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Hvem er vi?
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Dagens fokus

• Eksklusion – hvad bliver vi let ramt af i mødet med 

børnene?

• Hvilke børn og unge møder vi?

• Afslutning

Landsdækkende hjælp til børn og unge med seksuelt 

bekymrende og/eller krænkende adfærd 



Er det et monster?
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Hvad bliver vi let ramt af?

Normalisering

”sådan gør de unge jo i 

dag”

Hjælpeløshed

”jeg har forsøgt, der er 

intet mere jeg kan gøre”

Dramatisering

”det er jo forfærdeligt, vi må 

gøre noget, og det kan kun 

gå for langsomt”

Benægtelse

”nu skal vi jo heller ikke 

se spøgelser alle 

vegne” 

Bagatellisering

”det kunne jo have 

været værre”
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Øvelse med case
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Snak sammen 2x2: 

✓ Hvordan forstår I de forskellige personers reaktioner?

✓ De får besøg af et vennepar med en pige på 7 år, som skal 

overnatte. Hvordan skal de forholde sig til det?



Normativ, bekymrende og

krænkende seksuel adfærd

- som et kontinuum 
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Tvivl er også fagligt

Landsdækkende hjælp til børn og unge med seksuelt 

bekymrende og/eller krænkende adfærd 



Summeøvelse

Snak sammen 2x2:

o Har du selv prøvet at være i tvivl om, hvad du skulle 

gøre i en konkret sag?

o Hvordan kan vi forstå, at børn og unge bliver seksuelt 

grænseoverskridende? 
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Karakteristika

Det vi ved er, at målgruppen:

• ikke er en homogen gruppe

• ikke adskiller sig væsentligt fra andre børn og 

unge med anden bekymrende adfærd
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Risikofremmende faktorer

• Omsorgssvigt

• Usikker tilknytningsstil

• Nedsat evne til at affektregulere

• Neuropsykologiske vanskeligheder 

• Offer for seksuelle overgreb
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Øget risiko for seksuelt 
krænkende adfærd 

Neuro-
psykologiske 

vanskeligheder 

Usikker tilknytning 
og nedsat 

affektregulering

Offer for 
seksuelle 

overgreb, vold 
eller 

omsorgssvigt



Kort refleksion

Skriv 1 linje om, hvad du særligt har hæftet dig ved i dag? 
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Tak for nu
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