


Barns seksualitet 
• Seksuell utvikling 

• Barns seksualitet som begrep 

• Kroppslig / seksuell lek 

• Noen kontekstuelle rammer/definisjoner 

• Faresignaler på overgrep 

 



Når begynner barns seksualitet? 

 



Barns seksualitet begynner tidlig! 



Barn er seksuelle vesener 
• Ikke i voksen forstand 

• For de fleste voksne har seksualitet en 

stor betydning for blant annet sosial status 

• For barn har seksualitet mindre betydning 

 



Barn er seksuelle vesener forts. 
 

 Gutter kan bli født med erigert penis 

 Man regner med at også jente foster blir våte i skjeden 

 Orgasme er observert hos barn som er under ett år 
gamle 

 Selvstimulering og orgasme antas å være potensielt 
tilgjengelig for de fleste barn når de er 5 år gamle.  

• Er seksualitet viktig for barn? 

 



Er seksualitet viktig for barn? 
• Der og da: 

– Tilgang på spenning og nytelse 

– Kropp som glede (ikke bare som prestasjon) 

– Virkelighetsflukt 

• Utviklingsmessig 

– Utforske temaet intimitet med andre barn 

– Gjøre erfaringer med hvordan egen kropp 
fungerer 

– Mer robust mot negative seksuelle erfaringer 

 



Hva er normal seksuell lek mellom 
barn? 
 De vanligste er leker av typen ”mor og far”  

 Doktorlek 

 Motivert ut fra gjensidig nysgjerrighet 

 Den er opptatt av kjønnsforskjeller 

 Lystbetont for begge parter 

 Preges av felles utforskning 



Normal seksuell lek forts. 
 En svensk studie viste at seksuell lek mellom 

barn var hyppigst rundt treårsalderen 

 Leker med seksuelt innhold er viktige og 

naturlige, og oppstår spontant både hjemme og i 

barnehagen 

 Forskere fant også at både gutter og jenter lekte 

oftere seksuelle leker hjemme enn de gjorde i 

barnehagen (Larsson et al., 2002b). 



Normal seksuell lek forts. 
 Lekene er sunne og gjør barnet også kompetent i forhold 

til å sette og respektere grenser 

 Er av en karakter som kan forventes ut fra barnets 
alder 

 Det er viktig at voksne lar barna holde på så lenge leken er 

frivillig  

 Lek som er mer uvanlig er blant annet atferd som 

ligner på voksen seksuell aktivitet (Lindblad et al., 
1995) 

 

 



Om barn og seksualitet  
• I motsetning til guttene kan jenter bli oversett som seksuelle 

individer 

• Anerkjenn jenters seksualitet på lik linje med guttenes 

• Små barn er opptatt av seksualitet 

• Seksualiteten og utrykkene skal inn i et sosialt system 

• De trenger å vite hva som er greit innenfor det sosiale systemet 

 



Om barn og seksualitet forts. 
 Det er naturlig at barn onanerer og koser seg med det 

 Seksualiteten vår kan påvirkes av det ytre miljøet på 
mange måter allerede i tidlig alder 

 Barn har også behov for at privatlivet deres blir 

respektert. 

 I noen tilfeller er det nødvendig å strukturere barnas 

seksuelle utfoldelse – både onani og leker med 
seksuelt innhold  

 

 



Hvorfor skal vi som voksne være opptatt 

av barn og sex 

• Overgrep 

• Seksuell utvikling 

• Seksualiteten viser status for andre for 

andre utviklingsområder 

– Tilknytning 

– relasjons og selv regulering 

– generell sosial fungering 

 

 



Når bør voksne reagere? 
 Når det er ikke ser ut til å være gjensidighet , eller er en 

skjev maktfordeling 

 Når den er preget av en voksen måte å leve ut 
seksualiteten på (inntrengning, slikking/suging av 
kjønnsorgan) 

 Når den virker ulystbetont for en av partene 

 

 



Trenger barn å lære om 
seksualitet 
 Hva trenger de å vite 

 Når bør de få lære om seksualitet 

 Hvorfor trenger de å lære om seksualitet 



Seksualundervisningen i dag: 
• Foregår oftest i grunnskolen 

• Overføring av kunnskap om forplantning  

• nytelse  

• Helse 

• SOI 

• Prevensjon 

• Graviditet 

 

 



Lite om 
 Kjærlighet 

 Lyst 

 Grenser 

 Nytelse 

 Onani 

 Kjønnskategorier 

 Legning 

 



Seksualundervisning i 
barnehagen 
 En del barnehager er i gang 

 Vi trenger at andre følger etter 

 Undervisningen må gjenspeile barnas alder og 
modning 

 



Erfaring viser oss at: 
De barn og unge som får god seksualundervisning er 

bedre rustet mot overgrep, debuterer sikrere, vet mer 
om egne grenser og debuterer senere. 



Hva er seksuelle overgrep 
 Jussen definerer seksuelle overgrep som: 



Seksuell atferd 
 Seksuell atferd er den mildeste formen for 

seksuelle overgrep og inkluderer krenkende 
former for atferd i ord og handlinger men uten 
fysisk berøring.  

 Eksempler er blotting, krenkende tale, visning 
av pornografiske bilder og film til barn under 16 
år. Slik atferd inkluderer også krenkende atferd 
over telefonen, internett eller andre 
elektroniske kommunikasjonsformer 
(Straffeloven §201) 

 



Seksuell handling 

 Seksuelle handlinger er mer alvorlige 
former for seksuelle overgrep og 
inkluderer handlinger mot noen som ikke 
har samtykket til å bli befølt eller å få sine 
kjønnsorganer berørt eller å gjøre 
lignende handlinger mot barn under 16 
års alderen (Straffeloven §200) 

 



Seksuell omgang 

 Seksuell omgang er den mest alvorlige formen for 
seksuelle overgrep og inkluderer seksuelle kontakt 
med barn under 16 år, eksempelvis: samleie 
(vaginalt, analt eller oralt) samleie lignende atferd, 
mastrubering, og slikking/suging av genitalia. 
(straffeloven §§182-199 og §206).  

 Voldtekt er også inkludert her og er beskrevet som 
det å ha seksuell kontakt med andre ved bruk av 
vold eller truende atferd eller på lignende måte få 
noen til å ha seksuell kontakt med andre personer. 
Å ha seksuell kontakt med noen som er bevisstløs 
eller på andre måter ikke istand til å forsvare seg 
selv er også sett på som voldtekt (straffeloven §192) 

 



Når er det behov for avdekkende 
samtaler 

 når barn på ulike måter gir signal om at de har det 
vanskelig 

 når signalene gjør oss bekymret 

 vi vil at barnet skal fortelle oss om konkrete erfaringer 
og opplevelser de kan ha hatt 



Signal kan være på bakgrunn av: 
 noe barnet har sagt 

 noe barnet har vist 

– utagering 

– tilbaketrekning 

–seksualisert atferd 



Seksualisert adferd 
 Stoppe utagering mot barn og voksne og si: 

- hvor har du lært det? 

- har du sett noen andre gjøre sånn? 

- er det noen som gjør sånn mot deg? 

- hvem? 

- Hvordan var det å være deg da? 



Seksuell atferd og utvikling hos 
barn 
 Kunnskap om seksuell utvikling og atferd hos barn kan 

hjelpe oss å forstå hvordan vi skal forholde oss til barns 
seksuelle atferd og når atferden er bekymringsfull. 

 Seksualitet hos barn er et følsomt, ideologisert og 
kontroversielt tema og seksuell atferd hos barn kan 
oppfattes og forstås svært forskjellig.  

 Det er viktig å skille mellom det som er normal og sunn 
seksuell lek og utforskning blant barn og seksuell atferd 
barn kan vise etter å ha vært utsatt for seksuelle overgrep 



Mange studier har satt fokus på 
seksualisert atferd hos barn og om 
denne atferden kan settes i 
sammenheng med å ha vært utsatt for 
seksuelle overgrep. I en amerikansk 
studie fant forskerne at barn som var 
seksuelt misbrukt (Friedrich, 
Grambsch, Damon et al., 1992) langt 
oftere viste en seksualisert atferd enn 
barn som ikke hadde vært misbrukt.  



Hvorfor snakker vi ikke med barn 
om vanskelige ting? 
 Synet på barns troverdighet 

 Etiske begrunnelser 

 Voksne beskytter seg selv 

 Voksne tror de beskytter barna 

 Kulturens tabu 

 Redsel for å ta feil 

 Redsel for foreldres reaksjoner 

 Ødelegge for eventuell etterforskning 



Hvorfor forteller ikke barn om 
overgrep? 
 Minnet om overgrepene er avspaltet eller uvirkelig 

 Barnet frykter den voksnes reaksjon 

 Barnet frykter konsekvensene av å fortelle 

 De er redde for ikke å bli trodd, hjulpet eller forstått 



Hvorfor forteller ikke barn om 
overgrep? 

 De føler seg forlegne, skamfulle, skyldbetynget og 
skitne 

 Barnet er truet 

 Barnet forstår intuitivt at det ikke skal fortelle 

 Overgrepene er tabubelagt 

 Det har ikke skjedd noe 

 



Hva skal til for at barn kan fortelle 
 Det må skapes en anledning 

 Det må ha en hensikt 

 Det må skapes en tematisk forbindelse 

 

 
(Tine Jensen 2005) 



Følelser og kroppsspråk 
 Du ser så sint/trist/lei deg ut. 

 Hva har skjedd? 

 Fortell det til meg 



Tegninger og andre produkter 
 Tas vare på. Kommenteres når de er uvanlige: 

- hva er det du har tegnet her? 

- fortell meg om den tegningen 

- hva er dette? 

- hvem er det du har tegnet? 

- hva gjør og tenker den og den (på 

tegningen)? 



Signaler barn kan gi: 
- Signaler kan også være reaksjoner på andre forhold!! 

- Barn kan gi vage signaler 

- Når du opplever en dårlig magefølelse så er det noe med den 

ungen/ungdommen 

- Hva slags språk er det barn bruker 

- Hva sier barnet, stusser du på noe «det kommer melk ut av 

tissen til pappa, når tissen til pappa står opp støver det av den 

 



Signaler barn kan gi forts. 
- Kroppsspråk 

- Barn under syv år forsnakker seg oftest 

- Når de blir eldre er de opptatt av konsekvenser 

- Uttrykksløse/mimikk fattige (manglende ansiktsuttrykk) 

- Vi må finne ut av hva det er med barnet (det trenger ikke 

være overgrep) 

 



Signaler barn kan gi forts. 
- Kvier seg for å dusje 

- Kvier seg for å pusse tennene 

- Kvier seg for tannlege 

- Trøtte og uopplagte 

- Aversjon mot forskjellige mattyper (som assosierer til seksualitet) 

- Tegninger 

 



Signaler barn kan gi forts. 
- Yngre barn kan regredere 

- Kan ha mareritt 

- Dagdrømmer mye 

- Kan isolere eller bli plagsomt kontaktsøkende 

- Kan ha en seksualisert atferd og forståelse som ligger på et 

høyere aldersnivå 

 Adekvat oppførsel (gråter de masse for små bagateller) 
 



Signaler barn kan gi forts. 
- Aldersadekvat oppførsel (er de utenfor sitt modningsnivå) 

- Bekymringer fra andre etater, barnehage, skole, 

ungdomsklubber, støttekontakter, m.m. 

- Det svært aggressive/aktive barnet du ikke forstår deg på 

- Det triste eller veldig blide barnet du ikke kommer inn på 

 



Signaler barn kan gi forts. 
- «jeg gikk rundt og smilte hele tiden» 

- Redd for av og påkledningssituasjoner, gym og dusjing 

- Barns forhold til egen kropp kan være en pekepinn 

- Hva er det med den ungen – det barnet du får uro i magen 

når du ser 

- Kan opptre på en ny måte (atferdsendring) 

 



Signaler barn kan gi forts. 
- Hva er det med den ungen – det barnet du får uro i magen når 

du ser 

- Kan opptre på en ny måte (atferdsendring) 

- Aggressiv seksuell atferd 

- Kan opptre utprøvende- forførerisk atferd, og tilbyr avanserte 

seksuelle tjenester 

- Kan ønske å komme bort fra denne verden – ønske om å dø 

 



Signaler barn kan gi forts. 
- Selvskading 

- Konsentrasjonsvansker 

- Skulking 

 



Hemmeligheter og redsler 
 Snakk med barnet om gode og vonde 

hemmeligheter 

– at barn er redde for å bryte vonde hemmeligheter 

– at barn er redde for ikke å bli trodd 

– at barn er redde for trusler 

– at barn er redde for som kan skje hvis de forteller 



Barn lyver ikke 
- Barn lyver om noe som er kjent for dem 

- Barn/ungdom lyver seg ikke inn i vanskeligheter 

- Barn lyver seg ut av vanskeligheter 

- Barn føler seg medskyldig, og holder det hemmelig 

- Barn kan tro at andre voksne vet hva som skjer 

 



Tips på tampen 
 Ta notater, gjerne underveis hvis det er greit for barnet 

 Fortell hvorfor du vil ta notater 

 Gi kun fra deg kopier 



Takk for meg 


