
De krænkede børn. 
Om børn og seksualitet, herunder symptomer på seksuelle krænkelser.

Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnsesagkyndige

Kl. 9.00 – 10.00: Infantil seksualitet: 
- Børns seksuelle adfærd 
- Børns viden om seksualitet 
- Forskellen på børn og voksnes seksualitet
- Seksualitet med tilbagevirkende kraft

Kl. 10.15 – 11.00: Seksuelle overgreb og seksuelle traumer:
- Forekomst og risikogrupper
- Tegn og signaler og senfølger
- Hvad er et seksuelt traume? 
- Fantasi og virkelighed

Kl. 11.15 -12.00: Tvivl og traume: Hvordan reagerer de voksne?
- Hvordan skal vi forholde os, når vi bliver i tvivl?
- Hvorfor er det særligt svært, når det handler om seksualitet? 
- Case-eksempler fra terapi
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Børns seksuelle udvikling: adfærd og viden



Børns seksuelle adfærd

Får vi først øje på børnenes seksualitet, når vi bliver bekymrede?

Forskning vedrørende børns seksuelle udvikling tager primært afsæt i 
feltet omkring seksuelle overgreb. Derfor er vores viden om børns 
såkaldte normale seksuelle udvikling stadig ret begrænset:

Friederich, en pioner indenfor  området har fokus på hvordan vi kan blive 
bedre til at skelne mellem:

Seksuelle adfærdsproblemer, som er problematisk 

OG

Seksualiseret adfærd, som er et alment fænomen 

W. N. Friedrich: Children with Sexual Behaviour Problems. Family-based Attachment-focused Therapy. New York: 
W.W.Norton & Company Inc, 2007.



Seksuelle adfærdsproblemer

Børn med seksuelle adfærdsproblemer: 

12 år eller derunder 
Demonstrerer udviklingsmæssig upassende eller aggressiv seksuel adfærd: 
Selv-fokuseret seksuel adfærd så som overdreven onani, 
Aggressiv seksuel adfærd rettet mod andre, der kan inkludere tvang. 

Friedrich har lavet en udrednings- og behandlingsmanual: 
Child Sexual Behavior Inventory (CSBI), en videreudvikling af Child Behaviour Checklist (CBC). 

Manualen hjælper klinikere og klienter med at skelne mellem bekymrende seksuel adfærd og 
seksualiseret adfærd, der ligger indenfor normen. 

Manualen udfyldes af barnets forældre og består af en 35 item skala om:
Udviklingsmæssig relateret seksuel adfærd
Seksuelle overgrebs relateret seksuel adfærd 

En høj score på sidstnævnte betyder, at der kan være risiko for, at seksuelle overgreb kan ligge til 
grund for barnets adfærd. 

Dog hænger det sidste parameter også sammen med bl.a. udsættelse for pornografi, for voksen 
seksualitet og for vold i hjemmet. 

…Friedrich fortsat



Årsager bag seksuelle adfærdsproblemer

Mange børn er interesserede i seksualitet, de er interesserede i deres egen og andres 
kroppe, interessen er afbalanceret i forhold til andre ting og har og gives en naturlig 
plads i barnets hverdag.

Dette kan forstyrres hvis
• Barnet har været udsat for åbenlys og bekymrende seksuel adfærd, herunder 

seksuelle overgreb, en adfærd, som barnet selv begynder at udvise
• Barnet har en tvangsmæssig interaktion med andre børn, en adfærd, som seksuelle 

aspekter bliver en del af med alderen. 
• Der kan ligge subtile familiedynamikker til grund for barnets adfærd, herunder i 

familier, hvor forældrene selv har været udsat for seksuelle overgreb i 
barndommen. 

• Barnet ikke har lært gode modeller for intimitet med andre, hvilket kan føre til en 
ikke-diskriminerende søgen efter nærhed.

…Friedrich fortsat



Seksuel adfærd og relationer

Udover CSBI anvender Friedrich også en anden systematisk metode: Han 
udreder en række relationelle forhold omkring barnet, familien, adfærdens 
karakter mm, der altid skal ses i forhold til forskellige faktorer:

• Seksuelle adfærdsproblemer befinder sig på en skala med de mere normative 
former for adfærd i den ene ende og de mere problematiske former for 
adfærd i den anden ende af skalaen 

• Børn kan udtrykke bekymrende seksuelle adfærd af mange forskellige grunde 
og baggrunde

• Børn med seksuelle adfærdsproblemer kommer ofte fra familier med flere 
problemer og har oplevet mere modgang end andre børn. 

• Familien har ikke fungeret som sikker base for børnene, hvilket er afgørende 
for, at barnet kan udvikle en sund tilknytning og evnen til at indgå i og udvikle 
respektfulde relationer.

…Friedrich fortsat



Sammenhæng mellem seksuelle adfærdsproblemer 
og (mistanker om) seksuelle overgreb

Seksuelle adfærdsproblemer findes oftere hos børn, der har været udsat 
for seksuelle overgreb end børn i normalgrupper.

Særlige former for seksuel adfærd, herunder de mest aggressive former:
• Når overgrebet er begået af fædre og stedfædre 
• Når overgrebet involverer vaginal eller anal penetration 
• Når overgriberen er et familiemedlem
• Når der er mange overgribere
• Når overgrebet sker hyppigt
• Når overgrebet sker over en lang periode
• Starter i en tidlig alder
• Involverer magtanvendelse

Her er der større risiko for, at barnet udvikler problematisk seksuel adfærd 
og på længere sigt psykisk sygdom.

Elkovitch, N., Latzman, R. D., Hansen, D. J., & Flood, M. F. (2009): Understanding Child Sexual Behavior Problems: A 

Developmental Psychopathology Framework. I: Clinical Psychology Review, 29, 586–598.



Børns seksuelle lege

Børns seksuelle lege går igen i forældres beskrivelser af børns seksualitet. 

Hvor tit børn leger seksuelle lege er forbundet med barnets kultur, herunder

• Barnets nationalitet
• Forældrenes uddannelse

Forældres egne erfaringer med seksualitet, herunder seksuelle overgreb i 
barndommen, kan påvirke hvad forældre registrerer og rapporterer vedrørende 
deres børns seksuelle adfærd. 

…Elkovitch fortsat



Hvad leger børnene ifølge de voksne?

• Børn har selvstimulerende adfærd: de rører ved sig selv 

• Børn har voyeristisk adfærd: de kigger på andre, når de er nøgne 

• Børn har eksibitionistisk adfærd: de viser sig selv frem

Det er sjældent, at børns adfærd er aggressiv eller har voksen karakter: 

• Forsøg på samleje 

• Kontakt mellem mund og kønsdele

• Onani med et objekt eller indføring af et objekt i skeden eller 
endetarmen. 

Disse former for adfærd anses for at være problematiske og 
bekymrende

…Elkovitch fortsat



Adfærden er forbundet med barnets alder

Hyppigheden af nogle former for seksuel adfærd er faldende med 
alderen:

• ekshibitionisme 
• voyeurisme
• fravær af personlige grænser.

Hyppigheden af andre former for adfærd er stigende med alderen: 
• at vise interesse for det modsatte køn 
• at stille spørgsmål om seksualitet 
• at kigge på nøgenbilleder 
• at tegne nøgenbilleder
• at bruge seksuelt sprog
• at vise interesse for nøgenhed.

…Elkovitch fortsat



Adfærd: alder OG relationer

• Små børn er mere tilbøjelige til at deltage i både normativ og ikke 
normativ seksuel adfærd end større børn! 

Børn udsat for seksuelle overgreb udviser mere alvorlige former for 
seksuelle adfærdsproblemer (interpersonelle, planlægte, med tvang), 
når barnet ikke er blevet støttet af moderen

Børn der ikke udviser seksuelle adfærdsproblemer, trods seksuelle 
overgreb: 

• kommer fra mere velfungerende familier 
• har stærkere voksen-barn-relationer 
• mere velfungerende omsorgsgivere
• mindre seksualiseret miljø.  

…Elkovitch fortsat



Hvad ved børn om seksualitet?



Børns viden om seksualitet

• Børns viden om seksuelle emner kan fortælle mere om eventuelle seksuelle 
overgreb end børns seksualiserede adfærd

• Børns adfærd mens de taler om seksualitet kan også være en indikation på 
seksuelle overgreb

• Hvad ved børn om seksualitet:

Hvad er forskellen på seksuel viden og den måde, viden kommer til udtryk på 
hos hhv. børn udsat for overgreb og børn, der ikke har været udsat?

Studie om børns viden om seksualitet:

Brilleslijper-Kater, S N, Baartman H E M. What do Young Children Know About Sex? Research on the Sexual Knowledge of Children
Between the Ages of 2 and 6 Years, Child Abuse Review 2000; 9; 166–182



Børns viden hænger sammen med deres oplevelser

Der er forskel på børns viden om seksualitet:

• Førskolebørn ved meget lidt om seksuelle emner ud over 
kønsforskel, graviditet og fødsel. Børn tænker ikke seksuelt om 
kropsdele, der også har seksuelle funktioner. Brystet kan give 
mælk, tissemanden kan tisse, tissekonen kan føde børn

• Børn udsat for overgreb forsøger at give overgrebene betydning 
med deres fantasi. Derfor bliver deres viden om seksualitet 
fantasifuld og urealistisk

• Børns korrekte viden om seksualitet øges med alderen hos børn, 
der ikke har været udsat for seksuelle overgreb, hvilket ikke er 
tilfældet hos børn udsat for seksuelle overgreb

…Brilleslijper-Kater fortsat



Er viden en bedre målestok end adfærd?

• Seksuel viden kan måles (mere) objektivt i interviews end med 
observationer.  

• Seksuel adfærd er mere bundet til konteksten og mindre sandsynligt til 
stede i en kunstig ramme som interviewsituationen

• Seksuel adfærd ses ofte i forbindelse med mange forskellige variable, 
hvor seksuelle overgreb kan være en blandt mange

• Vurderingen af børns seksuelle adfærd kan ofte være farvet af den 
voksnes normer og andre kontekstafhængige faktorer

…Brilleslijper-Kater fortsat



Konklusion på børns adfærd og viden

• Vores viden om børns normative seksuelle udvikling er stadig 
meget sparsom

• Det gør det svært at opstille præcise retningslinjer for, hvordan 
unormal eller problematisk adfærd skal vurderes i hvert enkelt 
tilfælde, når en bekymring medfører en mistanke om, at et barn 
udsættes for seksuelle overgreb. 

• Selvom der findes generelle retningslinjer for, hvornår børns 
seksuelle adfærd og hvornår deres viden om seksuelle emner bør 
vække bekymring, skal bekymringen for det enkelte barn altid 
vurderes specifikt i forhold til barnets nuværende situation, 
relationer og livsomstændigheder i det hele taget, herunder den 
viden man som fagperson har til barnet!

• Hvorfor forventer vi ofte, at vi kan vurdere det seksuelle løsrevet 
fra alle disse faktorer? 



• Freuds forførelsesteori

• Barnets seksualitet: lyst og 
fantasi

• Den voksnes seksualitet: 
viden og mål

• Ødipus: Seksualitet med 
tilbagevirkende kraft

• Seksualiteten kommer før
jeget

• Hvad ved vi voksne egentlig
om børns seksualitet?

Forskellen på børn og voksnes seksualitet – seksualitet med 
tilbagevirkende kraft

Middelfart, d. 16. november 2019,  Katrine 
Zeuthen



Fra hysteri til seksuelle overgreb til infantil seksualitet

Middelfart, d. 16. november 2019,  Katrine 
Zeuthen



Samtalekuren: Fra observation til fortolkning

”Jeg har ikke altid været psykoterapeut. Som andre neuropatologer er jeg 
trænet til at udføre lokale diagnoser og elektroprognoser. Det slår mig som 
besynderligt, at de casehistorier jeg skriver, kan læses som var de noveller, og 
at de mangler videnskabelig seriøsitet. Jeg må trøste mig selv med, at det er 
sagens natur, der er ansvarlig for dette, frem for mine egne preferencer” 
(Freud 1893).

Case: Katharinas seksuelle traume

“Jeg måtte prøve at gætte. Jeg havde ofte nok fundet, at pigers angst var en 
konsekvens af den rædsel, som et jomfrueligt sind overkommes af, når det for 
første gang står ansigt til ansigt med seksualitetens verden” (Freud 1893-85).

De seksuelle erindringer var isolerede fra bevidstheden, fordi jeget på 
oplevelsestidspunktet ikke kendte seksualiteten. Hysteriet var kroppens 
udtryk for, at noget var fortrængt før det var forstået. Det psykiske traume var 
en erindringsrest, en uforstået erindring.

Det venter på at blive forstået - Hvordan kan vi komme bag symptomet i 
vores arbejde?

Middelfart, d. 16. november 2019,  Katrine 
Zeuthen



En teori om barnet seksualitet – i praksis?

• Med opdagelsen af barnets seksualitet ændrede Freud sit begreb om 
traumet. 

• Fra at forstå traumet som noget, der kom udefra, havde han nu fokus på
den betydning, individet gav sine oplevelser i det indre. 

• Traumet rykkede fra det ydre til det indre i takt med, at Freud udviklede
teorien om det indre psykiske liv.

• Det handler altså ikke kun om, hvad barnet oplever, men også om, 
hvordan og med hvem barnet giver sine oplevelser betydning.



Dias 21

Førlyst og slutlyst

Freud kaldte barnets lyst for før-lyst (Freud 1905), fordi han 
havde observeret, hvordan det lille barn ved amningen 
suttede lystfuldt på moderens bryst, hvorefter det tilfreds 
sank ind i sig selv. Det var en lyst uden slutlyst eller klimaks

Freud genkendte barnets tilstand som en tilstand, der hos 
voksne er et forstadie til den målrettede lyst, men han 
understregede, at det ikke var det samme for barnet. 

Barnet var i en tilstand af før-lyst, fordi det endnu ikke 
kendte til noget klimaks for lysten og derfor heller ikke 
havde et endemål eller forventede en afslutning for lysten. 

Børn har lyst, fordi de har lyst, og fordi det er dejligt. 
Voksne har lyst, fordi de også har en forestilling og en 
forventning om ikke kun at opnå nærhed og nydelse men 
også forløsning og tilfredsstillelse, og voksne målretter 
deres lyst derefter for at opnå det, Freud kaldte slut-lyst 
(Freud 1905). 
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Dias 22

Infantil seksualitet og pubertet

Freud skrev, at ”med pubertetens indtræden begynder de 
forvandlinger, som skal overføre det infantile seksualliv til 
dets endegyldige, normale form” (Freud 1905:106). 

Først i puberteten begynder lysten at bliver seksuel og 
målrettet og derved også noget helt andet end barnets før-
lyst. Her begynder barnet med kroppens modning at få en 
indsigt i, hvad seksualiteten betyder, hvad den indeholder, 
og hvad der er dens (for)mål.

Middelfart, d. 16. november 2019,  Katrine Zeuthen



Dias 23

Freuds samtid – og vores?

Freud kritiserede sin samtid for udelukkende at forstå det 
voksne liv ud fra en fortid, der gik i arv gennem 
arvemassen, det, vi i dag populært ville kalde det genetiske 
arvemateriale. 

Han mente, at forskningen dermed helt unddrog sig den 
enorme viden, der lå lige for, i individets egen personlige 
fortid i barndommen. 

Og han anfægtede, at ”ingen forfatter har klart erkendt 
lovmæssigheden af en seksualdrift i barndommen, og i de 
talrige skrifter, der er fremkommet om barnets udvikling, 
bliver kapitlet ”seksuel udvikling” for det meste sprunget 
over” (Freud 1905:78). 
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Dias 24

Infantil seksualitet er fundamentet for voksen 
seksualitet

Udviklingen af den infantile seksualitet udgør fundamentet 
for den voksne seksualitet, sådan som den begynder at 
forme sig i puberteten. 

Freud sagde, at udviklingen af den barnlige seksualitet 
krævede en særlig form for opmærksomhed – hvilken 
særlig opmærksomhed skal vi give den? Kan vi give den for 
meget opmærksomhed? For lidt? Hvordan skal vi snakke om 
det, barnet selv skal have lov til at opdage?

Middelfart, d. 16. november 2019,  Katrine Zeuthen



Dias 25

Laplanches teori om den almene forførelse

•Barnet er født for tidligt til at tage vare på sig 
selv. Forlængelsen af den biologiske livmoder kan 
kaldes en social livmoder 

•Barnet fødes ind i en relation og derved i en 
kultur. Relationen mellem barn og voksen er 
asymmetrisk. Moderen og andre nære 
tilknytningspersoner fører for i barnets udvikling

•Barnet forsøger at indgå meningsfuldt i de 
relationer, der varetager dets overlevelse. Derfor 
gives overlevelsen en psykologisk betydning i 
relationen. Overlevelsen forskydes ind i det 
psykoseksuelle domæne

•Der er noget på spil i moderens henvendelse til 
barnet, og det mærker barnet. 
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Dias 26

Fra en teori om faser til en teori om brud

Laplanche definerer infantil seksualitet som den ubevidste 
lyst, der eksisterer og udtrykker sig i relationen mellem 
barnet og den voksne, men som barnet og den voksne ikke 
har samme mulighed for at forstå og derved give betydning, 
og som netop derfor er forskellig hos barnet og den voksne. 

. 
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Dias 27

Generationsforskel frem for kønsforskel

Det er, når barnet er i den voksnes nærhed, at det undrer 
sig overfor forskellen mellem barn og voksen

Laplanche taler om barn/voksen-simultanitet - det er fordi 
de er tilstede samtidig, at barnet kan finde sig selv i den 
voksne. Derfor kan vi tale om retroaktivitet - vi finder os 
selv med tilbagevirkende kraft, når det går op for os, hvad 
det var, der var også tilstede mellem barnet og den voksne. 
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Dias 28

Et forførelseskontinuum

Almen forførelse omslutter hele barnet, dets krop, dets hud, 
binder driften, fordi den voksne investerer sit begær i 
barnet, så barnet kan tage moderens blik på sig indefra -
derfor er moderen tilstede i barnets autoerotik.

Pervers forførelse går udenom barnets spirende jeg og 
trænger ind i kroppen med en betydning, der er udenfor 
barnets rækkevidde.

Ingen forførelse: barnet til en depressiv, fraværende mor 
har denne mor for altid - barnet bindes til den konkrete 
anden, fordi denne ikke er blevet etableret som forestilling i 
det autoerotiske.
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Dias 29

Laplanches definition af infantil seksualitet

• Den seksualitet, der har et hormonelt afsæt, er fraværende hos 
mennesket fra fødsel til præpubertet 

• Det er netop mellem fødsel og pubertet at den menneskelige 
seksuelle drift funderer den infantile seksualitet, der blev opdaget af 
Freud, og som forbliver skandaløs

• Det er en udvidet seksualitet, der ikke fra begyndelsen er associeret 
med den ene eller anden erogene zone. Den er heller ikke associeret i 
nogen absolut forstand med kønsforskel

• Den er ikke iboende men kommer udefra, fra den anden
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Dias 30

Gådefuld seksualitet

Den voksne kender til seksualitetens betydning, mens 
barnet først i puberteten begynder at forstå seksualitet som
seksualitet så at sige. 

Indtil da mærker barnet en lyst, der ikke er forbundet med 
en voksen form for seksualitet. 

Alligevel er barnet interesseret i denne gådefulde del af de 
voksnes verden, måske netop fordi barnet fornemmer 
seksualitetens gådefuldhed men også dens utilgængelighed:

De voksne forbliver barnet svar skyldig! 
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Dias 31

Det er den voksne der skal forbyde incest

Man kan sige, at den voksne lokker barnets lyst frem ved at 
forføre barnet med sin kærlighed. Men det er en kærlighed, 
der skal imødekomme barnets behov for omsorg på barnets 
præmisser. Og netop derfor er forførelsen ikke seksuel og 
må ikke være det. 

Det er den voksne, der har adgang til at forstå 
seksualitetens betydning og derved også kan etablere de 
grænser, der skal være for kærligheden mellem barnet og 
den voksne og for de udtryk, lysten finder og gives imellem 
dem. 
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Seksualitet – altid mellem biologi og kultur

• Biologi: Driften er indre og medfødt og udvikler sig med vores
biologiske modning.

• Kultur: Driften får betydning med tilbagevirkende kraft, når vi bliver i
stand til at forstå seksualitetens kulturelle betydning.

• Seksualiteten får betydning som seksualitet med tilbagevirkende kraft.

• Den voksne er med til at give barnets seksualitet betydning ved at give 
barnets oplevelse af sig selv og verden betydning.

• Barnet skal have mulighed for at give sin oplevelse af sig selv i verden
betydning på sin egen udviklings præmisser – også hvad angår
seksualiteten – men hvordan?



Ødipus mellem biologi og kultur: 
Hvornår går det op for os, hvad det egentlig handler om?

Incestforbudet beskriver biologiens og 
kulturens hensigstmæssige
sammenhæng:

“Ligesom Oedipus lever vi i uvidenhed
om de mod moralen stridende ønsker, 
som naturen har pånødet os, og efter
de er afsløret, vil vi alle helst vende
blikket bort fra vor barndoms
begivenheder” 
(Freud 1900:210) 



Forekomst og risikogrupper, tegn og signaler
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Dias 35

Defintioner på Child Sexual Abuse

Der findes ingen universel definition på seksuelle overgreb på børn. 

WHOs definition er: 

”Seksuelle overgreb på børn er inddragelsen af et barn i seksuelle 
aktiviteter, som barnet ikke forstår, ikke er i stand til at give 
informeret samtykke til, eller som barnet udviklingsmæssigt ikke er 
parat til og ikke kan give samtykke til, eller som strider imod love 
eller sociale tabuer i samfundet. Seksuelle overgreb på børn er en 
aktivitet mellem et barn og en voksen eller et andet barn, der i 
kraft af alder eller udviklingstrin er i en position med ansvar, tillid 
eller magt, og hvor aktiviteten har som formål at tilfredsstille 
personens egne behov” (WHO 2006a). 

Andre definitioner går mere i detaljer med selve overgrebets 
karakter og skelner bl.a. mellem berøring og ikke-berøring.
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Dias 36

Forekomst

Meget af vores viden om forekomsten af seksuelle overgreb 
mod børn kommer fra undersøgelser, hvor voksne har 
skullet svare på spørgsmål om oplevelser af uønsket seksuel 
karakter i deres barndom. 

Alle undersøgelser peger på, at størstedelen af seksuelle 
overgreb mod børn finder sted i nære relationer og begås af 
børn eller voksne, børnene har en betydningsfuld relation 
til. 

Et stort amerikansk studie viser, at op mod 27 % kvinder og 
16 % mænd har oplevet seksuelle overgreb i deres barndom 
(Finkelhor 1990). 
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Dias 37

Forekomst

Seksuelle overgreb mod børn finder sted i alle
befolkningsgrupper, men børn med handicap og børn
anbragt udenfor hjemmet har 2-3 gange større risiko for at 
blive udsat for seksuelle overgreb. 

Et amerikansk studie viser, at 8 % af børn og unge mellem 2 
og 17 år har oplevelet en form for seksuel krænkelse, dvs 2 
ud af en skoleklasse på 25 (Finkelhor, Ormrod, Turner & 
Hamby 2005). 

Et studie fra Danmark viser, at før 15 års alderen har 7% af
pigerne og 2% af drengene oplevet seksuel kontakt med en
voksen eller en person 5 år ældre end dem (Helweg-Larsen, 
Schütt, & Larsen, 2009).
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• 3-25 % for mænd, 8-42 % for kvinder (overall prevelence
rates for contact and non-contact forms of sexual abuse fra 
community based, random sample, self-report studies).

• 1-16 % for mænd, 6-20 % for kvinder (more intrusive
forms of sexual abuse involving contact).

• Annual incidence of CSA: between 0,2 and 1,2 per 1000 
(based on officially reported cases).

• 10 % af alle sager, som forvaltningen bliver opmærksomme 
på, er CSA-sager frem for neglegt (omsorgssvigt), fysiske 
og psykiske overgreb.
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Carr, Epidemiologi

• Flere piger end drenge udsættes for seksuelle overgreb.

• Flest krænkere er mænd. 

• Mindre end 20 % af krænkere er kvinder.

• CSA sker for børn i alle aldre, men forekomsten er højest 
hos piger ml. 6 og 7 og når de er på vej ind i puberteten. 

• Forekomsten af seksuelle overgreb mod børn er 2-3 gange 
højere hos børn med fysiske og kognitive handikap samt 
hos børn anbragt udenfor hjemmet end hos den almene 
population.

• Mængden af sager, der finder sted indenfor familien er 
mellem 1/3 og 3/4 afhængigt af sample og metodologi.

• Intrafamiliære sager er overrepræsenterede i kliniske 
studier.

• Piger er oftest udsat for overgreb indenfor familien, mens 
drenge oftest er det udenfor familien.

• Intra-familiære overgreb er oftest begået af fædre, 
stedfædre og søskende.

• Ekstra-familiære overgreb er oftest begået af betroede 
personer som babysittere, dag og 
døgninstitutionspersonale, lærere, naboer og venner      
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Carr, Epidemiologi

• Mens seksuelle overgreb mod børn ofte indebærer trusler 
om vold, er co-morbiditeten med fysiske overgreb mod børn 
kun omkring 20 %. 

• Overgrebene kan begås i isolation men i en betydelig del af 
sagerne er overgrebene organiserede og kan involvere 
rekruttering af børn til pædofile, til pornografi, prostitution 
og sadistiske eller satanistiske praksisser.   
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Carr, Effects of Child Sexual Abuse

• Omkring 2/3 af børn udsat for seksuelle overgreb udvikler 
psykiske symptomer:

• Seksuelle adfærdsproblemer (Friedrich: SBP), internaliseret 
eller eksternaliseret adfærdsproblemer mm.

”However, a specific syndrome with a clearly defined cluster of 
behavioural difficulties unique to those who have experienced
CSA has not been identified” (Carr, s. 982).

Hvad kan forklaringen være på det?
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Carr, Effects of Child Sexual Abuse

Browne and Finklehor’s traumagenic dynamics formulation:

En model der forklarer de adfærdsproblemer eller symptomer, 
der opstår ved CSA

De definerer fire særskilte, tydelige og alligevel relaterede 
dynamikker, der kan redegøre for en bred variation af 
symptomer, der viser sig hos børn udsat for seksuelle 
overgreb

• Traumatisk seksualisering (barnets seksuelle udvikling 
forstyrres – omsorg og overgreb forveksles: sprogforvirring)

• Stigmatisering (skyld, skam, selvdestruktiv adfærd, 
dissociation)

• Bedrag, forræderi, svigt (tillid til andre mistes, intense 
følelser af sorg og vrede, ungdomskriminalitet)

• Powerlessness (barnets manglende mulighed for at handle 
og beskytte sig selv udvikler et offer-selvbillede)
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Carr, Faktorer, der påvirker tilpasning til 
overgrebet

• Stress relateret til overgrebet: frekvens, grad af 
grænseoverskridelse, grad af fysisk vold, grad af 
nedgørelse, grad af tillidsbrud påvirker alle graden af stress

• Risiko: barnets manglende mulighed for at sige fra øger 
risikoen, barnets manglende selvsikkerhed/selvtillid, 
manglende fysiske styrke, fysiske handikap, manglende 
forståelse for situationen, troen på den voksne, frygt for 
egen sikkerhed hvis afsløring, ydre kontrol: AT VÆRE ET 
BARN!   

• Modstandskraft: Opsøge social støtte, bruge støttende 
relationer, barnets personlige karakteristika, indre kontrol 
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Carr, Faktorer, der påvirker tilpasning til 
overgrebet

Risikofaktorer og beskyttende faktorer i familien: 

To forskellige familiemønstre i sager med far/datter incest:

Det dis-organiserede familiemønster:

Kaotisk familiestruktur/dysfunktionalitet: medfører færre ydre 
forhindringer, ofte krænker faderen flere børn i familien, 
familien kender til dels selv til overgrebet men skjuler det 
fra omverdenen, familien reagerer ikke med chok ved 
afsløring

Det over-organiserede familiemønster: 

umiddelbart idealbillede af en familie, faderen krænker kun et 
barn og i hemmelighed, konfliktfyldt men konfliktundgående 
ægteskab, manglende støtte fra mor til barn evt. grundet 
psykisk sygdom, afsløring fører ofte til familiebrud 

Fælles for begge familietyper: fraværet af støttende og 
beskyttende relation mellem barnet og den ikke-krænkende 
forældre 
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Dias 45

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016 
– En del af Overgrebspakken

Spørgeskemaundersøgelse

Knap 2000 unge i 8. klasse er spurgt om erfaringer med fysisk og psykisk vold og 

seksuelle overgreb.

Børn fra folkeskoler, fri- og privatskoler, efterskoler, specialskoler og skoler med 

døgnbehandling.  

Registeranalyse via politiets statistikker + registerdata om individuelle og 

kontekstuelle forhold 

Børn, som er formodede ofre for vold og seksuelle overgreb.

Dømte gerningsmænd for vold og seksuelle overgreb mod børn under 18 år.
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Dias 46

Omfang af seksuelle overgreb/uønskede seksuelle hændelser –
Baseret på besvarelser fra 8. kl. elever

Definition af uønskede seksuelle hændelser:  Uønskede blottelser, 

uønskede berøringer eller uønsket samleje eller forsøg på samleje

12 pct. af de adspurgte unge har oplevet uønskede blottelser 

12 pct. de adspurgte unge har oplevet uønskede berøringer

6 pct. af de adspurgte unge har oplevet uønsket samleje

• Langt de fleste uønskede seksuelle hændelser sker med 

jævnaldrende (64-76%)

Piger oplever i højere grad end drenge uønskede seksuelle hændelser 

med jævnaldrende – både hvad angår blottelser, berøring og samleje.
(SFI 2016)
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Dias 47

Hvilke 0-7-årige børn udsættes for seksuelle overgreb? Baseret på 

registerdata fra offerstatistik + dømte krænkere

Risikofaktorer  

Barndomshjemmet  er præget af: 

• Længerevarende ledighed

• Forældres mentale lidelser og selvmordsforsøg eller selvmord

• Familiens opløsning. 

Data fra hospitalsregisteret indikerer, at de seksuelle overgreb er forekommet 

med en overrisiko i familier, der har været præget af vold.

Piger har en mere end tre gange højere risiko end drengene for at blive ofre for 

et seksuelt overgreb

(SFI 2016)
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Dias 48

Beskyttelsesfaktorer

Den mest betydningsfulde beskyttelsesfaktor er en vellykket skolegang  -

både i forhold til at beskytte barnet som offer og den voksne som 

gerningsmand

Men denne vellykkede skolegang kan ikke ses uafhængig af stabile 

familiære situationer, hvorfor forebyggelse også handler om at styrke 

familien omkring barnet, herunder med fokus på brudte familier, misbrug, 

selvmord, psykisk sygdom  jævnfør risikofaktorer og kendetegn ved de 

familier, hvor der har været seksuelle overgreb mod børn mellem 0-7 år

Middelfart, d. 16. november 2019,  Katrine Zeuthen



Dias 49

Den professionelle tvivl, SISO 2011

Det fordrer en særlig åbenhed og varsomhed af de voksne, der 
skal vurderer børns trivsel, at seksuelle overgreb ikke udtrykker 
sig gennem entydige tegn og signaler. 

Undersøgelser viser, at det først og fremmest er udsagn fra 
barnet eller den unge selv, der direkte eller indirekte giver 
anledning til mistanke om, at barnet har været udsat for 
seksuelle overgreb. 
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Dias 50

Disclosure - afsløring

Samtidig viser undersøgelser, at der både skal være: 

en anledning til at fortælle 

en hensigt med at fortælle 

en forbindelse til det, der fortælles 

for at barnet fortæller om seksuelle overgreb, 

Børn er mere tilbøjelige til at fortælle om andre aspekter af 
overgrebet end de seksuelle (Leander 2010). 

Emner vedrørende forebyggelse, udredning og behandling 
af seksuelle overgreb mod børn er først noget, fagpersoner 
stifter bekendtskab med på deres specialistuddannelser 
eller ved selv at opsøge viden (Helweg-Larsen 2010).

Ofte ved vi ikke, hvad det er, vi skal lede efter i vores faglige 
og daglige praksis med børn (Adams 1994). 
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Dias 51

Disclosure - afsløring

Det tyder på, at fagpersoner støder på nogle andre barrierer i 
mødet med mistanker om seksuelle overgreb på børn, end hvis 
der er tale om mistanker om andre former for overgreb. 

Der er en tendens til, at der tys til psykologiske mekanismer 
som: 

benægtelse 

normalisering 

dramatisering 

bagatellisering

hjælpeløshed 

frem for at der opstilles detaljerede hypoteser i forsøget på at 
finde en sammenhængende forklaring på de tegn på mistrivsel, 
et barn kan udvise. 
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Dias 52

Tegn, signaler og symptomer på seksuelle overgreb

Selv de fysiske spor er sjældne og svære at vurdere 
objektivt. 

En undersøgelse af 236 sager med børn udsat for seksuelle 
overgreb, hvor børnene var blevet undersøgt med 
fotokolposkopi, og hvor sagerne var blevet dømt retsligt, 
viste det sig, at

14 % af sagerne viste abnorme fund

9 % af sagerne viste mistænkelige fund 

49 % af sagerne viste uspecifikke fund 

28 % af sagerne viste ikke somatiske forandringer 
overhovedet (Adams 1994).  
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Dias 53

Følgevirkninger på CSA

Forskning forbinder CSA med en række gennemtrængende
og vedvarende symptomer og patologiske adfærdsformer
så som depression, misbrug og PTSD for blot at nævne
nogle af dem (Kendall-Tackett, Williams, & Finkelhor, 1993). 

CSA har langvarrige følgevirkninger for voksen psykisk
sundhed, forældrerelationer og børns trivsel i de følgende
generationer (transgenerationelle traumer) (Roberts, 
O’Connor, & Golding, 2004). 
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Dias 54

Sociale tegn og signaler, Den profesionelle tvivl s. 34

Der kræves QuickTime™ og 
et -komprimeringsværktøj,

for at man kan se dette billede.
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Dias 55

Psykiske tegn og signaler, Den profesisonelle tvivl s. 30

Der kræves QuickTime™ og 
et -komprimeringsværktøj,

for at man kan se dette billede.
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Dias 56

Fysiske tegn og signaler, Den professionelle tvivl s. 27

Der kræves QuickTime™ og 
et -komprimeringsværktøj,

for at man kan se dette billede.
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Dias 57

Seksuelle overgreb fordrer et tydningsarbejde

Der findes ingen facitliste over signifikante tegn og signaler 
på seksuelle overgreb på børn, og en mistanke om, at et 
barn har været udsat for seksuelle overgreb kan tage afsæt i 
mange forskellige somatiske, psykologiske såvel som sociale 
aspekter. 

Seksuelle overgreb udtrykker sig på mange forskellige og 
som oftest meget diffuse måder, der nødvendiggør en 
hypotesedannende tilgang.
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Hvad er et traume? 
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Er det fysiske og det psykiske traume det samme?

”Den væsentlige betingelse for psykiske skader er selve den 
traumatiske begivenheds karakter. Individuelle træk ved 
personligheden tæller ikke meget over for overvældende 
begivenheder. Der er et simpelt, direkte forhold mellem traumets 
alvor og dets psykiske virkning” (Herman, 1992, s. 75).

• I denne definition af traumet sammenfattes de fysiske og de 
psykiske skader under den fælles betegnelse traumer. Der 
påstås en sammenkædning af et ydre forhold og en effekt i det 
psykiske.
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Det seksuelle overgreb: et fysisk og et psykisk traume

• Hvori består det traumatiske ved et seksuelt overgreb?

• Er det selve det fysiske overgreb eller det psykiske aftryk i 
barnets indre?

• Hvordan kan vi forstå sammenhængen mellem den ydre 
hændelse og den effekt, den har på psyken?

Fælles refleksion:
Hvad betyder det for jeres arbejde, at det fysiske overgreb og det 
psykiske traume ikke er det samme?
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Det seksuelle traume er altid udtryk for en relation

Når det drejer sig om seksuelle relationer mellem voksne og børn må vi tage 
højde for:

•At barnet også er et seksuelt væsen, der reagerer på overgrebene med tanker 
og fantasier, der er skabt under indtryk af barnets psyko-seksuelle 
modenhed.

•At det seksuelle overgreb må forstås som handlinger, der kommunikerer 
noget, som barnet og den voksne forstår helt forskelligt.

En traumeteori, der ikke tager højde for forskellen mellem barn og voksen vil 
alt for let komme til at reducere komplekse psykiske forhold til forholdsvis 
simple fysiske forhold: 
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Fysisk og psykisk traumatisering udelukker hinanden

• I fysisk traumatisering har vi at gøre med fysisk smerte i forhold til den 
fysiske organisme.

• I psykisk traumatisering har vi at gøre med overvældende men 
betydningsfulde indtryk, der rammer og ryster det psykiske apparat.

• De fysiske beskadigelser i en traumatisk situation kan 
forhindre/udsætte frem for at forstærke det psykiske traume.

Vi må skelne mellem: 

•det kropslige niveau – en krop overfor en overvældende ydre verden.
•jegets niveau – et jeg overfor en verden af uforståelige indtryk (den 
voksnes seksualitet), der skal tydes og håndteres.
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Forholdet mellem hændelse og erindring        

• Det er et bestemt dynamisk forhold mellem en seksuel hændelse og 
denne hændelses genkomst som erindring, der definerer det seksuelle 
traume.

• Det psykiske traume kan være udløst af noget ydre, men selve 
traumatiseringen foregår i det psykiske gennem erindringen om den 
ydre hændelse.

• Det psykiske traume er som erindring et slags fremmelegeme, der 
længe efter erindringen er installeret fortsætter sin udvikling, men nu 
efter nogle psykiske lovmæssigheder.
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Forholdet mellem hændelse og erindring

Når et barn udsættes for seksuelle overgreb finder overgrebet ikke noget psykisk 
modsvar hos barnet: Noget har fundet sted men har ikke noget sted at være. I 
barnets psyke.

• Barnet står uforstående overfor de seksuelle ønsker fra den voksne, og de 
forvirrende og usamlede fornemmelser, barnet mærker hos sig selv.

• Det traumatiske ved overgrebets er ikke kun det seksuelle overgreb men 
også og ikke mindst erindringen om det seksuelle overgreb.

• Når barnet senere i livet erindrer sig denne oplevelse sker det under 
ledsagelse af stor spænding eller angst.
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Traumet i psyken

• Det seksuelle overgreb smutter så at sige udenom jeget – seksualiteten 
udvikles før jeget er i stand til at forstå seksualitetens betydning. 

• Først senere er individet med jegets udvikling og dermed sin begyndende 
forståelse af seksualitetens betydning i stand til at forstå de seksuelle 
overgrebs betydning. 

• Jeget og seksualitetens udvikling er ikke synkrone eller samtidige:

• Først senere i livet kan erindringerne forbindes med det ydre angreb 
også.

• Derfor arter erindringerne om overgrebet sig som et angreb, der kommer  
indefra: det seksuelle overgreb er blevet et seksuelt traume, fordi det 
kommer indefra. 
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Traume med tilbagevirkende kraft: 
Betydning med tilbagevirkende kraft

Kristian Ditlev Jensen begynder at forstå omfanget og betydningen af de 
seksuelle overgreb på et tidspunkt, hvor hans egen seksuelle udvikling 
muliggør en tolkning, der ikke før var mulig. 

Tolkningen rammer til gengæld voldsomt, fordi den kommer for sent, kommer 
indefra og med tilbagevirkende kraft :

”Jeg glemmer hele tiden hvor lille jeg var, da det hele begyndte. Og jeg har 
stadig svært ved at acceptere, at det faktisk ikke kunne lade sig gøre for mig 
at forstå det hele fra starten. Når man er ni år gammel er man et lille barn, 
når man er tretten år gammel, er man et stort barn”.
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Hvornår siger barnet noget om overgrebet?

• Gennemsnitsalderen for, hvornår et barn oplever et seksuelt overgreb for 
første gang er 6,5 år.

• Gennemsnitsalderen for, hvornår individet fortæller nogen om overgrebet
er 23,3 år.

• Hvis overgriberen er en forældre eller en kvinde, starter overgrebene

tidligere og varer længere.
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Hvad udtrykker barnet? Julie Nord
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Børn bruger deres fantasi

• Bizarre, upassende eller fantasifulde elementer er ikke ualmindelige i 
børns udsagn om seksuelle overgreb.

• Det gør børnenes udsagn utroværdige. 

• Fantasifulde elementer defineres som umulige eller meget urealistiske 
træk i en historie, og vedrører ekstremt krænkende handlinger, der ikke 
kan bekræftes af medicinske eller fysiske beviser.
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Hvad skyldes de fantasifulde elementer?

• Fantasifulde elementer findes i både sande og falske sager.

• De findes oftest i sande sager af meget voldsom karakter.

• Opvækst i skræmmende eller krænkende miljø medfører en særlig 
sårbarhed, der gør det vanskeligt for barnet at udvikle en evne til at 
skelne mellem fantasi og realitet.

Det kan skyldes:

• at den voksne ikke giver barnets oplevelse karakter af at være virkelig.
• at oplevelsen ikke kan forbindes med andre af barnets oplevelser.

Barnet kan ikke integrere en oplevelse, det ikke forstår.
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Sammenhæng mellem barnets fantasi og barnets 
virkelighed

• Det er sværest at teste de tilfælde, hvor barnets manglende 
realitetssans og dermed dets fantasitilbøjeligheder har 
udviklet sig gennem længere tids misbrug.

• Børn er tilbøjelige til at tro, at noget realistisk ikke kan ske i 
virkeligheden, hvis indholdet er farligt frem for neutralt.

Konklusion

• Voldelige, truende og farlige hændelser forandrer eller 
forhindrer udviklingen af barnets mulighed for at skelne 
mellem fantasi og realitet
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Sammenhængen mellem hændelser og følelser

• Børns udsagn umiddelbart efter et overgreb og over tid:

• Udsagnet kan over tid antage metaforisk kvalitet og dermed usandsynlige former.
• Børn udsat for overgreb har en tendens til at blande oplevede hændelser og 

følelsesmæssige fantasier sammen.

• Eks: En dreng fortæller kort efter misbruget, at det gjorde meget ondt i anus under 
et analt misbrug, og at det føltes brændende bagefter. Efter nogle måneder sagde 
han, at han havde fået stukket en kniv op i anus, og at krænkeren havde stukket ild 
til sin penis.

• Børns udsagn bliver metaforiske:
Eks: pigen med limstiften

• Børns udsagn bliver forstået fra et voksent perspektiv:
Eks: vi stikker tuscher ind i numsen
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Sammenhæng mellem fantasi og virkelighed

• Det kan være meget vanskeligt for børn, der har været udsat for 
seksuelle overgreb at skelne mellem fantasi og virkelighed.

• Muligheden for denne skelnen ødelægges af overgrebet.

• Dette indebærer også, at det kan være meget svært for den voksne at 
vurdere, om det barnet fortæller, er fantasi eller virkelighed.

Den voksnes vanskelighed ved at vurdere, hvad barnets udsagn er et 
udtryk for, kan forstærkes af det faktum, at børn kan udsættes for ting, 
der som f.eks. ritualistiske og satanistiske overgreb er så grusomme, at 
voksne hellere vil afvise børnenes udsagn som urealistiske frem for at 
erkende, at det kan have fundet sted. 

• Når barnet mærker, at den voksne trækker sig i relationen, kan barnet 
være tilbøjelig til at udfolde sin historie mere for at fastholde den 
voksnes opmærksomhed.
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Tvivlens kvalitet: Hvordan reagerer de voksne?

Cathrine Raben Davidsen
Middelfart, d. 16. november 2019,  Katrine 

Zeuthen



Kronisk tvivl 

Debatten om falske erindringer om seksuelle overgreb har længe fjernet 
fokus fra de mange og komplekse problemstillinger, der er forbundet med 
tvivl og sandhed i arbejdet med traumer og reduceret spørgsmålet til, om 
noget er eller ikke er sket. 

”Kronisk tvivl om hvad der skete eller ikke skete samt en vedholdende 
manglende evne til at stole på ens egne opfattelser af virkeligheden er 
måske de mest vedvarende og ultimativt ødelæggende langsigtede 
effekter af seksuelle overgreb i barndommen” .

Traumatiserede patienter bærer en umulig historie med sig, eller de bliver 
selv symptomet på en historie, de ikke selv kan eje: traumet er en erfaring 
der ikke er taget ejerskab over.  

Middelfart, d. 16. november 2019,  Katrine 
Zeuthen



Hvordan påvirker traumet den voksne fagperson? 

- Et studie viser, at når urealistiske eller usammenhængende 
elementer optræder i barnets samtale om seksuelle overgreb, 
reagerer den voksne ved:

- At blive mindre medfølende og støttende

- At stille færre spørgsmål om barnets tanker og følelser

- At komplimentere barnet mindre

Den voksne er bange for at forstærke en falsk erindring eller en 
fantasi med sine spørgsmål.

Desværre er barnets reaktion til ovenstående ofte, at barnet forøger sin 
overdrivelse for at genetablere de gode følelser, der var mellem barn 
og voksen.
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Hvordan skal vi svare på spørgsmålet: 
tror vi på det barnet siger?

Følelsesmæssig støtte og trøst forstærker evnen til at huske detaljeret. 
(eks. med smertefuld lægeundersøgelse).

Derfor er det vigtigt at skabe en tillidsfuld atmosfære gennem 
følelsesmæssig støtte i arbejdet med seksuelle overgreb og traumer.

Tvivl er en del af traumets natur.

Tvivl er en del af vores arbejde med seksuelle traumer. 

Tvivl er ikke det samme som mistro.

Tvivl skal bruges som en drivkraft i arbejdet. 
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Hvordan kan vi bruge tvivlen konstruktivt?

Vi skal ikke være i en position af enten tro eller mistro overfor den virkelighed, barnet 

giver udtryk for men bevæge os frem og tilbage mellem positionerne: 

”Oplevelsen bevæger sig frem og tilbage og fanger os først på en måde, derefter på en

anden (…) Vi står ikke halvvejs imellem alternativer; i stedet skiftevis fører vi

eller følger barnet, bevæger os ind i området af tro og tvivl sammen med barnet”.

Den voksnes udsagn om ikke at kunne vide, hvad barnet reelt har været udsat for, er en

smertefuld erkendelse, der har terapeutisk værdi frem for at være en neutral

konstatering. 
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Hvordan er traumet til stede i samtalen med barnet?
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Eksempler fra lege-terapi

Jesper:
• Sammenblanding af barnlig 

seksualitet og voksen 
betydning

• Jespers henvendelser til 
terapeuten viser, at han 
forventer, at relationen 
rummer en voksen og 
målrettet seksualitet

• Denne forventning er 
realistisk, fordi den tager 
udgangspunkt i Jespers 
virkelighed 

Line: 
• Sammenblanding af mors behov og 

Lines behov: Eventuret om Rapuntzel
og dronningen

• Lines forventninger til terapeuten 
viser, at hun er afhængig af hele tiden 
at skulle orientere sig i forhold til sine 
omgivelser 

• Denne forventning er realistisk, fordi 
moren fastholder Line i at være 
hjælpeløs og derfor afhængig

Anton: 
• Sammenblanding af almagt og 

afmagt
• Antons henvendelse til 

terapeuten afspejler, at han 
forventer, at han skal være 
almægtig 

• Denne forventning er realistisk 
og forankret i hans virkelighed, 
fordi han har været nød til at 
klare sig selv i forhold til de 
seksuelle overgreb



Overgrebene som ingen så

• Filmklip som oplæg til diskussion med salen om hvilke 
implikationer de forskellige tilgange kan have for arbejdet med 
traumer hos børn: 

• Skaber forskellige begreber og forskellige videnskabelige 
traditioner forskellige tilgange til det kliniske arbejde? 

• Hvad betyder det for praksis?

•Michael og Brit er begge blev udsat for seksuelle overgreb i deres 
barndom. Overgrebene blev aldrig opdaget og fortsatte derfor i 
årevis. Michael og Brit føler i dag, at de fagpersoner, der havde med 
dem at gøre i deres skoletid, kunne have gjort mere. 

•Hvordan beskriver de selv deres oplevelser?
•Hvordan forstår I deres historier?
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Er det professionelt at være i tvivl?

• Hvordan kan I forholde jer til det seksuelle overgreb og det 
seksuelle traume i jeres arbejde?

• Hvordan kan I lytte til det fysiske traume gennem det 
psykiske traume?

• Hvordan kan I forholde jer til, at barnets fantasi kan være 
indgangen til barnets virkelighed?

• Hvordan kan I forholde jer til relationen mellem 
overgrebet/det der er sket og barnets erindring om det?

• Hvornår bliver I i tvivl, og hvad stiller I op med tvivlen?

• Hvordan kan I arbejde i spændingsfeltet mellem realitet, 
fantasi og virkelighed? 
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Sol og ungdom, J.F. Willumsen 1910
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