


Barns tankar om kärlek och  

förälskelse 

Då bultar hjärtat så hårt så 

man känner sig alldeles 

dallrig  Signe 7 år 

När man är kär är man 

väldigt glad inuti. Och så 

längta man till skolan  

Louise 7 år Det syns på folk när de är kära 

För de går nästan på varandra 

Malene 8 år 

När man är kär är det som 

om man fyller år i magen 

Mikael 8 år 

När man är kär blir man 

röd om öronen och generad 

i hela kroppen  Jesper 8 år 

Barns tankar om kärlek  

Grethe Dirckinck-Holmfeld 

Förälskelsen varar för 

evigt tills man gifter sig 

och får barn Då är det 

slut Lasse 8 år 

Man fortsätter att vara kär 

tills man bli vuxen. då är det 

bara att man hittar en ny  

Martin 6 år 



Sexualitet 

• S  Är inte bara synonymt med samlag 

• S  En energi som driver oss att söka  

 kärlek,kontakt värme och närhet 

Uttrycker  hur vi rör vid andra och 

själva tar emot  beröring 

• S  Påverka tankar,känslor, handlingar och 

 gensvar och genom detta vår fysiska 

hälsa. 







Hur skall jag få honom att 

fria? 
Nutidens unga flickor är inte buskablyga som det heter 

men de drar sig ofta för att uttrycka det förlösande 

ordet. 

Det behöver de inte heller. Det finns många sätt att locka 

honom till ett ja.. 

Följ med honom på en travtävling. Lek gärna med 

småbarn i hans närhet så ser han att ni är barnkär. Om 

ni behöver hjälp hemma låt då honom sätta in proppar 

då visar det att  ni är hjälplös och opraktisk. 

Och om han någon gång vill köpa rosor till er säg då att 

det är bättre med tulpaner. Då får han klart för sig att ni 

är ekonomiskt lagd och väl skickad att sköta ett hushåll. 





 



 



Är det någon skillnad på manlig och 

kvinnlig sexualitet? 



 

Könet sitter i hjärnan 

Annica Dahlström  

Läkare och professor i neurobiologi 











”Den” slaknar  



Visa att hon älskar mig 

Prata om problemet  

Inte skvallra för andra  



















Sexualitet med kläderna på 



X 4 
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Vad präglar en dålig relation ? 



Mer negativ kommunikation än positiv 

 

Misslyckade “reparationsförsök” 

Ser på partner med det “negativa  ögat” 

Tjat, drar sig undan, tystnad 







•Förakt 



 





Att bli”lille fridolf” är förödande för 

självkänslan och hälsan 



Att se varandra med positiva ” resp 

”negativa ögat”  



Tid för varandra 



Ta och ge varandra gåvor 

 



Och dig själv 



Investera i känslobanken 

 

Investera i känslobanken 



Fysisk beröring 



•Beundra varandra  

 



 



Man kan ”prata” sönder sina 

sexuella känslor 

















Vara aptitretande för varandra 









 



Inte underskatta ”snabbisarna” 



Samhörigheten, tryggheten  

och tilliten till partnern viktig 

Ha kul ihop 

 





Gympa lustcentrat 



Ha en egen sexuell sfär  



 



Detta är också sex 

Tack för mig 



Ha lust att ha lust 

 

På sätt och vis är integritet 

en känsla av att vara 

åtråvärd i sina egna ögon 

Där börja all lust 

Kloka ord av Malena Ivarsson  

 


