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Hva er egentlig barns seksualitet? 

• Utforskning- men på barns måte. Blir kjent 
med kroppen sin.  

• Nysgjerrighet: at gutter er forskjellige fra 
jenter 



Hvorfor må vi vite noe om barns 
seksualitet? 

• Når vi har kunnskap forstår vi bedre. Hva er 
normalt og hva må vi reagere på? 



Barns seksuelle utvikling 

• Gutter får ereksjon og jenter blir fuktige i 
skjeden fra de er nyfødte 

• Orgasme er observert hos barn under et år 



• Viktig for barns seksuelle utvikling at de får 
kjærlighet, god omsorg og nærhet.  

• Barn trenger god og lovlig kroppskontakt.  

 



Onani 

• er helt vanlig blant barn 

• De lærer ved å ta på og å se, erfaring 

• Hyperonani 

 



Hvordan snakke med barn om 
kropp og seksualitet? 

• Mål:  

– bli trygg 

– å kunne si nei, passe på seg selv 

– Lære respekt for andres grenser 



• Barn lærer andre steder 

• Nettvett! 



Seksuell lek 

• Vanlig fra 3-4 års alder 

• Doktor-lek 

• Mor, far ,barn 



• Lek er spontan 

• Motivert utfra forskjellighet 

• Liker å leke uforstyrret 

• Seksuell lek kan ha viktige funksjoner 



Hva er normalt? 

• Når bør man reagerer? 



 • Grønn adferd: normal 

• Gul: bekymringsfull 

• Rød: krenkende adferd 



Grønn  

• Seksualitet som er spontan, nysgjerrig, 
lystbetont og lett distraherbar 

• Lek elle aktivitet med barn som er likeverdige 
mtp alder, størrelse og modning 



Normal atferd 5-9 år 

• Onanerer for å slappe av 

• Økt interesse for voksen seksualitet, f eks spør om babyer, 
ulikheter med kjønn etc 

• Økt interesse for andre barns kjønnsorgan  

• Forteller historier eller stiller spørsmål der banneord, 
bæsj/tiss, eller navn på kjønnsorgan benyttes 

• Økt behov for private soner rundt egen kropp. 



Gul  

• Bekymringsfull seksualitet mtp intensitet, 
hyppighet eller manglende samsvar med 
aldersmessig og utviklingsmessig modenhet.  

• Bekymringsfull enten pga type eller 
målbevisshet i atferd  

• Bekymringsfull pga hyppighet eller varighet av 
atferd.  



Rød 

• Krenkende eller skadelig seksualitet som er 
overdreven, hemmelighetsfull, 
grenseoverskridende, tvangspreget eller 
truende 

• Signifikant forskjell i alder, modning og/eller 
styrke mellom de involverte 

 



Når bør man reagere? 

• Når leken er hardhendt 

• Leken ligner voksnes seksualitet 

• Leken ikke er gjensidig 

• Der er skjev maktfordeling 

• Den seksuelle leken går utover annen lek 

• Det foregår berøring av hverandres kjønnsorgan selv om de 
har fått beskjed om å slutte 

• Barna prøver å putte gjenstander onn i tissen eller rumpa. 



Når må man reagerer forts… 

• Barnet er fiksert på sex 

• Snakker mye om seksuelle tema, og evt tegner det 

• Barnet vet for mye om voksensex 

• Barnet er pågående seksuelt mot voksne 

• Vil alltid leke seksuell lek med mindre barn 

• Bruker fysisk tvang eller trusler mot andre barn 



Hvordan reagere når barnet leker 
seksuelle leker? 
• Veldig individuelt 

• Kjenn etter hvordan du vil reagere og vær 
forbedret: din reaksjon påvirker barnet 



Seksuelle overgrep 

• 15 % av norske menn og kvinner oppgir å ha 
vært utsatt for en eller flere former for 
seksuelle overgrep før 18 år.  

• 1/3 av overgrep begås av andre barn og unge 



Hvordan snakke med barn om 
overgrep- når det har skjedd? 
• Bruke materiell som døråpner som bøker, 

filmer, egne fortellinger 

• Lytte  

• Vær tilgjengelige for barna.  



oppsummering 

• Økt kunnskap hos voksne vil føre til økt 
kunnskap hos barna 

• Kompetente barn setter lettere grenser  

• Onani og seksuell lek er vanlig 

• Reflekter over dine egen reaksjoner 

• Aldri påfør skyld og skam!  



Undervisning 

June Lindøe, barneverntjenesten 



Undervisning 

 Undervisning i alle 2. og 5. trinn i kommunen 

 Undervisning i « kroppen min eier jeg» 
kommer i tillegg til dette. 

 Kroppen min eier jeg er et eget 
undervisningsprogram utviklet av Redd barn, 
Nrksuper og buf dir.  



Kroppen min eier jeg 

• https://tv.nrksuper.no/serie/overgrep/msue10
003517/sesong-2/episode-1  
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Hvordan undervisningen vil foregå 

• Klassevis med lærer til stede 

• Marit Handeland og June Lindøe 

• Tema:  
– Du bestemmer over egen kropp 

– I kroppen har du mange følelser 

– Hvis noen gjør noe ulovlig eller noe du ikke vil med kroppen din, må du 
si i fra 

  

 



Når barn forteller: 

• Gjenta det barnet sier  

• Vis interesse 

• Ha kontroll på egne følelser 


