snakke med barnet om, at de mennesker, I kender, har forskellige kropsformer, forskellige
farver hår, øjne osv.
I kan også tale om, at børn kan snakke med forskellige
dialekter, fordi de kommer fra andre steder end der,
hvor I bor. Det er vigtigt, at du gør dit barn opmærksom på, at det er rigtig fint, vi er forskellige. Og at det
er godt at være nysgerrig og acceptere andre, som
de er.

Taler I om forskelle hos dit barns legekammerater, kan
du understrege, at man sagtens kan være gode venner,

t
NÅR DU LÆRER DIT BARN AT MÆRKE
SIG SELV OG SIGE TIL OG FRA, SÅ
BLIVER DET GOD TIL AT HÅNDTERE,
HVOR OG HVORNÅR DET ER I ORDEN
AT ANDRE ER TÆT PÅ DET, OG
HVORNÅR DET IKKE ER I ORDEN.
selv om man har forskelligt udseende eller taler med
forskellig dialekt. Det er med til at skabe en tolerant
indstilling over for andre, der ikke ligner én selv.

MAD OG KROP
I kan også snakke om, at varieret og sund mad og drikke er med til, at kroppen udvikler sig på en god måde.
Barnets måltider og mellemmåltider skal indeholde alle
de næringsstoffer, som kroppen har brug for. Og det er
ikke slik og sodavand. Alt for mange børn bliver usunde, fordi de får for meget sukker og fedt fra sodavand,
saft, is, slik, chips og frituremad, og de bruger kroppen
for lidt. Det giver mindre energi og overskud til at
udfolde sig og til at lære. Nogle børn bliver overvægti-
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NERISASSAT TIMILU
Aamma oqaloqatigiissutigisinnaavarsi, nikerarluartunik
peqqinnartunillu nerillunilu imertarneq, timip inerikkiartorluarnissaanut iluaqutaasartoq. Meeqqap nerisartagai,
neriffissallu akunnerini nerisartagai, inuussutissanik
timip pisariaqartitaanik tamanik imaqartariaqarput.
Tassaanngillallu mamakujuit sodavandillu. Meeqqat
amerlavallaat peqqiilliulersarput, sodavandinit, saftimit,
mamakujunnit, naatsiiat-panertunit qalunermullu
uutanik, sukkutorpallaarlutillu orsutorpallaartaramik,
timertillu atunngippallaartaramikku. Kingunerisarpaa periarfissanik atuinissamut, pinnguarnissamut
ilikkariartorluarnissamullu nukissat annikinnerunerat.
Meeqqat ilaat pualavallaalersarput, angajoqqaajullunilu ajornakusoorsinnaavoq nammineq meerarisap
pualavallaarnerata takunissaa. Nalorniguit, suliartik
aqqutigalugu ilisimasallit meeqqannik ilisarisimannittut
aperisinnaavatit.
Meeqqallu oqaloqatigiissutigisinnaavasi suut peqqinnartuunersut suullu peqqinnanngitsuunersut. »Sutussaguit pitsaanerpaava?« »Aalisagaq,« immaqa meeraq
oqassaaq, taava nassuiarsinnaavat aalisakkat timimut
peqqinnartuusut. Aamma mamakujuit timimut peqqinnanngitsuusut, naak mamarsinnaagaluaqalutik. »Timi
alliartussappat, illillu peqqillutit pinnguarsinnaassaguit,
nerisassat peqqinnartut pisariaqarput.« Oqaluttuariuk
nerisani peqqinnartut inalukkaniit timimut tamarmut
ingerlaartarmata, nukinnut iluaqutaalerlutik, arpallu-
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talu pississaarsinnaanngortilluta. Aamma oqaluttuarisinnaavat timip pisariaqartinngisai quunngorlutik
ananngorlutillu aneqqittartut. Ilutigisaanik timip iluaniittut takusinnaanngisagut eqqartorsinnaavasi. Tassalu
aak, taqqat, nukiit saarngillu. Neqitorussi saaneq qanoq
isikkoqarnersoq takusinnaavarsi, oqaluttuarisinnaavallu
aamma uagut timitsinni taamaattoqartoq.

t
MEEQQALLU OQALOQATIGIISSUTIGISINNAAVASI SUUT PEQQINNARTUUNERSUT
SUULLU PEQQINNANNGITSUUNERSUT.
»SUTUSSAGUIT PITSAANERPAAVA?« »AALISAGAQ,« IMMAQA MEERAQ OQASSAAQ,
TAAVA NASSUIARSINNAAVAT AALISAKKAT
TIMIMUT PEQQINNARTUUSUT. AAMMA
MAMAKUJUIT TIMIMUT PEQQINNANNGITSUUSUT, NAAK MAMARSINNAAGALUAQALUTIK.

ge, og det kan være svært som forælder at se, om ens
eget barn vejer for meget. Hvis du er i tvivl, så kan du
spørge nogle af de fagfolk, der kender dit barn.
Du kan tale med dit barn om, hvad der er sundt, og
hvad der er usundt. »Hvad er det bedste, du kan spise?« »Fisk,« siger barnet måske, og så kan du forklare,
at fisk er sundt for kroppen. Og at slik ikke er godt for
kroppen, selv om det kan smage godt. »Kroppen har
brug for sund mad for, at den kan vokse, og du kan
være frisk og lege.« Fortæl at de sunde ting i maden
bliver optaget i tarmen og kommer rundt i kroppen og

bliver til energi for musklerne, så man kan løbe stærkt
og hoppe. Og du kan fortælle, at det, som kroppen ikke
har brug for, kommer ud som tis og pøller. Samtidigt
kan I tale sammen om alt det, der er inde i kroppen,
og som man ikke kan se. Det er blod, blodårer, muskler
og knogler. Når I spiser kød, er der mulighed for at se,
hvordan en knogle ser ud og fortælle, at sådan nogle
har vi også inde i kroppen.

t
DU KAN TALE MED DIT BARN OM, HVAD
DER ER SUNDT, OG HVAD DER ER USUNDT.
»HVAD ER DET BEDSTE, DU KAN SPISE?«
»FISK,« SIGER BARNET MÅSKE, OG SÅ
KAN DU FORKLARE, AT FISK ER SUNDT FOR
KROPPEN. OG AT SLIK IKKE ER GODT FOR
KROPPEN, SELV OM DET KAN SMAGE GODT.
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MEEQQAT KINGUAASSIUUTAAT
Meeqqat mikisut timiminni malussariffippassuaqarput,
attuualaassallugit nuannarisaminnik. Meeqqat kinguaassiuutimik suuneri paasiniarlugillu misissortarpaat,
assersuutigalugu quigaangamik qanoq pisoqartarnersoq. Aamma meeqqat inerikkiartornerminni siusissukkut paasisarpaat, kinguaassiuutitik attuagaangamikkit
imaluunniit arlaannut tagiukkaangamikkit nuannersuusoq. Tamanna meeqqamut tassaavoq alapernaanneq ilorrisimaarnerlu – tassaanani kinguaassiuutinik
atuineq.
Meeqqat nuannarisaminik saqqummiinera, meeqqallu
kinguaassiuutimigut ineriartornerata killiffia, tassaaginnarpoq timimik misileraarusunneq, timillu
qisuariaataanik iluarisimaarinninneq. Inersimasut
kinguaassiuutiminnik atuinerisa akerliannik, tamatumanimi kinguaassiuutinik atuineq aapparisamut
atoqatigiinnissamullu sammisuusarpoq. Pingaartuuvoq erseqqissassallugu meeqqat inersimasunut
sammisumik kinguaassiuutiminnik atuisanngimmata.
Taamaammat meeqqat inersimasunut pilerigeqqusaarsinnaanngillat, imaluunniit inersimasumut kinguaassiuutinik atueqatigiinnissamut kaammattuisinnaanatik.
Tamatuma kinguneraa inersimasut qaqugukkulluunniit
namminneq kinguaassiuutitigut pisariaqartitaminnut
meeqqanik atuinngisaannassammata. Naak immaqa
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2-3-NIK UKIULINNUT ILISARNAQUTAASUT
Ȥ Nukappiaqqat niviarsiaqqallu immikkoortissinnaavaat.
Ȥ Nukappiaqqat niviarsiaqqallu assigiinngissutaat soqutigivaat.
Ȥ Mattaanganeq nuannaralugulu naqisimaneqanngitsutut misigiffigisarpaat.
Ȥ Kinguaassiuutitik misissortarpaat.
Ȥ Nukappiaqqat tissarsinnaapput.
Ȥ Meeqqat ukioqatigiit pinnguartarput imminnut misissorlutillu paasiniarlutik.

meeraq oqaraluartoq inersimasup imminut iliuusaa nuannernerarlugu. Inersimasut kinguaassiuutinik atuinerat
meeqqamut saatinneqartoq, tamatigut meeqqamik
ajoqusiisarpoq.
Meeqqat 3-nik ukiullit amerlanerit pinnguartarput,
meeqqap kinguaassiuutaasa ineriartornerannik takutitsisuusunik. Meeqqat imminnut misissortarput ikinngutitillu misissortarlugit. Assersuutigalugu pinnguarsinnaapput aappaa napparsimasoq aappaatalu napparsimasoq
misissussagaa, soorlu Inuk Manuminalu atuakkami

BØRNS SEKSUALITET
Små børn har mange steder på kroppen, der er særligt
følsomme, som giver dem nydelse, når de rører sig
selv. Børn opdager og udforsker, hvordan kønsdelene
opleves, og hvad der sker, fx når barnet tisser. Børn
opdager også tidligt i deres udvikling, at det føles dejligt, når de rører ved deres kønsdele eller gnider dem
mod noget. For barnet er der tale om nysgerrighed og
nydelse - og ikke om seksualitet.
Barnets udtryk for hvad det godt kan lide, og stadiet
barnets seksuelle udvikling er i, er alene lyst til at eksperimentere med kroppen og til at nyde de reaktioner,
der kommer. I modsætning til den voksnes seksualitet,
der er rettet mod en partner, og hvor de har sex med
hinanden. Det er vigtigt at understrege, at børn ikke har
en seksualitet, der er rettet mod voksne. Børn kan derfor ikke være udfordrende overfor voksne eller lægge
op til en form for seksualitet, der sker sammen med en
voksen. Det betyder, at voksne aldrig nogensinde må
bruge børn til at tilfredsstille egne seksuelle behov. Selv
om barnet måske udtrykker, at det godt kan lide det,
den voksne gør. Voksnes seksualitet rettet mod børn er
altid skadelig for barnet.

DE 2-3-ÅRIGE ER KENDETEGNET VED, AT DE
Ȥ Kender forskel på drenge og piger.
Ȥ Interesserer sig for forskellene mellem
drenge og piger.
Ȥ Glæde og frihed ved at være nøgen.
Ȥ Udforsker egne kønsdele.
Ȥ Drenge kan få erektion.
Ȥ Lege hvor jævnaldrende børn undersøger
og udforsker hinanden.

De fleste børn i 3-årsalderen leger lege, der viser, at
barnets seksuelle udvikling er i gang. Børnene udforsker sig selv og deres kammerater. De kan fx lege, at
der er en, som er syg, og den anden må undersøge,
hvad der er galt, som Inuk og Manumina gør det i bogen. Når de leger og undersøger hinandens kroppe og
dens reaktioner, eksperimenterer de både med, hvordan det føles at »gøre noget ved hinanden« og at have
forskellige roller, fx den ene er den, der undersøger, og
den anden er syg. Når de leger med hinanden, aftaler
de ofte, hvordan man gør, eller de efterligner noget, de
har set i virkeligheden eller på skærmen.
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aamma taamaaliortut. Pinnguarlutik timitik qisuariaataallu misissoraangamikkit, »imminnut iliuuseqarfigineq« aamma assigiinngitsunik pissusilersuuteqarneq
misilerartarpaat, assersuutigalugu aappaa napparsimasoq aappaalu misissuisoq. Pinnguaqatigiinnerminni
qanoq iliornissartik isumaqatigiissutigigajuttarpaat
imaluunniit piviusumik skærmikkulluunniit takusimasartik issuartarlugu.
Nalinginnaasuuvoq meeqqat taama ukiullit timiminni
ammanernut mangussisarnerat. Soorlu sapakkamik qingaminnut mangussillutik. Taamaaliortarput
alapernaakkamik, iliuuserisamillu kingunerisassai
nalugamikkit. Tamannalu ernummatigisariaqanngilaq.
Taamaammat oqarfigiinnarsinnaavat taamaaliornera
pitsaavallaanngitsoq, meerarlu taamaalioqqissanngitsoq – imminut pinnguaqatiminulluunniit.

TIMI SUIAASSUSERLU
Sumiiffiit ilaanni nukappiaqqanit niviarsiaqqanillu ilimagisaasut assigiinngitsuusarput. Imaassinnaavoq inersimasut nukappiaqqat timiminnik atuillutik angusaat
nersualaaraat, niviarsiaqqalli taamaalioraangata
nersualaassanagit. Nukappiaqqat sapiitsuullutillu
iliuuseqallaqqissuusarput, niviarsiaqqallu inequnarlutillu
eqiasuitsuullutik. Meeqqap timini pillugu misigisai timimik atuinermut attuumalluinnarput, nukappiaraanera
niviarsiaraaneraluunniit apeqqutaatinnagit.
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Inersimasut ilaasa niviarsiaqqat isikkui nukappiaqqallu
pisinnaasaat pillugit nersualaaqqajaasarpaat. Imaluunniit pinngussat atisalluunniit qalipaataannut niviarsiaraanera nukappiaraaneraluunniit apeqqutaatittarlugit.
Meeraq suiaassutsi pillugu qanorluunniit misigisimagaluarpat, pingaartuuvoq illit allallu toqqaaneranik
ataqqinninnissarsi.
Isumaqarpit ernerit niviarsiaraasuuppat, paniilluunniit
nukappiaraasuuppat allatut pissuseqarfigissagaluarlugu?

Det er helt almindeligt, at børn i denne alder putter noget i kroppens åbninger. Fx en perle op i næsen. Det er
fordi, de er nysgerrige og ikke kender konsekvenserne
af det, de gør. Og det er der ingen grund til bekymring
over. Så du kan roligt fortælle, at det ikke er en god idé,
og at det er noget, barnet skal lade være med at gøre.
Både på sig selv og på de børn, barnet leger med.

KROP OG KØN

Hos nogle voksne er der en tendens til at rose piger
for, hvordan de ser ud, og drenge for, hvad de kan. Eller
det kan være de farver, man vælger til tøj eller legetøj.
Uanset dit barns opfattelse af sit køn, er det vigtigt, at
du og andre voksne respekterer, at barnet oplever sig
på den måde, det gør.
Tror du, at du ville behandle dit barn anderledes, hvis
det var det modsatte køn?

Nogle steder er der forskellige forventninger til drenge
og piger. Det kan være, at voksne roser drengenes
fysiske udfoldelser og ikke gør det samme, når det
er piger, der udfolder sig fysisk. Drengene bliver de
modige og handlekraftige, og pigerne bliver de søde og
flittige. Barnets oplevelse af egen krop er tæt knyttet til
fysisk udfoldelse, uanset hvilket køn barnet har.
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NAMMINEQ TIMIP PISINNAATITAAFFIGINERA
Inuit tamarmik – aamma meeqqat – namminneq timertik pisinnaatitaaffigaat. Imaappoq inuit allat – inersimasut meeqqallu – meeqqap nuannarinngisaanik timaa
iliuuseqarfigissanngikkaat. Meeqqap timimigut iliuuseqarfigineqarnini nuannarinagu oqariartuutaa tamatigut
ataqqineqassaaq. Assersuutigalugu tassaasinnaavoq
inersimasup meeqqamik kunissuinera eqitaarineraluunniit, meeqqap nuannarinagu ersersitaa. Imaluunniit
meeraq qisuariarnerliorpat, nammineq piumanngikkaluarluni, assersuutigalugu aataani inuulluaqqullugu
eqitaaqquneqarpat.
Meeraq assigiinngitsorpassuarnik iliuuseqarluni
naaggaarsinnaavoq, soorlu alarluni, oqarluni: »naamik«,
»tassa« imaluunniit »adr«. Tamanna ataqqisariaqarpoq. Aamma meeqqavit killissarititai ataqqissavatit
iliuuseriniakkat ingerlaannaq unitsikkukku, assersuutigalugu pinnguartillusi naameerluni suaarpat, illit
quiasaaginnarlutit isumaqaraluaruilluunniit. Aamma illit
inersimasutut eqqumaffigisariaqarpat, ilaanneeriarlutit
meeqqat sinnerlugu naaggaartariaqarlutit. Meeraq
kisimi akisussaasuussanngilaq.
Timi meeqqallu qanoq misigisimanera pillugu meeqqat
oqaloqatigisarukku, qularnerit nalorninerillu annikillisarneqarsinnaapput. Taamaaliornikkut meeqqap imminut
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naleqartinnera imminullu upperinera annertusarneqassapput.
Pingaartuuvoq illit siulliullutit meeqqavit takutittagaanik
ataqqinninnernik takutitsisarnissat, aamma meeqqap
nuannarinngisaqarluni ersersinniakkaminik oqaasertaliiniarneranik ikiortarnissaa, meeqqat isumaqarpat
timissinnik atuillusi pinnguarnersi sakkortuallaalersoq,
tamannalu nuannarinagu kiinnami pissusilersortinneratigut takutippagu. Taava oqarsinnaavutit: »Arraa,
immaqa sakkortuallaartoorpugut, nuanninngila?«
Taamaaliornikkut meeqqavit ilikkassavaa, misigissutsini
ataqqigitit, takutikkillu taamatut qisuariarnera ajunngitsoq. Taamaaliornikkut aamma takutissavat naaggaarnissaq ajunngitsoq. Tassuunakkuttaaq meeqqavit
imminut tatiginera annertusarneqassaaq.
Inersimasorpassuit meeraanerminni misiginikuuaat,
namminneq inuttut killissamik qaangerneqarneri. Arlallit
misiginikuuaat imaannaanngitsunik, killissanik qaangiisunik kinguaassiuutitigut pissusilersorfigineqarneq,
tamatumalu kingunerisinnaavaa nammineq killissat
sumiinnerisa takujuminaatsilernerat. Taamaammat suli
annermik pingaaruteqarpoq, illit meeqqavit qisuariaatigisartagaasa eqqumaffiginissaat ataqqinissaallu.

RETTEN TIL EGEN KROP
Alle mennesker – også børn – har ret til deres egen
krop. Det betyder, at hverken andre børn eller voksne
må gøre noget ved barnet, som det ikke bryder sig om.
Barnets udtryk for at det ikke kan lide det, der bliver
gjort ved det, skal altid respekteres. Det kan fx dreje
sig om, at voksne kysser eller krammer et barn, som
viser, at det ikke kan lide det. Eller barnet kan reagere
negativt, hvis det bliver opfordret til at give fx bedstefar
en farvelkrammer, selv om det ikke vil.
Barnet kan sige fra på mange forskellige måder, fx
ved at vende hovedet bort, sige »nej«, »la’ vær’«, eller
sige »adr«. Det skal respekteres. Du respekterer også
dit barns grænser ved at stoppe, hvis det fx under leg
hviner »neeej!«, selvom du tænker, at dit barn siger det
i sjov. Og du skal være opmærksom på, at du bliver
nødt til at sige fra for dit barn i nogle situationer. Det er
ikke barnets ansvar.

lide. Hvis dit barn synes, at jeres tumleleg bliver for
voldsom, og det med sit ansigtsudtryk viser, at det ikke
kan lide legen, så kan du fx sige: »Hov, det blev vist for
voldsomt, var det ubehageligt?« På den måde lærer dit
barn, at du respekterer de følelser, det har, og du viser,
at det er i orden at reagere, som det gør. Du viser også,
det er OK at sige fra. Det er med til at give dit barn
større selvværd.
Mange voksne har i barndommen selv prøvet at få
personlige grænser overskredet. En del har været udsat
for alvorlig grænseoverskridende seksuel adfærd, og
det kan gøre, at man har svært ved at se, hvor ens eget
barns grænser går. Derfor er det ekstra vigtigt at være
opmærksom på barnets reaktioner og at respektere
dem.

Når du taler med dit barn om kroppen, og hvad det føler, kan det være med til at mindske tvivl og usikkerhed.
Det styrker barnets selvværd og dets tro på sig selv.
Det er vigtigt, at du går foran og viser, at du respekterer
dit barns signaler, og at du hjælper det med at sætte
ord på, når det udtrykker, at der er noget, det ikke kan
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INERSIMASUT MALIGASSIUISUTUT
Meeqqat inersimasut ilagisatik ilinniarfigisarpaat. Inersimasut issuartarpaat.
Timersortaruit, aallaaniartaruit, qitittaruit, kuunnguit
pissittaarlutit ikaarnissaat nuannarigukku, pissittarlutillu arpattaruit il.il., meeqqannut pingaaruteqarpoq.
Kaammattorneqassaaq nammineq aalasarnissaminut,
pinnguaqataasarnissaminut assigiinngitsorpassuartigullu timiminik atuinissaminut. Taamaalilluni timiminik
atuinissamut piumassuseqalissaaq ilinniarlugulu timip
atornissaa timilu aqqutigalugu avatangiiserisat maluginissaat pitsaasuusoq. Uagut inersimasutut aalassarillutalu isummersuilluarnerput ilutigalugu meeqqattaaq
aalassarillutillu peqataalluartunngussapput.
Eqqarsaatigisinnaavat qanoq iliorlutit nammineq aalanerunikkut meeqqannut maligassiuisinnaanerlutit?
Malugissutsigut timitta ilagai. Meeqqallu timi pillugu
oqaloqatigiinnissinni aammattaaq malugissutsit
eqqartorsinnaavasi. Isigut atorlugit takusaqartarpugut. Qingatsinnik naamasaqartarpugut, amerput
malussarsinnaavoq qanitsinnillu mamassutsinik
malugisaqarsinnaavugut. Misileriarsiuk malugissutsit
eqqumaffiginerullugit atorsinnaanerlugit. Allequttat
assigiinngitsut pisuffigisinnaavasi, iikkat attuuallu-
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git maluginiarsinnaavasi, fjernsynilu manissuinnaq.
Imaluunniit pooqattaq assigiinngitsunik immeriarlugu,
imaasa suuneri isiginagit malugiinnarlugit eqqoriarsinnaavasi. Imaluunniit nerisassat assigiinngitsut naamaniarlugillu misilerarsinnaavasi, soorlu naatsiiat, uanitsut
pølsillu. Aamma tagiartuillusi pinnguarsinnaavusi,
meeqqavit tunuatigut inussannik titartaallutit, sunalu
titartarnerlugu meeqqannut eqqoriartillugu. Imaluunniit
tasiuutigalusi kaavillusi.
Meeqqavit malugissutsini atorunigit, nutaanik
misilittagaqalissaaq, meeqqavit ilikkariartorneranut
timimilu qanoq atornissaanik misilittagaqalernissaanut
pingaarutilinnik.

DE VOKSNE ER ROLLEMODELLER
Børn lærer af de voksne, de er sammen med. De
efterligner de voksne.
Hvis du udfolder dig aktivt fysisk, går på jagt, danser,
synes det er sjovt at hoppe over små vandløb, springer
og løber osv., så betyder det noget for dit barn. Det
bliver inspireret til selv at bevæge sig, være med i lege
og bruge kroppen på mange forskellige måder. På den
måde får det lyst til fysisk udfoldelse og lærer, det er
positivt at bruge sin krop og at sanse sin omverden
gennem kroppen. Jo mere aktive og inspirerende vi
voksne er, jo mere aktive og deltagende bliver børnene.

skellige madvarer som kartofler, løg og pølse. I kan også
lege massagelege, hvor du tegner noget på ryggen
af dit barn, som så skal gætte, hvad det er. Eller dreje
hurtigt rundt sammen, imens I holder i hånden.
Når dit barn bruger sine sanser, får det nye erfaringer,
som er vigtige for dit barns læring og oplevelse af, hvad
det kan med sin krop.

Du kan overveje, hvordan du kan være rollemodel for
dit barn ved selv at bevæge dig meget?
Vores sanser er en del af vores krop. Når du taler med
dit barn om kroppen, kan I også at tale om sanserne.
Øjnene er til at se med. Vi kan lugte med næsen og
føle med huden og smage med munden. Prøv at bruge
sanserne mere bevidst. I kan gå på forskellige slags
underlag og med hænderne mærke, hvordan væggen
føles anderledes end det glatte fjernsyn. Eller lægge
forskellige ting i en stofpose, og så skal barnet finde ud
af, hvad det er, alene ved at røre ved det og uden at
kigge. Eller snuse og smage på forskellige ting, fx for-
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Atuagaaraq »Meeqqavit timaa« meeqqannik timi
pillugu oqaloqateqarnissannut atortussiaavoq. Timip
pisataasa assigiinngitsut taaguutaat timilu susarnersoq sammineqarput. Aamma isiginiarneqarpoq uagut
inuit isikkutsigut assigiinngitsorujussuusinnaanerput,
aamma inuit ataasiakkaat allat namminneq timiminnut
iliuusaannut nuannersutut nuanninngitsutullu isigisaat
assigiinngitsunik killissaqartarmata.
Pingaartinneqarpoq meeqqap alapernaalluni timini
misissortarmagu, aamma meeqqamut imminermut
meeqqallu allanik peqateqarnerani timimik atuinissaq
nuannersinnaasaqimmat. Aamma meeqqat peqatigalugu iliuuserisinnaasassinnut isumassarsiaasinnaasunik atuagaaraq imaqarpoq.
Angajoqqaanut atuagaaraq meeqqanut atuakkamut
»Manuminap timaa«-nut attuumalluinnarpoq.

FORLAGET SUND SANS

Hæftet om dit barns krop er en hjælp til dig, der vil tale
med dit barn om kroppen. Hvad de forskellige kropsdele hedder, og hvordan kroppen fungerer. Der er også
fokus på, at vi mennesker ser meget forskellige ud, og
at der er forskellige grænser for, hvad den enkelte kan
lide og ikke kan lide, at andre gør ved ens krop.
Der er lagt vægt på, at barnet nysgerrigt undersøger
sin krop, og at det kan give stor glæde at bruge sin
krop både for barnet selv og i samværet med andre.
Undervejs er der gode idéer til, hvad du kan gøre
sammen med dit barn.
Forældrehæftet er tænkt i sammenhæng med børnebogen »Manuminas krop«, som er skrevet til børn.

