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”Seksualitet er en integrert del av det å være 
menneske.” for å sitere Verdens Helseorganisasjon 
WHO, og det er ingen grunn til at vi skal la være å 
snakke med både barn, ungdom og voksne om  
noe så viktig. Fosterbarn kan ha erfaringer som 
påvirker deres evne til å forvalte seksualiteten  
på en hensiktsmessig måte. Derfor er det  
spesielt viktig at disse barna møtes av  
trygge voksne som har både vilje og  
kunnskap til å snakke med dem.

Snakk med barn 
om seksualitet!
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Kommunikasjon

Snakk med barn 
om seksualitet!

            Om forfatterne 
• Lise Aarøe og Arne Kallekleiv v/Megisamspill 
as jobber med enkeltpersoner, par og 
familier som har utfordringer knyttet 
til samspill. Begge er familietera-
peut og sexolog, med bakgrunn 
bl.a. som hhv. førskolelærer og 
klinisk barnevernspedagog.
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• av Lise Aarøe og Arne Kallekleiv, 
Megisamspill as

På samme måte som psykisk sykdom, 
avhengighet eller det å ha spiseproble-
mer i årtier har vært vanskelig å snakke 
om, har vår egen seksualitet vært et 
ikke-tema. Det er underlig, for seksua-
litet er like naturlig som å sove og spise 
og gå på toalettet!

Seksuell helse er nært knyttet til 
fysisk og mental helse og de påvirker 
hverandre gjensidig. Utfordringer i 
forhold til seksualitet kan gi seg utslag i 
fysiske helseplager og psykisk uhelse. 
Barn og ungdom med uklar kjønnsiden  - 
titet, ungdom som vegrer seg for å 
”komme ut av skapet” eller har et 
uvanlig tenningsmønster, er eksempler 
på noe som kan skape store utfordrin-
ger om de ikke får hjelp til å akseptere 
seg selv og å snakke om det. Slike 
problemstillinger gjelder 10-15 prosent 
av barna våre. 

Kulturen vår har tabuisert noe så 
naturlig som kjønnsdriften vår. Å la 
være å snakke om seksualitet og det den 
kan avstedkomme av gleder og utfor-
dringer, får den definitivt ikke til å for - 
svinne. Som så mye annet i livet er det 
lurt å se litt nærmere på det vi er usikre 
på, for å få kunnskap og språk til å 
snakke om det, og ofte erfarer vi at det 
ikke er så vanskelig allikevel. 

”Det er forunderlig at vi tør overlate 
til tilfeldighetene hvordan barn lærer å 

forvalte seksualiteten.”
 

Megisamspill
 

Hvorfor er det viktig å snakke 
med barn om seksualitet?
Seksualitet er en integrert del av det å 
være menneske – og er like naturlig som 
andre kroppslige forhold. Vi legger til 
rette for at barnet skal få et godt sove - 
mønster, vi lærer barnet å spise sunt og 
vi avlærer barn å prompe ved bordet. Vi 
bør også lære barn hvordan de skal 
ivareta seksualiteten sin på en måte som 
gjør at de har glede av den, samtidig 
som de ikke sjenerer andre. 

Det er forskningsmessig anerkjent at 
seksualdriften er medfødt og barn er 
dermed seksuelle vesener fra de blir født. 
Vi kan se at guttebabyer daglig får stiv 
penis. Det er ikke like synlig, men hos 
jentebabyer fylles klitoris med blod og 
blir stiv. Denne seksuelle responsen hos 
babyer og småbarn merkes av barnet 
som en god følelse, det kiler, kribler eller 
føles som varme som brer seg. Det er 
naturlig at barnet vil forsøke å kjenne 
etter med hånden hva som skjer med 
kroppen, på samme måte som det vil 
respondere på berøring av andre deler av 
kroppen. Når barnet utvikler bedre ko - 
ordinasjon, kan denne gode følelsen 
frem bringes først tilfeldig, så viljestyrt 
ved å gni seg mot stolen det sitter på, 
gni seg mot et bordben eller med 
hånden. 

Etter hvert som barnet blir eldre blir 
handlingene mer målrettet og avanserte, 
og utforskertrangen omfatter både mor, 
far og andre barns kjønnsorgan. Slik 
seksuell aktivitet er en del av barnets ut - 
vikling og prosessen med å lære ”hvem 
er jeg og hvem er du”. Barnet lærer hvor - 
dan kroppen kjennes ut og ser ut, hvor - 
dan den fungerer og hvordan den opp - 
leves følelsesmessig.  Og sist men ikke 
minst lærer barnet hva som er ok og hva 
som ikke er ok å gjøre gjennom å obser - 
vere hvordan voksne reagerer med ord 
og kroppsspråk.

Velværet barnet kan kjenne ved å 
berøre kjønnsorganet sitt har ingen annen 
funksjon enn å oppnå nettopp velvære, 
på samme måte som når barn bruker 
smokk eller husker i full fart for å kjenne 
at det kiler i magen. 

Det vi forbinder med sex og voksen 
seksualitet er noe annet. Små barn har 
ikke forutsetninger til å forstå eller gjøre 
det voksne vanligvis legger i begrepet 
sex. Seksualitet mellom voksne har en 
relasjonell side som barn ikke forstår. 
Eldre barn kan lære hvordan det ser ut 
når voksne gjør det som kalles ”sex” eller 
”sexe”, og de kan leke at de gjør det de 
har sett. Når barn oppdages og avsløres i 
slik lek blir voksne ofte bekymret, fordi 
barnets lek og utforskning assosieres 
med voksensex. Frykt for at barnet har 
opplevd overgrep er også vanlig, og 
reak sjonene blir deretter.

Hva er egentlig seksualitet?
Verdens Helseorganisasjon (WHO) 
definerer seksualitet slik:

”Seksualitet er en integrert del av det å 
være menneske. Det er et grunnleggende 
behov og et aspekt ved menneskelig væren 
som ikke kan skilles fra andre deler av 
livet.

Seksualitet er ikke synonymt med sam - 
leie, det handler ikke om å ha or gasme 
eller ikke, og det er heller ikke summen av 
våre erotiske liv. Disse kan være deler av 
vår seksualitet, men trenger ikke å være 
det. Seksualitet er mye mer: det er energi 
som motiverer oss til å søke kjærlighet, 
kontakt, varme og intimitet.

Seksualitet uttrykkes i hvordan vi føler 
oss, beveger oss, berører og blir berørt. 

Det handler om å være sensuell, så vel 
som seksuell. Seksualiteten påvirker tanker, 
følelser, handlinger og samspill, og deri - 
gjennom også vår mentale og fysiske helse.”

Sex og seksualitet er to sider av sam - 
me sak og dermed ikke det samme. Vi 
forstår seksualitet som et universelt men - 
 neskelig fenomen som omfatter alt fra 
fysiologiske mekanismer, anatomi og hor - 
monelle prosesser, helse, seksuell funk sjon 
og – dysfunksjon, følelser, kjønns tilhør -
ighet, seksuell identitet, seksuelle prefe - 
ranser, forvaltning av seksualitet osv. 

Sex er en del av seksualiteten, og vi defi - 
nerer sex som tanker, følelser, fanta sier 
og handlinger der seksuell nytelse er målet 
– enten det er egen nytelse eller sex med 
en partner der gjensidig nytelse og rela - 
sjonen er fokus. Ut i fra disse defi nisjo - 
nene er det klart at det primært er seksu - 
alitet det er viktig å snakke om med barn. 

Hvem skal lære barn om 
seksualitet?
Mange av oss var barn og ungdom før 
Internett ble den dominerende infor-
masjonskanalen. Seksualundervisnin-
gen på skolen hadde fokus på forebyg-
ging av overførbare sykdommer, preven - 
sjon og det anatomiske utgangspunktet 
for å lage barn. 

Vi smugtittet i blader på foreldre sove - 
rommet og snappet opp historier når 
eldre søsken ikke visste at ørene våre 
fanget opp fnisende prat med venner. 
Foreldre var til liten nytte som samtale-
partner og informasjonskanal. 
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De som representerer den litt yngre 
foreldregenerasjonen, har hatt mulighet 
til å hente informasjon om sex og seksu - 
 alitet på nett selv om mye av dette des - 
sverre har liten grad av over førings verdi 
og kunnskapsverdi, spesielt det som 
dreier seg om sex. Vi må nok er kjenne 
at mange av oss stiller med handi cap når 
det gjelder kunnskap om og erfaring i å 
snakke om både sex og seksualitet.

Den oppvoksende generasjon er noe 
heldigere stilt. Vi ser at læreplanene om 
temaet i grunnskolen etter hvert om - 
fatter flere sider ved seksualiteten.  

Eksempel fra læreplan:  
•   2. årstrinn: grensesetting, forståelse og 

respekt for egen og andres kropp. 
Sette navn på og beskrive funksjonen 
til noen ytre og indre deler av men-
neskekroppen.

•  7. årstrinn: snakke om kjærlighet og 
respekt, variasjon i seksuell oriente-
ring, samliv og familie og diskutere 
konsekvenser av manglende respekt 
for ulikhet.

•  10. årstrinn: Formulere og drøfte 
problemstillinger knyttet til seksuali-
tet, seksuell orientering, kjønnsidenti-
tet, grensesetting og respekt, seksuelt 
overførbare sykdommer, prevensjon 
og abort.

Det er flott og nødvendig at skolen gir 
barna anledning til å erverve kunnskap 
om disse temaene, og ikke minst at barn 
og ungdom får språk til å snakke om det. 
Utbyttet vil være avhengig av hvor kom - 
fortabel den som formidler er med å 
snakke om seksualitet. 

I barnehagen kan vi også finne seksu - 
alitetsundervisning; Sortland kommune 
var tidlig ute da de i 2011 startet pro - 
sjektet ”Æ E MÆ” som et tiltak etter at 
de hadde hatt flere kre vende saker i for - 
hold til overgrepsproblematikk i kom - 
munen. I kjølvannet av #Metoo har 
organisasjoner og politiske partier kom - 
met på banen for å sikre at seksualun-
dervisningen skal starte i barnehagen, 
noe vi støtter helhjertet.

Barnehage og skole verken kan eller 
bør ha ansvaret for seksualundervisning 
alene.

På disse arenaene kan barn få for midlet 
generell kunnskap om seksuali tet. Når det 
kommer til barnets egne tanker, erfa ringer 
og opplevelser, og det å veilede barnet i 
forhold til forvaltning av seksu aliteten, er 
det en oppgave for de pri mære omsorgs-
personene. 

Foreldre, fosterforeldre eller andre 
som har omsorgen for barn, må komme 
på banen og snakke med ungene sine. 
Hvis du synes det er vanskelig, oppsøk 

fagpersoner som har sexologisk kompe-
tanse for å få tips, råd eller bare hjelp til 
å fatte mot.

Foreldre og fosterforeldre er de som 
kjenner barna best, som best kan se end - 
ringer, som kan veilede og trøste. Ofte 
er ikke barna ute etter lange for klar inger, 
ofte ønsker de bare å få be kreftelse på at 
det de kjenner røre seg i kroppen er ok. 
Eller de har behov for å se om vi tåler å 
høre det de har på hjertet slik at de kan 
fortelle.  

Øving gjør mester! 
Det å kunne snakke om seksualitet på 
en naturlig måte er en ferdighet som 
kan læres. 

Som med andre ferdigheter handler 
det aller mest om motivasjon, kunn-
skap og øvelse. 

Vi vet at det er viktig for barn å lære 
å forvalte seksualiteten sin på en god 
måte. Det bør være motivasjon nok for 
å gå ut av komfortsonen - for dem som 
opplever det slik.

De aller fleste av oss har tilstrekkelig 
kunnskap til å snakke med barn om 
seksualitet. I samtale med barn handler 
det mest om å lytte til det de har på hjer-
tet, og svare så enkelt som mulig. Vi 
trenger sjelden å svare med lengre utred - 
ninger. Spesifikke spørsmål kan vi finne 
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svar på i felles undring med barnet eller 
ved å søke opp fakta. Gode bøker for 
barn og unge kan være til hjelp og ut - 
gangspunkt for samtale.

Når barn har vært utsatt for stor be last - 
ning og traumer, kan det være nød vendig 
å tilegne seg spesifikk kompe tanse på 
hvilke konsekvenser dette kan få for 
barna på kort og lengre sikt. Ta kontakt 
med fagfolk på området for veiledning.

Vi har forskjellig utgangspunkt – 
noen snakker aldri om det, mens andre 
snakker greit om sex og seksualitet med 
partner, venninner, barna eller legen. Er 
det å snakke om seksualitet uvant for 
deg kan det være lurt å ”trene” litt sam - 
men med en annen voksen. Sterk mot - 
stand mot å snakke om sex og seksuali-
tet handler ofte om erfaringer og det vi 
har lært i egen oppvekst. Ta eventuelt et 
oppgjør med dette, til beste for de barna 
du har ansvar for. 
 
Hva er det viktig at barn 
lærer om seksualitet?

Forvaltning av seksualiteten 
Det aller viktigste barn må lære om 
seksu alitet, er å forvalte den på en trygg 
måte.

Det vil si at barn må lære hvordan de 
kan utforske og leve ut lyst, fantasier og 
seksuelle handlinger på en måte som er til 
glede for barnet selv og de barnet ønsker 
å dele eller utforske den sammen med, 
samtidig som andres grenser ikke krenkes. 

Barn må lære om holdninger, verdier 
og normer som er gjeldende i samfunnet 
slik at de unngår å overskride andres 
grenser, og kan unngå å gjøre noe som 
medfører negative konsekvenser for 
dem selv. 

«Alle har rett til å bestemme over 
egen kropp. Andre barn og voksne har 

ikke lov til å gjøre noe med barnets 
kropp mot deres vilje eller tvinge barnet 

til å tilfredsstille seg seksuelt.»

Megisamspill

 
Samtykke 
Det er ikke uvanlig at barn i førskoleal-
der utforsker hverandres kropper i lek. 

Noen barn er mer opptatt av slik lek 
enn andre, og inviterer andre barn med 
seg i leken. Som i annen lek er det vik - 
tig at de barna som skal være med, gjør 
det fordi de har lyst. Denne ”regelen” 
lærer barn i barnehagen, og de voksne 
hjelper til når de ser barn som ikke 
ønsker å være med.

Utforsking og lek med seksuelt inn - 
hold foregår oftest i et lukket rom, og 
voksne må derfor følge ekstra godt med 
for å være sikker på at ingen barn tvin - 
ges til noe de ikke vil.

Barn må lære at samtykke må sjekkes 
ut i all slags lek, og når noen sier at de 
ikke vil være med, må det respekteres. 
Dette skal sitte i ryggmargen når de 

senere i livet skal utforske og leve ut 
seksualiteten sammen med andre. 
Gjensidig glede betinger samtykke og 
dette gjelder for barn så vel som for 
ungdom og voksne. 

Barn må også lære betydningen av 
likeverdighet når de involverer andre 
barn i lek og utforsking. Omtrent sam - 
me alder og utviklingsnivå er en forut - 
setning for å kunne påvirke og styre leken 
til glede for alle som er med. 

Fosterbarn kan ha erfaring fra situa - 
sjoner i sin opprinnelsesfamilie der sam - 
tykke og likeverdighet ikke var tilstede. 
Eldre søsken, foreldre eller andre voksne 
kan ha misbrukt barnets tillit og utsatt 
barnet for voksensex. Selv om dette har 
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vært skremmende opplevelser, kan 
barnet selv påtvinge andre barn sin 
seksualitet fordi barnet ikke har lært å 
respektere andres grenser.

Når voksne ikke ønsker at barn skal 
delta i seksualisert lek, er det viktig at 
leken avsluttes uten at barna opplever 
at det de har gjort er galt eller at de 
opp lever skam ved det. Barn som 
opplever at de blir ”tatt på fersken”, 
som blir skremt eller føler skyld og 
skam i for bindelse med seksuell lek, vil 
kunne få et negativt forhold til egen 
seksualitet i lang tid frem over. Barn 
forstår og lærer når voksne forklarer 
hvorfor det ikke er ønskelig med slik 
lek.

Husk at barn lærer like viktige ting 
om seksualitet av hvordan vi snakker 
om det som hva vi faktisk sier. 

Det er fint at barn lærer disse gene - 
relle kjørereglene i barnehagen og på 
skolen, men det er viktig at omsorgs-
personene hjemme ivaretar direkte 
vei ledning og omsorg dersom barnet 
opp lever at noen overskrider grensene 
eller barnet selv har gjort noe andre 
reagerer negativt på. For å bli vist en 
slik tillit fra barnet, må den voksne ha 
gjort et godt forarbeid gjen nom å vise 
at samtaler om seksualitet er like 
naturlig som andre temaer.

Barn og seksualitet forbindes ofte 
med overgrep. Overgrep er vold. Barns 
seksualitet er en naturlig del av barnets 
liv, en ressurs og en viktig del av barnets 
helse. Det er viktig at vi lærer oss til å 
se forskjellen.

Vi ønsker et mer seksualpositivt 
perspektiv inn i samtalene med barn, 
der de får lære om seksualitet som en 
naturlig del av livet - som følger oss fra 
vugge til grav, som er uavhengig av om 
vi har en partner, som er uavhengig av 
preferanser og legning. Vi ønsker oss 
samtaler med barn om hvordan de kan 
forvalte seksualiteten sin på en måte 
som er trygg og god og fri. 

 
«Barn lærer like viktige ting om 

seksualitet av hvordan vi snakker om det 
- som hva vi faktisk sier.»

Megisamspill

Barn bør få skikkelige svar på 
det de lurer på
Barn er konkrete og ønsker svar på det 
de spør om – ikke alt det andre vi voksne 
assosierer med spørsmålet. Prøv å svare 
så konkret som mulig. Det kan være 
greit å ha i bakhodet at barnet gjennom 
sine spørsmål av og til ”tester” oss, 
sjekker ut om temaet er noe vi er åpne 
for å snakke om. Sensitive barn vil fort 
merke om vi blir ukomfortable eller 
engstelige.  Hvis spørsmål gjentar seg 
eller virker underlige, kan vi spørre hva 
som er årsaken til at barnet lurer på 
akkurat det. Dette for å hjelpe barnet 
til å fortelle det det har på hjertet. 
Det er ikke alt vi har kunnskap til å 
svare på. Da kan det være aktuelt å søke 
informasjon på Internett. Barn bør lære 
hvor de kan søke etter informasjon som 
holder god kvalitet, dette er en god 
anledning til å lære barnet om sikre 
kilder, og at det er mye å finne på Inter-
nett som er feil og mangelfullt og at 
noe også er kriminelt.

«Husk at barn som ikke spør  
har like stort behov for  

informasjon og veiledning!»
 

Megisamspill

Hvilke ord bør vi bruke? 
Det er selvfølgelig avhengig av alder på 
barnet, men prinsipielt mener vi at 
barn bør lære korrekte ord og begrep 
– også på det som har med kjønnsor-
gan og seksualitet å gjøre. 

Det gjør det lettere for barnet eller 
ungdommen å snakke med andre. 
Private ord og kjelenavn på kjønnsorga-
net passer dårlig for eksempel hos legen 
og bidrar til å gjøre seksualitet til noe 
spesielt. De færreste går til legen og 
snakker om ”lille Petter spillemann” når 
de har vondt i lillefingeren! 

Barn har ikke behov for å lære ord 
som beskriver voksenseksualitet eller 
voksensex. Ord som ”pule” og ”sexe” 
relaterer seg til voksensex. Barn har 
ikke forutsetninger for å forstå hva disse 
ordene innebærer og har derfor ikke 
behov for å lære disse før de blir litt 

eldre. En syv åring skulle forklare hva 
”sexe” betyr, og viste uten ord en finger 
som gikk inn og ut av hullet han 
formet med den andre hånden. På 
spørsmål om hva det betyr, svarte han 
litt oppgitt; Det er sædcellen som går 
inn i egget til mam maen vel! Gutten 
hadde nettopp blitt storebror og hadde 
koblet den informasjon han hadde fått 
fra foreldre og kamerater i gata. 

Hva heter det egentlig?
Hvilke ord som er aktuelle er 
avhengig av barnets alder og 
utviklingsnivå. 

Biologisk kjønn gutt: 
Skrittet, penis, urinrør, forhud, 
glans, skaft, pung, testikler, sæd, 
reisning, sæduttømming, anus/
analåpning. 

Biologisk kjønn jente: 
Skrittet eller vulva (området som 
omfatter klitoris, skjedeåpningen, 
urinrørsåpningen og kjønnslep-
pene), urinrør, vagina/skjede, 
klitoris, kjønnslepper ytre/indre, 
anus/analåpningen, hymen, utflod. 

Ord på seksuell aktivitet:
Onanere, tilfredsstille seg selv 
(seksuelt), ejakulere, få utløsning, 
få orgasme, seksuell tilfredsstillelse 
eller nytelse, seksuell lyst/kåthet

Barns seksuelle adferd bør 
møtes med respekt
Det er stor variasjon i hvor mye barn 
utforsker og stimulerer kjønnsorganene 
sine. Det er også ulikt hva barn oppfat-
ter av de sosiale kodene rundt dette. 
Noen barn fingrer med kjønnsorganet 
åpenlyst hjemme eller i barnehagen, 
mens andre barn helst gjør det under 
dynen. 

Barn bør få veiledning på hvordan de 
kan ha glede av seksualiteten på en måte 
som ivaretar deres helse og integritet på 
en god måte, samtidig som andres 
grenser og integritet ivaretas. Måten vi 
møter barn som har hånden i trusen 
foran TV eller stimulerer seg selv ved å 
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gni skrittet mot bordbenet, har betyd-
ning for deres forhold til sin egen seksu - 
a litet videre, og har stor betydning for 
om de vil ønske å snakke med oss om 
spørsmål som har med seksualitet å 
gjøre. 

Det er stor følelsesmessig forskjell på 
å bli irettesatt og å få veiledning. Vi kan 
for eksempel si ”Det ser ut som du har 
det fint nå og det er helt i orden at du 
gjør det, men det er fint å kose seg sånn 
på rommet ditt eller på badet.” Barnets 
velvære blir anerkjent, og barnet får en 
konkret anvisning på hvor det kan gjøre 
det videre. 

Doktorlek er spennende, men kan 
føre til skade om barna er veldig 
kreative. 

Barn bør lære at å stikke spisse, 
skarpe eller urene gjenstander inn i 
skjeden eller andre hulrom kan gjøre 
stor skade. Gutter utforsker reisningen 
sin, og må lære at man ikke må tre noe 
rundt penis som kan hindre blodet i å 
strømme tilbake. Å tre en metallring til 
roten av penis før han stimulerer den til 
ereksjon kan føre til at blodet ikke kan 
trekke seg tilbake og ereksjonen opp-

rettholdes. Dette er smertefullt, og kan i 
verste fall føre til skade på vevet i penis. 

Hygiene er et aktuelt tema. Barn bør 
lære at når man skal kose eller utforske 
kjønnsorganene må man vaske hendene 
før og etterpå. Hvordan vaske seg i 
skrittet og betydningen av å være ren 
kan vi benevne når vi steller barnet. 
Gutter bør lære å trekke forhuden 
tilbake for å skylle rent.

Kjønnsidentitet og 
preferanser - å tørre å 
forvalte seksualiteten i tråd 
med den man er 
Det anslås at 5-10 prosent av befolk-
ningen tilhører det  vi kaller LHBT-
befolkningen. Det er lesbiske, homo-
file, biseksuelle og transpersoner. 
LHBT-befolkningen utgjør en stor og 
viktig gruppe mennesker som ikke 
nødvendigvis er åpne om sin tilhørighet 
og lever denne ut. 

Kunnskap og sunne holdninger til 
mangfoldet er det viktig å formidle til 
barn. Kjønnsnormative utsagn kan såre 
dypt, spesielt når de kommer fra 
mennesker som barnet skal ha tillit til, 

og kan bidra til at barnet eller ungdom-
men ikke har mot til å fortelle. Å bære 
på slike hemmeligheter er svært 
belastende og kan bidra til redusert 
helse og livskvalitet. 

Fosterbarnas spesielle 
situasjon
Vi har allerede slått fast at barn har 
seksuelle følelser, lyster og fantasier. 
Det som kan være annerledes hos 
fosterbarn, er deres ferdigheter i å 
forvalte seksualiteten. Forvaltning av 
seksualitet er et resultat av det barn har 
lært, vært vitne til, erfaringer de har og 
tilbakemeldinger de har fått – uavhen-
gig av hvilke kilder de har. Det er i den 
forbindelse viktig at fosterforeldre får 
kunnskap om hva fosterbarnet har 
opplevd. I tillegg er det viktig med 
generell kunnskap om barns seksualitet. 
Uten kunnskap om barns seksualitet 
kan det være vanskelig å skille mellom 
hva som er uttrykk for normal barne-
seksualitet, hva som er litt mer enn 
vanlig utforsking og hva som kan være 
tegn på overgrep.

Når vi setter fokus på fosterbarnets 
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forvaltning av seksualitet skyldes dette 
flere forhold:  
-  Det er betydelig større risiko for at 

fosterbarn har vært utsatt for grense-
overskridende atferd fra voksne eller 
eldre søsken enn andre barn. 

-  Barn instrueres, direkte eller indi-
rekte, om at grenseoverskridende 
atferd ikke skal deles med noen, og 
ofte blir skyld for det som har hendt 
plassert på barnet. 

-  Det barn har blitt utsatt for kan de 
utsette andre barn for. 

-  Krenkende hendelser avstedkommer 
sterke følelser, men disse barna har 
fått  lite hjelp til å sette ord på følelser 
generelt, og de har lite erfaring med å 
få hjelp til å bearbeide reaksjoner på 
traumatiske hendelser. Vanskelige 
følelser holder de for seg selv, eller 
kanaliseres til det vi opplever som 
problemadferd.

 
Fosterbarn kan komme med underlige 
utsagn, ha manglende grenser i forhold 
til å snakke om sex, eller få sterke 
reaksjoner når seksualitet som tema 
bringes på bane. Barnet kan onanere 
uvanlig mye, åpenlyst eller på måter 
som er uvanlig for barn eller bruke ord 
som skaper reaksjoner eller bekymring 
for om barnet har vært utsatt for 
overgrep. Slik adferd kan ha flere 

årsaker. Barna kan mangle grensesetting 
og veiledning i opprinnelsesfamilien, 
eller de tester grensene i det nye 
hjemmet gjennom å provosere frem en 
reaksjon fra fosterforeldrene. Mot til å 
snakke med fosterbarnet om dette og 
forutsigbarhet i reaksjonsmønster vil 
kunne hjelpe barnet til å justere adferd 
etter hvert. Har barnet vært utsatt for 
overgrep bør fagfolk bidra for å hjelpe 
barnet. 

Barn som har med seg erfaringer som 
har «forstyrret» gleden ved seksualiteten, 
bør få god kunnskapsbasert veiledning 
slik at de lærer å ivareta seg selv og egne 
grenser samtidig som andres grenser 
ivaretas. 

 
Avslutning
Voksnes reaksjoner på barns seksuelle 
uttrykk har stor betydning for forhol-
det barnet får til sin egen seksualitet 
som ungdom og voksen. Derfor er det 
svært viktig at vi som har barn – både 
biologiske og fosterbarn, og de som 
jobber med barn - skaffer seg tilstrekke-
lig kunnskap slik at vi kan bidra til en 
sunn seksuell utvikling og god forvalt-
ning av seksualiteten, der det fine ved 
seksualitet får like naturlig plass som 
alvoret ved grenseoverskridelser. 

Svært mange barn lever i familier der 

de voksne av ulike grunner ikke kan gi 
dem den omsorg og nærhet de trenger. 
Å vokse opp som pårørende barn i en 
familie med foreldre som er syk eller 
rusavhengig, er en stor belastning. Det å 
være et pårørende barn kan gi helse-
messige konsekvenser, sosiale problemer 
og frafall fra skole og utdanning – og 
føre til at barnet blir grenseoverskri-
dende og krevende. Det er ikke et kre - 
vende barn, men et barn i en krevende 
situasjon. 

Vi ønsker at alle barn skal ha 
voksenpersoner rundt seg som tør å høre 
når barn forteller om opplevelser som 
har vært skremmende eller ubehagelige 
– også det som handler om uvanlige 
seksuelle opplevelser. Voksenpersoner 
som kan søke hjelp hos fagpersoner om 
nødvendig, slik at barnet får ivareta sin 
genuine medfødte seksualitet - eller 
hjelp til å reetablere den etter overgrep 
- fordi god seksualitet er et mål i seg selv 
og god seksuell helse er en viktig del av 
god fysisk og mental helse generelt. 

Vi ønsker at fosterforeldre skal få 
kunnskap om barns seksualitet og 
seksuelle utvikling og utvikle ferdigheter 
i å snakke med barn og unge om 
seksualitet.

Megisamspill-modellen
Megisamspill as har utviklet en 
modell og et verktøy for å forstå, 
beskrive og kommunisere hvordan 
samspill i relasjoner fungerer og 
hvilken effekt dette samspillet har 
for helse og funksjonsevne for de 
berørte.

Modellen gir familien og 
systemene de berøres av, et felles 
språk til å forstå familiens 
utfordringer og hva som kan være til 
hjelp. 

Megisamspill-modellen er også 
egnet til å forstå samspillet i 
fosterfamilien når fosterbarnet 
endrer adferd, og barnet oppleves 
som utfordrende og har adferd som 
gjør at vi opplever å bli avvist.

For mer informasjon om 
Megisamspill-modellen besøk gjerne 
www.megisamspill.no


