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Bak fasaden...



Nasjonalfaglig retningslinje…

 4.9 Seksuell utvikling: Foreldre bør få 

veiledning om barns seksuelle utvikling.

 Helsestasjonen bør gi veiledning slik at 

foreldre har nok kunnskap til å kunne 

snakke med barna om kropp, kjønn og 

seksualitet, trygghet og grenser.

 Bør = Ved sterke anbefalinger brukes 

«bør» eller «anbefales» og ved svake 

anbefalinger brukes «kan» eller 

«foreslås».



Barns seksualitet

Kjønn

Veiledning av 

foreldre

Barns perspektiv, 

historier og 

eksempler



«Barneårene har stor betydning for hvordan vi 

kommer til å fungere seksuelt. Vi lærer tidlig 

hvordan vi skal forholde oss til kroppskontakt 

og berøring. På tross av dette avviser de fleste 

voksne barns seksualitet både direkte gjennom 

ikke å ville snakke om det, og indirekte gjennom 

manglende kunnskaper.»

Thore Langfeldt



Hva er egentlig barns 

seksualitet??



Utforsking

Nysgjerrighet

Det burde kanskje blitt kalt noe annet???



 Vi kan ikke bruke begrepet seksualitet på 
samme måte om barn og voksne.

 Barnet er seksuelt, men på en annen 
måte..

 Barn er mest opptatt av seg selv og andre 
barn, men kan også være interessert i 
voksne kropper 



 Barns seksuelle utvikling:

 Fra barnet er nyfødt kan vi se at gutten får ereksjon og 

jentene kan blir fuktige i skjeden.

 Orgasme er blitt observert hos barn under et år.

 Babyer begynner gjerne å utforske når de får større 

motorisk kontroll over hendene.

 Thore Langfeldt



Onani

 Ca 5-10% onanerer slik at de får 

orgasme

 Ca. 90% av barn onanerer

 Barn kan lære onani av 

hverandre 

 Gni seg mot armlene etc.

 De kan også onanere sammen



Onani

 Vanligvis er onani sunt og godt

 Det går fint å regulere hvor barnet 

gjør dette

 Viktig med aksept og anerkjennelse 

av barnet

 Hyperonani ca 3-6 år



Seksuell lek
 Seksuell lek vanlig fra ca

3-4 års alder

 Nysgjerrighet og 

utforsking

 Liker godt å være nakne



Seksuell lek

 «Barn bør få leke sine 

seksuelle leker i fred. 

Kliniske intervjuer med 

voksne har vist at når 

voksne avslører eller 

straffer barn for seksuelle 

leker kan det oppstå 

problemer som får 

alvorlige konsekvenser for 

seksualiteten i voksen 

alder»   

 Thore Langfeldt



Hva er seksuell lek?
 «Doktorlek»

 «Mor, far og barn» 

 Motivert ut fra gjensidig forskjellighet

 Barn i 3-4 års alder oppdager at de er forskjellige

 Oppstår spontant



Seksuell lek

 Barn liker å leke seksuell 
lek uten å bli forstyrret

 Barns seksualitet ER lek

 Lekene er stort sett 
sunne og gjør barnet mer 
kompetent i forhold til å 
sette og respektere 
grenser

 Liker å prøve seg med 
«saftige» ord

 Det kan være klokt å 
følge litt med…..



Når bør vi gripe inn i 

barns seksuelle lek?
 Dersom atferden ligner på voksen seksualitet

 Når den ikke er gjensidig

 Når det er skjev maktfordeling

 Når seksuell lek går utover annen type lek

 Berøring av andres kjønnsorgan selv om de har 

fått beskjed om å slutte

 Når de prøver å putte gjenstander inn i tissen 

eller rumpa

 Overgrep??

 Ikke straffe 



Barn med grenseoverskridende atferd

Ca 1/3 av alle overgrep begås av andre barn og unge, 

90% gutter og 10 % jenter

Hvilken atferd bør vekke bekymring?

Fiksert på sex og alltid primus motor i seksuelle 

aktiviteter

Barnet snakker mye om seksuelle tema, og evt også 

tegner det

Hvis barn vet for mye om «voksensex», 

Hvis et barn er pågående seksuelt mot voksne

Hvis et barn alltid vil leke seksuell lek med mindre 

barn

Hvis barn bruker fysisk tvang eller trusler mot andre 

barn

Anna Louise Stevnhøj



Hvordan sier vi 

ifra??

Alltid greit å sette 

grenser…

Historie….



Skam
 Skamfølelse og skyldfølelse omkring 

seksualitet som man pådrar seg tidlig i 

barneårene kan være vanskelig å kvitte 

seg med selv i voksen alder 

 Konsekvenser av seksuell skamfølelse: 

seksuelle avvik og dysfunksjon i voksen 

alder: blotting, kikking, vaginisme, erektil 

dysfunksjon, anorgasme hos menn og 

kvinner 



Omgivelsenes holdninger og reaksjoner har 

betydelig innflytelse på barnets seksuelle 

utvikling, som vil danne bakgrunn for i 

hvilken grad det vil kunne oppstå seksuelle 

problemer. Barn har som voksne behov for 

å få støttet deres seksualitet, så de kan bli 

i stand til å føle glede som seksuelle 

individer.» WHO 



Margrete Wiede Aasland

Bekreft barna også 

nonverbalt; med 

øynene, et smil, et 

nikk eller med ord.



Et barn som får påtvungen 

klemmer, eller må sitte i 

fanget uten at det selv 

ønsker lærer at man ikke 

trenger å respektere andres 

intimsoner og grenser på 

samme måte som ens egne 

grenser ikke har blitt 

respektert.



Overgrep

Kunnskap om kropp og seksualitet gjør at barn 

lettere sier ifra om overgrep.

«Forskning viser at barn som har denne 

kunnskapen lettere sier ifra om de har vært 

utsatt for overgrep, fordi de vet hva det er og at 

det ikke skal skje.»             

Bente Træen



Kjønn
¤De fleste blir født som gutt XY eller 

jente XX

¤Ikke alle barn er født med det 

utgangspunktet

¤Kleinfeldters syndrom XXY, XXXY

¤Intersex, mosaikk



Kjønn

Barn som transer

Studier viser at de fleste barn som opplever 

kjønnsidentitetsproblemer i tidlig barndom som 

oftest ikke fortsetter med det når de blir eldre

Ca 20% av barna opplever at det vedvarer

Hanne E Skarpsno 



Kjønn
 Mange forskningsresultater har pekt 

på biologiske faktorer av betydning 

for kjønnsrolleadferd.

 En kjønnsforskjell oppstår i 3-4 års 

alder

 Transkjønnethet forekommer bl. ca

en av ti tusen gutter og en av tyve

tusen jenter

 Ca 2-5% av barn transer

 Elsa Almås og Espen Esther P. 

Benestad



Kjønn

Juridisk kjønn

Ingen får kjønnsskifte 

operasjon før fylte 18 år 

Større selvmordsfare

Mer utsatt for psykisk og fysisk 

vold og omsorgssvikt



Kjønn

 Redd barna sier:

 «De barn som bryter med 

normer for kjønn og 

seksualitet. De som er 

lesbiske, homofile, bifile, 

trans eller med atypiske 

kjønnskarakteristika blir 

diskriminert, mobbet og får 

ikke oppfylt rettighetene sine 

etter FN sin 

barnekonvensjon.»



Barne- og likestillingsdepartementet 
Handlingsplan

 Trygghet, mangfold og åpenhet, 

Regjeringens handlingsplan mot 

diskriminering på grunn av seksuell 

orientering, kjønnsidentitet og 

kjønnsuttrykk 2017-2020

 «Helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten skal være en 

viktig bidragsyter til økt forståelse 

og normalisering av temaer knyttet 

til lhbti-området, både for barn, 

foreldre og samarbeidspartnere i 

andre tjenester som skole og 

barnehage.



Veiledning av foreldre 1

«Mange foreldre tror at de ikke behøver å 

fortelle noe om seksualitet før de selv 

spør. Dette er en stor misforståelse. For å 

kunne stille spørsmål må de ha et språk. 

Derfor er det viktig at de lærer de 

seksuelle utrykkene slik at de får 

muligheter til å spørre.» Thore Langfeldt



 Veiledning av foreldre 2

 Snakk med barna om hele kroppen, 

kjønnsorganene er en like naturlig del av 

kroppen som nese og armer…

 Bruk naturlige situasjoner for å forklare å 

sette navn på. Når en steller seg på badet, 

i dusjen, svømmehallen osv.

 Informere foreldre om barns seksuelle 

utvikling, og at det er naturlig at barna 

deres er utforskende og nysgjerrig på 

kroppen sin. Og at dette er normal 

utvikling.



 Veiledning av foreldre 3

 Når barnet spør, gi det et enkelt og greit svar, så konkret som 

mulig.

 Bruk et enkelt språk med ord som er naturlige for barn.

 Vi må snakke med foreldrene om hvor viktig det er for barna 

hvordan de som foreldre håndterer barnas utforsking og 

nysgjerrighet

 Oppfordre foreldre til å tenke gjennom hva de skal svare på 

barnas spørsmål…

 …..og hvis barna ikke spør, hvordan skal foreldrene da ta opp 

tema om seksualitet



Veiledning av foreldre 4

 Ikke kjefte på barnet eller le av det, ikke si 

fy eller fysj 

 Informere foreldre om seksuell lek

 Informere om at noen barn koser med 

tissen/onanerer og at dette er helt normalt

 Informere foreldre om at barn IKKE har 

behov for store og detaljerte forklaringer

 Snakke med foreldre om seksuell 

orientering/kjønn



Erfaring viser at de barn og 

unge som får en god 

«seksualundervisning» er bedre 

rustet mot overgrep, debuterer 

sikrere, vet mer om egne 

grenser og debuterer senere



Vanlig og forventet seksuell 

oppførsel 6-12 åringer

 Barnet fortsetter å utforske…

 Leker fortsatt doktor leker

 Bruker i større grad enn før kjønnsord

 Tar seg fortsatt på tissen…

 Vil være mer i fred på badet, blir mer flau

 Guttelus og jentelus

 Kan være interessert i dyrs forplantning



Brosjyre om 

barns seksualitet 

til 2 og 4 års 

kontrollen





 2 åringen, kropp og utforsking

Barn liker ofte å være naken og utforske kroppen    sin

 Kroppskontakt viktig for at barnet ditt skal i bli glad i sin egne 

kropp

 Lær barnet ord på hele kroppen, også på kjønnsorganer

 Barnet utforsker seg selv med hendene, og kan noen ganger 

kose seg ved å berøre kjønnsorganet sitt. Barnet kan også gni 

seg inntil møbler eller andre ting med kjønnsorganet fordi de 

liker det. Dette er helt normalt. 



2-åringen, kropp og 

utforsking

 Respekter barnet ditt, og ikke press det til å gi 

klemmer eller kyss til andre enn det har lyst til 

selv.

 Bruk naturlige situasjoner for å forklare og snakke 

om kroppen med barnet ditt.



4-åringen, kropp og utforsking

Barn liker å utforske kroppen sin, og de synes ofte det er spennende å 

utforske hvordan andres kropper ser ut.

Det er vanlig at barn er nysgjerrige, utforsker hverandre  og leker 

«doktor».

Fortell barnet ditt om kroppen og funksjoner. Ta initiativ hvis det ikke 

spør selv. Bruk ord som er lette å forstå.

Snakk med barna om at de bestemmer over egen kropp.

Svar på spørsmål barna stiller.

Snakk med barnet ditt om mangfold og seksuell 

orientering



4-åringen, kropp og 

utforsking

 En del barn liker å kose seg med å ta på tissen sin. 

Dette er helt normalt.

 Forklar barnet ditt at gutter og jenter er forskjellige.

 Det finnes bøker å få kjøpt som kan være til hjelp 

når en skal forklare barn om kroppen og hvordan den 

virker i forhold til kjønnsorganer og seksualitet.
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