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BARNS SEXUALITET – EN VÄGLEDNING
KRING BARNS BETEENDEN
Få ämnen är så laddade och tabubelagda som de som rör barns sexualitet.
Det kan leda till en osäkerhet kring hur man som förälder kan prata med sina
barn om kropp, känslor och annat som rör sexualiteten. Det kan också skapas
en tystnad bland personal i förskolan, skolan och på fritids.
Både föräldrar och yrkesverksamma saknar ibland kunskap om sexualitet och
kan därför ha svårt att tolka barns olika beteenden som ibland tar sig sexuella
uttryck. Det är då lätt hänt att det sunda förnuftet överskuggas av oron och
skräcken för att barnet kan vara utsatt för övergrepp. Men att ha kunskap
om sexuell utveckling handlar förstås inte bara om att kunna tolka barns
beteenden, utan också om hur man som vuxen i barnets närhet kan stötta
det på bästa sätt under uppväxten. Med den här vägledningen vill RFSU öka
tryggheten och kompetensen hos vuxna att tänka och resonera, och bemöta
frågor kring barns sexualitet.
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ATT PRATA ”SEXUALITET”
När vi fortsättningsvis skriver att det är bra att prata med barnen om frågor kopplade
till sexualitet menar vi inte sexualitet som i vuxenlivet. Barnens sexualitet kan handla
om allt från deras samspel med andra, gränser, närhet, känslor, beröring och kropp, till
upplevelsen av att vara kille eller tjej och känna pirr i kropp och knopp.
I den här skriften är barn personer mellan 0 och 12 år. Åldersspannet är stort och att
beskriva ett utvecklingsmässigt stort område på ett bra och generaliserande sätt är en
utmaning. Men förhoppningen är att vår skrift kan hjälpa dig som vuxen att förhålla
dig till barns sexualitet och kunna samtala om den och på så sätt både kunna bejaka
den och sätta gränser.

SEXUALITETENS UTTRYCK I BARNDOMEN
I barndomen handlar sexualiteten mycket om att utforska sin kropp genom att leka,
och jämföra med andra. Det är en naturlig del av barns utveckling. Doktorslekar
till exempel är ett sätt att ta reda på mer om sin kropp och sexualitet. När barn leker
doktor eller andra lekar som handlar om att utforska kroppen så sker det vanligtvis
med ett annat barn i ungefär samma ålder och som befinner sig i samma utvecklingsfas. Framför allt sker dessa lekar med de vanliga kompisarna eller med syskon. Genom leken kan barn också lära känna egna och andras gränser. Perioder med sexuellt
utforskande återkommer under hela uppväxten, men på olika sätt, beroende på ålder
och utvecklingsnivå.
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Världshälsoorganisationen WHO:s definition av sexualitet
”Sexualiteten är en integrerad del av varje människas personlighet,
och det gäller såväl man som kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från
andra livsaspekter. Sexualiteten är inte synonym med samlag, den
handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och är inte
heller summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte
vara en del av vår sexualitet. Sexualitet är mycket mer: den finns
i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet;
den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra
vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar
och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa.”

SAMTAL OM KROPPEN SKAPAR TRYGGHET
Det barn som har en inre trygghet och självkänsla kring kroppen har också bra förutsättningar för att längre fram i livet få en hälsosam sexualitet och kunna njuta av den.
Förståelse för, och kunskap om kroppen och sexualiteten, kan göra det lättare att tycka
om sig själv, att respektera andra och man kan som äldre bli bättre på att välja om och
med vem man vill ha sex. Ett bra förhållande till sin sexualitet medför – förutom en
bra självkänsla – ett identitetsstärkande och ett välbefinnande. Det handlar även om
att visa barnet att frågor som rör sexualitet är möjliga att tala om och att man med
förtroende kan vända sig till vuxna om man varit med om något som inte känts bra.
Att tidigt prata om frågor som berör sexualitet och känslor kan alltså ses ur ett långsiktigt, förebyggande och hälsofrämjande perspektiv.
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FÖRÄLDRARS ROLL OCH ANSVAR
Samtal, frågor och svar
Barn har rätt att få svar på sina frågor och att utforska sin sexualitet på egen hand. Det
är viktigt att vuxna är tydliga och ärliga när barn har frågor om kroppen eller sexualiteten och att de ger ett svar som barnet kan förstå. När samtal om sexualitet finns med
på ett naturligt sätt i vardagen, kommer det finnas många tillfällen att återkomma till
frågan och fylla på med mer information.
Det är också viktigt att du som vuxen förhåller dig respektfullt och tillåtande till barns
olika uttryck för kärlek och sexualitet. Vuxna har en särskild uppgift i att ge barns
sexualitet goda utvecklingsvillkor. Det är helt klart att vuxnas bemötande är av stor
betydelse, inte minst för de barn och unga som blir kära i någon av samma kön och
vars berättelser är mindre synliga i samhället.
Att samtala om frågor som berör sexualiteten ger barnet tillgång till ett språk och en
möjlighet att kunna sätta ord på sådant de tänker och känner. Man kan behöva visa att
det går att prata om kropp, kön och lust. Lär barnen redan från början att sätta ord på
sina könsorgan. Det är viktigt att ha ord för alla sina kroppsdelar, även könsorganet.
Det är också bra om du kan ta upp samtal vid flera olika tillfällen. Om du väljer att
bara göra det vid ett engångstillfälle riskerar du att göra ämnet till något laddat. Signalera istället fortlöpande att du är en bra samtalspartner. Ta vardagstillfällena i akt.
Har barnet sett något på tv diskutera det, intressera dig för och prata om vad som står i
Kamratposten om kropp och knopp eller om ditt barn berättar att kompisar har blivit
ihop – ställ frågor om det. Det finns många ingångar i vardagen till att prata om känslor och ju mer du intresserar dig och visar det, desto fler blir tillfällena.
En del vuxna kan uppleva att det är svårt att prata om sexualitet med sina barn. Kanske
har man inte själv så stor erfarenhet och har därför svårt att hitta rätt ord eller tycker
att det känns pinsamt. En hjälp kan vara att försöka tänka bort sexet. Hur skulle du
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prata med ditt barn om andra frågor som ligger nära, till exempel hur man är en god
kamrat? Hur pratar du med ditt barn om övriga kroppen? Vad gör du när det är något
annat som du känner att ni behöver prata om, kanske något som oroar dig? Tänk på
att det egentligen inte är svårare att prata om sexuellt relaterade frågor med ditt barn
än att prata hälsa i stort. Tycker barnet (eller du) att något blir pinsamt så kan ni alltid
le åt det tillsammans.

Sociala koder och gränser
Barn lär sig tidigt genom omgivningens reaktioner att de sexuella lekarna skiljer sig
åt från andra lekar och kan bli generade eller förlägna om någon upptäcker deras lek.
Vanligtvis lär sig barnen de sociala koderna kring sexualitet på samma sätt som med
andra saker under uppväxten. Men som vuxen kan man också behöva lära barn de
gränser som finns kring sexualiteten (till exempel kroppslig integritet, ömsesidighet
och vad som är privat) men man får i detta sammanhang vara aktsam så att man inte
lägger på dem känslor av skuld och skam.
Att lägga grunden för att barn och unga får en hälsosam sexualitet som de kan njuta
av gör du bäst genom att visa en öppenhet i hemmet och ge plats i vardagen för tankar,
frågor och känslor om kropp och känslor. Genom att visa detta så underlättar du för
barnet att vända sig till dig oavsett om det är något positivt eller negativt de behöver
prata om.

Beröring
Lär barnet att förhålla sig till fysisk närhet och beröring. Uppmuntra barn att uttrycka
vad de vill och tycker om, och lär dem sätta gränser. Om barnet exempelvis vill bli
struken på ryggen låt det tala om var det känns bra och var/hur det inte är bra. På
det sättet lär barnet sig att ge språk åt vad han eller hon vill och inte vill, och att det
kan bestämma över sin egen kropp. Det är viktigt att respektera barnets gränser. Att
respektera deras nej till kramar, kittel och beröring är ett sätt att lära det integritet och
att det har rätt till sin egen kropp. Ett nej är ett nej. Tvinga heller inget barn att krama
någon – vare sig släkt eller vänner – om det själv inte vill det.
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Heteronormen
Vårt förhållningssätt till sexualitet grundar sig på värderingar och normer. Det vi tycker är rätt och önskvärt förmedlar vi ofta omedvetet till vår omgivning. Det är därför
viktigt att göra sig medveten om sina egna värderingar och tänka igenom vad man
signalerar, så att det inte blir fördomsfullt eller diskriminerande mot andra människor.
En stark norm som rör sexualitet är heteronormen. Heteronormen utgår från att män
och kvinnor ska vara varandras motsatser, och att de ska attraheras sexuellt av varandra. Den här normen påverkar alla människor oavsett sexuell läggning genom de
förväntningar och krav som läggs på kvinnors och mäns beteenden och utseende. Heteronormen påverkar också i allra högsta grad våra barn och de möjliga val de ges i
livet. Vi vet att barn redan när de är några år gamla har en bild av vad som är ”killigt”
eller ”tjejigt”. Det kan handla om små saker, som lekar, färger eller kläder. Men det kan
också handla om vad killar och tjejer får göra, eller vara.
Heteronormen leder också till att bisexuella, homosexuella och transpersoner osynliggöras och blir utsatta på olika sätt. Till exempel kan det vara lätt att inte se sex och
relationer mellan personer av samma kön, unga personers samkönade sex kan avfärdas
som ”experimenterande”, och de som inte följer normen för hur en kvinna eller en man
ska bete sig eller se ut kan bli uttittade eller utsatta för våld.
Försök att vara fördomsfri och låt sexualiteten vara könsneutral. Om din son till exempel leker med en tjej insinuera inte att de är ett par – du vet faktiskt inte om din son
är homo-, bi- eller heterosexuell. Och när du pratar om barnens framtida förhållanden
visa att dina förväntningar inkluderar ett hbt-perspektiv*. Exempelvis till dottern Lisa:
”När du får en tjej eller kille så kanske ni gör så här…” Till Petter: ”När du träffar en
kille eller tjej…osv”.
*hbt = homo-, bi och transsexualitet
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ÅLDERSRELATERADE BETEENDEN
Precis som i livet i övrigt är barn nyfikna på att utforska, lära nytt och upptäcka nya
saker. Sexuella lekar och sexuellt utforskande är en naturlig del av vår utveckling.
Ibland följer beteendena inte det som omvärlden förväntar, de kan verka mer gränslösa
eller hämmade, och det ger upphov till funderingar om vad som är åldersadekvat eller hälsosamt. Ett samhälles föreställningar om sexualitet och kön påverkar också vårt
förhållningssätt och därmed hur barns sexuella uttryck bemöts.
Barn lär sig i relativt liten ålder de regler som finns kring sexualiteten, och barns sexuella uttryck ser därför olika ut i olika kulturer och i olika tidsåldrar. Vi kan till exempel
se att många barn idag frågar chans och blir ihop, något som är relativt nya företeelser.
Barn har idag också tillgång till information och bilder av sexualitet i en omfattning
som tidigare generationer inte haft.
Det finns hundra, kanske tusentals, sexuella beteenden hos människor – barn som
vuxna. Forskare och psykologer har med hjälp av vetenskapliga scheman försökt att
kategorisera sådana beteenden hos barn, utifrån vad som är åldersadekvat. Men barn är
komplexa individer och mängden och variationen av beteenden, i kombination med ett
antal omständigheter gör att det inte är helt enkelt att lista och kategorisera dem. Barn
är sexuella på sina villkor och har sina unika sätt att uppleva och uttrycka sin sexualitet
på. Om man observerar och analyserar barns beteenden måste man ha barnets nuvarande sociala, kulturella och familjemässiga situation med i resonemanget.
Många vuxna undrar vilka sexuella beteenden som är vanliga hos barn och vilka som
kan indikera att barnet har någon typ av problem. Som en vägledning listar vi här
nedan några beteenden för att ge en bild av hur barn i en viss ålder kan uttrycka sin
sexualitet eller andra känslor. Det är viktigt att komma ihåg att listorna är långtifrån
heltäckande. Att söka efter ett särskilt beteende hos just ditt barn i denna uppräkning
är därför inte relevant.

9

BARNS SEXUALITET – EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN

Beteenden i det gröna fältet står för en sexuell utveckling med förväntade beteenden.
Det kan vara utmärkta tillfällen att ge barnet positiv feedback och kunskaper som leder
vidare till en positiv och hälsosam sexualitet.
I gula fältet hamnar beteende som väcker frågor och där man som vuxen behöver
stanna upp och samla mer information för att ta reda på hur man behöver handla. Vad
kan man bekräfta, vilken information kan barnet behöva och vad får barnet inte göra?
Gult aktualiserar behovet av att prata med barnet.
Några exempel på frågor att ställa sig:
 Vilken känsla är kopplad till beteendet?
 Hur verkar barnet må för övrigt?
 Hur ser barnets övriga relationer ut?
Här kan du vid behov diskutera gränser med barnet, utan att skuldbelägga. Handlar
det exempelvis om att ta på sig själv/onanera kan man gärna bejaka det lustfyllda i det
men påpeka att det är en sak som man inte gör öppet. Handlar det om lekar med andra
barn kan man behöva prata om hur man är mot varandra som kompisar och att man
inte får göra saker mot någons vilja.
Beteenden som faller under rött är inte acceptabla. Här måste den vuxna personen
direkt sätta stopp och tydligt visa att beteendet måste upphöra. Gränsdragningen behöver inte i första hand göras utifrån en professionell bedömning, det kan räcka med
att prata med barnet om vad man får och inte får göra mot sig själv och andra. Fortsätter barnet upprepade gånger, kan det vara aktuellt att rådfråga eller söka professionell
hjälp. Beteendet kan vara ett tecken på att något i barnets liv inte är bra.
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GRÖNT FÄLT
BARNET…
0-5 ÅR
… tittar och tar på sin egen kropp inklusive könsorgan.
… rör vid/gnider könsorgan vid blöjbyte, vid vila, upphetsning eller rädsla.
… tittar och tar på andra barns könsorgan.

6-9 ÅR
… får en ökad nyfikenhet kring vuxensexualitet och frågor om bebisar.
… får en ökad nyfikenhet kring andra barns könsorgan,
vill leka lekar för att se och röra andras könsorgan.
… pratar om sex med kompisar, pratar om att fråga chans.
… utforskar skillnader mellan tjejer och killar, till exempel
genom att jämföra könsorgan med jämnåriga kompisar.

10-12 ÅR
… undersöker sitt könsorgan och funderar över kroppsliga förändringar.
… använder sexuellt språk.
… provar på kyssar.
… visar ökat sexuellt intresse för andra.
… blir ihop med jämnåriga kamrater.
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GULT FÄLT
BARNET…
0-5 ÅR
… drar ner byxor/tar av kläderna på kamrater mot deras vilja.
… frågar om och vill röra bröst, rumpa och könsorgan
hos familjemedlemmar och vuxna det känner.
… pratar med sexuellt språk av mer vuxen förfinad karaktär.

6-9 ÅR
… visar rädsla eller oro kring det som rör sexualitet.
… engagerar sig i gemensam onani med andra.
… simulerar sexuella ageranden som inte är åldersadekvata, exempelvis oralsex.

10-12 ÅR
… hamnar i ständigt bråk för att man bara vill prata sex.
… ger uttryck för oro för ofrivillig graviditet eller könssjukdomar.
… för upp föremål i vagina eller anus på sig själv.
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RÖTT FÄLT
BARNET…
0-5 ÅR
… onanerar tvångsmässigt.
… har sexuellt beteende med andra små barn som innehåller penetration med saker.
… tvingar andra barn att leka sexuella lekar.

6-9 ÅR
… onanerar tvångsmässigt eller inför andra personer.
… har ett sexuellt beteende där barnet drar in andra barn
som är utvecklingsmässigt och till åldern mycket yngre.
… smyger sig på sovande yngre barn för att röra dem eller leka sexuella lekar.

10-12 ÅR
… är involverad i mobbning som även innehåller sexuell aggression.
… vill leka sexuella lekar med mycket äldre eller mycket yngre barn.
… tvingar andra till sexuell aktivitet.

13

BARNS SEXUALITET – EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN

NÄR VUXNA OROAR SIG
Om man undrar över ett barns beteende och det sexuella uttryck det tar sig kan det
vara bra att ställa sig själv några frågor kring vad beteendet kan indikera. Några exempel: Drar barnet ner trosor/kalsonger på jämnårig kamrat mot dennes vilja? Vill barnet
onanera tillsammans med kompisar? Har barnet ett sexuellt tema i det mesta det gör
och säger?
Reflektera kring hur allvarligt beteendet egentligen är och hur man ska agera? Hur
hade du tänk/agerat i en liknande fråga om det inte handlat om sex? Gör en bedömning av helhetssituationen. Mår barnet bra i övrigt och ingen annan far illa finns det
kanske inte anledning till oro?
Några tips på hur du kan tänka kring barnets beteende.
Är barnet bra på att sätta gränser överlag?
Är barnet bra på att respektera andras gränser
överlag?

LYSSNA PÅ BARNET

Hur interagerar barnet med andra barn?
(Också i andra sammanhang än sexuella.)
Vilka känslor finns kopplade till beteendet?
Verkar barnet harmoniskt i övrigt?
Är det enskilda handlingar eller bildar
de ett mönster?
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Några tips på hur du kan tänka kring helhetssituationen.

TOLKA
HELHETSSITUATIONEN
FÖR BARNET

Mår barnet bra i övrigt? Om det mår bra och
har sunda relationer med andra barn, unga och
vuxna behöver inte de sexuella beteendena vara
oroande.
Bara för att beteendet har ett sexuellt uttryck
behöver det inte betyda att det är sexuellt
betingat.
Barnet kan söka bekräftelse genom handlingar
som inte alltid ter sig glasklara.
Finns det andra skäl till att barnet mår dåligt?
Sorg, saknad, ensamhet, utanförskap,
mobbning?

När barn och ungas beteenden som rör sexualitet förbryllar är det bra att analysera
dem. Prata med barnet! Genom förståelse för barnets handlande kan missförstånd
redas ut eller relevant planering göras för eventuella stödsamtal och insatser.
Beteenden kan ofta reflektera en rad behov. Det kan behövas flera strategier för att
ge respons på dessa. Det är också viktigt att uppmärksamma behoven hos dem som
kan påverka barnet eller den ungas liv, exempelvis familjen, pedagoger eller andra stödpersoner.
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NÄR DU BEHÖVER SÄTTA STOPP
Ibland råder det ingen tvekan om att barnets eller den ungas beteende inte är okej. Då
är det viktigt att den vuxne tydligt markerar att beteendet omedelbart måste upphöra.

NÅGRA FRÅGOR ATT TÄNKA PÅ


Kan barnets beteende ge negativa hälsomässiga
konsekvenser för andra eller sig själv?



Kan det få negativa konsekvenser över lag för andra personer
och för barnets förhållanden med andra?



Är beteendet lagligt?

Ibland kan det räcka med att prata med barnet och markera att beteendet genast måste
upphöra. Andra gånger kan man behöva gå vidare med utredning och söka professionell hjälp. Då kan du som förälder vända dig till en barn- och ungdomspsykiatrisk
(BUP) mottagning. I vissa situationer kan det också bli frågan om att göra en anmälan
till socialtjänsten.
Att tidigt prata om frågor som berör sexualitet och känslor kan som sagt ses ur ett
långsiktigt, förebyggande och hälsofrämjande perspektiv. Vi hoppas att detta material
har gett dig vägledning i hur du kan prata med barn om sexualitet, andra känslor och
relationer. Vill du veta mer om RFSU:s arbete kan du gå in på www.rfsu.se
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Att skapa förutsättningar för att förändra och förbättra människors liv
har varit RFSU:s målsättning ända sedan starten 1933. RFSU är en politiskt
och religiöst obunden ideell organisation med syfte att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill RFSU slå hål på fördomar, öka
kunskapen och den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt.
RFSU har ett frihetsperspektiv och rättighetsperspektiv på sexualiteten
som utgår från allas frihet att vara, frihet att välja och frihet att njuta.
När du köper en produkt, är medlem, samarbetar eller stödjer RFSU:s
arbete bidrar du till fortsatt förändring av människors liv.
RFSU är en medlemsorganisation. Vill du bli medlem?
Anmäl dig på www.rfsu.se/medlem.
Du kan läsa mer om RFSU:s verksamhet på www.rfsu.se.

RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning), Box 4331, 102 67 Stockholm
www.rfsu.se, info@rfsu.se
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