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Børn og unge med særlige behov

Seksualitet og
udviklingsforstyrrelser
v/ seksual- og pædagogisk vejleder
Master i Sexologi
Thue Sommer, Langagerskolen, Århus

• Mental retardering
• Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF/GUF)
– Infantil autisme
– Aspergers Syndrom
– Atypisk autisme
– Gennemgribende udviklingsforst., anden (GUA)

• ADHD
• Tourettes Syndrom
• Beslægtede diagnoser

Det er børn og unge der
i forskellig grad kan have:
• Vanskeligheder med at skabe overblik og se
sammenhænge/helheder
• Vanskeligheder med organisering og planlægning
• Vanskeligheder med styring og regulering af
opmærksomhed
• Vanskeligt ved at skifte fokus eller ændre strategi
• Vanskeligt ved at holde koncentrationen over tid,
udmattes hurtigere end andre
• Høj grad af uro og rastløshed
Jf. Ghaziuddin M. (2005)
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Det er børn og unge der
i forskellig kan grad have:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seksualitet
- hvad er det??

Svingende humør og ”kort lunte”
Sanse-/stressoverfølsomhed
Vanskeligheder med impulsivitet
Manglende indre motivation
Vanskeligt ved at si og sortere i informationer og
indtryk
Vanskeligheder med abstraktion og forestillingsevne
Vanskeligheder med hukommelsen
Vanskeligheder med tidsfornemmelse
Kommunikationsvanskeligheder

WHO´s forslag til definition af
seksualitet
• ”Seksualitet er et centralt aspekt af det at være menneske
gennem hele livet og omfatter biologisk køn, kønsidentiteter
og –roller, seksuel orientering, erotik, nydelse, intimitet og
reproduktion. Seksualitet opleves og udtrykkes gennem
tanker, fantasier, drifter, tro, holdninger, værdier, praktikker,
roller og relationer. Mens seksualitet kan rumme alle disse
dimensioner, er de ikke altid alle tilstede eller oplevet eller
udtrykt. Seksualitet er påvirket af samspillet mellem
biologiske, psykologiske, sociale, økonomiske, politiske,
kulturelle, juridiske, historiske, religiøse og spirituelle faktorer”
Kilde:”Defining Sexual Health”,
WHO rapport 2002+2006

Seksualitet
• Den seksuelle identitet
- personlige selvopfattelse
- bio-køn; socialt/kulturelt køn; kønsidentitet
• De seksuelle behov
- forudsætning for seksuel identitet
- medfødt
- fysiologisk behov 
psykologisk/emotionel behov 
- sociale/kulturelle behov
Kilde: Annamaria Giraldi og J. Buttenschøn
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Hvad er egentligt normalt??

Den seksuelle udvikling
•
•
•
•
•

0 – 3 år, almindelig adfærd
•
•
•
•
•
•

Undersøger sig selv
Stimulerer sig selv
Kigger på og piller ved andres kroppe
Interesseret i toiletfunktioner
Bruger frække ord
Kan have erektion
Kilde: Anna Stevnhøj: Børn og seksualitet

Spædbarn
Småbarn
Skolebarn
Pubertet
Voksen

3-6/7 år, almindelig adfærd
• Leger rollelege med seksuelt indhold
• Stimulerer sig selv
• Undersøger, ligger på og piller ved egen og andres
kroppe
• Viser sig frem for voksne og for hinanden
• Bruger frække ord, Kysser/holder i hånd
• Udfordrer og lokker andre til at vise kønsdele
frem
• Kan prøve at putte ting ind i hinanden
• Kan eksperimentere med kønsidentiteten
Kilde: Anna Stevnhøj: Børn og seksualitet
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Fra 8 år-tidlig pubertet, alm. adfærd
• Lege kysse-pille-lege med begge køn
• Blotte sig i leg el. for at være ”sej”
• Onanerer – måske flere sammen men skjult
for voksne
• Interesseret i forplantning
• Elsker frække ord - især drenge
• Surfer på nettet efter sider med seksuelt
indhold
• Bliver blufærdig

Kilde: Anna Stevnhøj: Børn og seksualitet

Anderledes forudsætninger
= udfordringer for barnet/den unge
• Medicin
• Sensoriske vanskeligheder
• Vanskeligheder med at forstå og kommunikere
om kropsændringer, om følelser
samt at formidle egne behov
• Vurderings- og planlægningsvanskeligheder
• Vanskeligheder med at forholde sig til det
uforudsigelige og ikke planlagte

Pubertet, alm. adfærd
•
•
•
•
•
•
•

Kropsforandringer, Forbedrede motoriske færdigheder og
styrke, Større selvstændighed vedr. sensorisk stimulering,
vurderingsevne og finmotoriske færdigheder
Større sult + søvnbehov
Seksuel spænding/hormoner  Onanerer + har seksuelle
fantasier + humørsvingninger
Surfer på nettet efter sider med seksuelt indhold
Optaget af deres egen spirende seksualitet og drejer gerne
talen over i noget frækt
Blufærdig men også ”udfordrende” overfor kammerater
Selvstændighed, uafhængighed, grænseafprøvning, indflydelse,
spejling, nye erfaringer, refleksion, følelse af tilholdssted, ønske
om privatliv, tanker om fremtiden

Anderledes forudsætninger
= udfordringer for barnet/den unge
• Generaliseringsvanskeligheder
• Svært ved at forstå hvad andre siger
(ironi og sproglige tvetydigheder samt at
uddrage mening)
• Svært ved at aflæse kropssprog
• Empativanskeligheder

4

16-03-2016

ASF og seksuelle udfordringer
• Har interesse i at indgå i intimt forhold
• Urealistisk partnerønske
• Upassende seksuel adfærd i interaktion med andre –
5 års forsinkelse
• Mere angst og bekymring hos den unge med ASF
under puberteten end hos typiske unge
• Onaniteknik kommer ikke altid af sig selv
• Brug af genstande ved onani
• Seksuel orientering , fantasier og kønsidentitet

De anderledes forudsætninger
kan medføre:
• Seksuelle frustrationer
• Grænseoverskridende/upassende adfærd
• Overgreb
Derfor har disse børn og
unge brug for særlig støtte i
udvikling af deres seksualitet

Hellemans et al. 2007; Stokes et al. 2007; Henault 2006

Hvordan kan vi støtte?
•
•
•
•
•
•
•

Tænk seksualitet bredt
Forbered på og italesæt kropsforandringer
Indlær strategier til håndtering af frustrationer
Onani – hvordan og hvor?
Lær dem at tage et valg
Opstil tydelige sociale regler – anvis/giv strategier
God kontakt og samarbejde med medarbejdere
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Unge og seksualitet
• Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem at
have viden om seksualitet og at have interesse i
seksualitet
• Ungdomstiden er en periode præget af nysgerrighed
og udforskning; denne udviklingsperiode er helt
naturlig
• Uvidenhed skaber frygt. Informationer gør det muligt
at udvikle egne meninger og holdninger, som gør den
unge bedre i stand til at reagere i forskellige
situationer

Den kognitive grundmodel
• Det er en persons opfattelse af en
situation som bestemmer hvordan
personen reagerer –
følelsesmæssigt og handlemæssigt
– ikke situationen i sig selv

Unge og seksualitet
• En adfærd bliver i mindre grad overdreven,
hvis den anerkendes, accepteres og gøres
hensigtsmæssig i en given sammenhæng,
snarere end at forbyde den
• Behov og seksuelle lyster kan ikke
undertrykkes; de må kanaliseres ud i
hensigtsmæssige udtryksformer
Isabelle Hénault

Seksualvejledning
Hvordan?
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Retningslinier og lovgivning
•
•
•
•
•
•
•
•

FN´s standardregler om lige
muligheder for handicappede:

Handicapkonventionen
FN´s standardregler
Serviceloven
Forvaltningsloven, persondataloven
Straffeloven, retssikkerhedsloven
Vejledningen fra undervisningsministeriet
Kommunale og regionale retningslinjer
Håndbogen / vejledningen fra socialministeriet

• Standardregel nr. 9: (Familieliv og personlig integritet)
Mennesker med nedsat funktionsevne skal
have mulighed for at opleve deres egen
seksualitet og have seksuelle forhold på linie
med andre mennesker og de skal i denne
forbindelse støttes gennem lovgivning samt
med relevant rådgivning.

Servicelovens rammer

Tavshedspligt

For børn med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse skal der ydes en særlig indsats for:
• At skabe de bedst mulige opvækstvilkår, så
børnene, på trods af deres individuelle
vanskeligheder, kan opnå de samme muligheder
for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed
som deres jævnaldrende.

Straffelov(§152) og forvaltningslov(§27)
• Personer ansat i en offentlig myndighed har
tavshedspligt med hensyn til fortrolige
oplysninger
• Videregivelse af oplysninger til private
• Videregivelse af oplysninger til anden
forvaltning
• Undtagelser
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Straffelovens rammer
Følgende former for seksualoplæring og –
hjælp er tilladt:
• At yde hjælp til onani
• At yde hjælp til personer, der ønsker samleje
med hinanden
• At yde hjælp til kontakt med en prostitueret

Straffelovens rammer
Det er ikke tilladt:
 At give seksualoplæring, når en person verbalt
eller ved sin adfærd modsætter sig dette.
 At fungere som seksualpartner, fx ved at have

samleje eller andre former for seksuelt samkvem
som led i en seksualoplæring.

 At give seksualoplæring til børn under 15 år. Over
for denne gruppe kan kun gives seksualvejledning.
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Din krop bliver højere og bredere.
Dit ansigt bliver længere.
Der vokser hår nye steder på kroppen.
Din stemme bliver dybere.
Du kommer til at svede mere,
og sveden kan lugte.
Din penis og dine testikler bliver større.
Din krop begynder at producere sæd.
Du kan få bumser og
mere fedtet hår og hud.

Brystudvikling
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Der er porno og så er der virkeligheden
Når man er teenager er porno noget nyt og frækt og derfor spændende.

Sex i porno og sex i virkeligheden er ikke det samme.
Porno
Stønnen

Åhh

Ååhh
…

Bryster

Mænd og kvinder

Sex med mange
på én
gang

Pikke

Udløsning

Højt stønnen fra start til
slut. Det gør seeren
liderlig.

Er dette et problem?

Virkelighed
I virkeligheden er det
meget forskelligt om
voksne stønner og hvor
meget de stønner

Kæmpe bryster. Kæmpe I virkeligheden er kvinders
bryster i pornofilm er ofte bryster meget forskellige.
kunstige.
De er store, små, skæve,
runde, struttende,
hængende og så videre.
Kvinder gør alt, hvad
I virkeligheden foretrækker
manden vil have. Porno mange voksne at
viser ikke hvordan de
bestemme lige meget, at
fleste mennesker har
skiftes til at bestemme eller
det.
at der slet ikke er nogen af
dem der bestemmer.
Én kvinde har sex med
Mange bryder sig slet ikke
mange mænd eller én
om sex med flere
mand har sex med
personer. Nogle fantaserer
mange kvinder. Porno
bare om det.
viser nogle menneskers
sexfantasier.
Kæmpe pikke. Mandlige Mænd med ekstremt store
pornoskuespillere
pikke hører absolut til
udvælges ofte efter
mindretallet.
størrelsen af deres pik.
Stor sprøjtende
Ved en normal udløsning
udløsning hos manden. I (sædafgang) kommer der
porno er det ofte et
ca. 1 tsk. sæd = 2-5 ml.
filmtrick, hvor man
bruger flormelis og vand
(ligner sperm)

Håndtering af vrede & frustration
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Instruktion til onani for mænd
på toilettet

Før du begynder, skal du sikre dig, at du befinder dig et privat sted (som f.eks. på dit
værelse eller badeværelset), at døren er låst og at du er alene.
At onanere (kælen for/berøring af din tissemand) er en normal opførsel som ikke er
farlig. De fleste mennesker onanerer. Dette tillader dig at undersøge din krop og at
opnå nydelse = at få en dejlig følelse i kroppen.
De følgende trin vil hjælpe dig til at onanere bedst muligt:

1. Hold om din tissemand med din hånd, mens du bevæger
hånden fra top til bund (op-og-ned-bevægelse).

2. Hvis du mærker for meget modstand på din tissemand, kan du
bruge en glidecreme, som vil hjælpe din hånd med at glide på
din tissemand. (Brug altid kun vandbaseret glidecreme – aldrig
oliebaseret glidecreme).
3. Din tissemand er nu stiv. Fortsæt med at berøre din tissemand (som før
beskrevet) i 5 til 7 minutter eller lidt længere tid – som du har lyst til.

4. Du vil efterhånden føle dig mere ophidset (= din vejrtrækning bliver hurtigere,
musklerne nederst i maven bliver spændte, der kommer en uro i
kroppen) og du bliver spændt i tissemanden, indtil en hvid væske
kommer ud fra urinåbningen i din tissemand. Denne væske er sæd
(sperm) – dette er normalt, og det betyder, at du er færdig med at
onanere.

5. Brug et stykke papir (f.eks. køkkenrulle eller toiletpapir) eller et
fugtigt håndklæde/vaskeklud til at tørre din tissemand af med.

Det er ikke sikkert, du altid får udløsning, (den hvide væske, der kommer ud af
tissemand), når du onanerer – dette er også helt normalt.
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1. Onani – hvordan?


2. Udløsning – hvordan?
Og hvad så bagefter?
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Faldgruber på nettet…..

Net-chat
• SMART –reglen
1. Sæt grænser
2. Mød aldring en chat ven
alene
3. Afgiv ikke personlige
oplysninger
4. Reager og gem beviserne
5. Tal med en du stoler på
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Aflæsning af
mimik og
kropssprog

Eksempler
på Ansigtsudtryk (mimik) og kropssprog
Ansigt eller
kropsdel

Handling
(det man gør)

Fortolkning (som
det bliver opfattet)

Hoved

Hælder til den ene
side (mod skulderen)

Forstår ikke, lytter,
tænker

Ansigt

Skuler (involverer hele

Væmmelse,
misfornøjet, utilfreds,
truende, mobning,
vrede

ansigtet: øjnene er smalle
og skeler, næsen er
rynket, læber er pressede
sammen, munden er
sommetider til den ene
side)

Øjne

Vidt åbne

Aflæsning af
mimik og
kropssprog

Eksempler
på Ansigtsudtryk (mimik) og kropssprog
Ansigt eller
kropsdel

Handling
(det man gør)

Hævet/løftet, skubbet Stolt, sej, trodsig
fremad

Krop

Pege med en finger

Give instruktioner, vise
vej, truer, i problemer

Hænder på hofter

Frustreret, keder sig,
spørgende, forventer
et svar

Trækker på skulderne

Spørgende, ved ikke

Overrasket, forbavset

Næsten lukkede (kun en Tvivler, i tvivl
sprække åben)

Kigger direkte på en
eller på noget i
længere tid (end et øjeblik)

Stirrer (som anses for
uhøfligt)

Øjenbryn

Samlet - knyttede

Tænker, forvirret

Mund

Hjørner af munden
løftet op (smil)

Glad, hilser

Hjørner af munden
vendt nedad

Trist, ked af det,
skuffet

Vidt åben

Overrasket, chok

Fortolkning (som
det bliver opfattet)

Hage

Arme lagt over kors på Utilnærmelig,
brystet
lyttende/hører på
information

(imødekommende)

Regler i forhold til sex
1. Den seksuelle lavalder i Danmark er 15 år
= Forbudt at have samleje med piger og drenge under 15 år.

2. Incest er forbudt
= Forbudt at have samleje eller kønslig omgang med nære
slægtninge (nære slægtninge = mor, far, papmor, papfar,
søskende/+pap, bedsteforældre/+pap, mostre, tanter, onkler)

3. Forbudt at dyrke sex på offentlige steder
Det kan krænke andre mennesker

4. Sexchikane er forbudt
= At overskride en andens grænser på en seksuel måde, så
det bliver krænkende for personen. En særlig form for
mobning. Sexchikane kan foregå verbalt + skriftlig + fysisk

5. Gråzoner

Lovligt

Ulovligt
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Grænser

Sig:NEJ

Vis mig dine
bryster!
Tag dine bukser
af!
Giv mig et kys!
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Hvilken person kan jeg give et knus?

BO - KAMMERAT

SØSTER

MANDEN
PÅ GADEN
MOR
FAR

MIG
PÆDAGOG

MORMOR
FARMOR
PÆDAGOG
KASSEDAMEN

Hvor må andre personer røre ved mig?

Hvor kan jeg være nøgen?

NEJ

JA

Udenfor
På mit værelse
I skolen
På mit badeværelse
I butikker
Lægens undersøgelsesrum
I mit køkken
I min stue
I andre menneskers huse
I andre værelser
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Hvor kan man tillade sig at stille personlige
spørgsmål til andre mennesker?

Biografen + café + bus
det sted man handler mest

Skole + bosted +
taxa + arbejde

hjem +
familie

Rutebilstation + butikker +
På gaden + museer o.l.

Rådgivning

Seksualitet på dagsordenen
•
•
•
•
•
•

Formål
Målgruppe
Hjælperens holdning
Etiske retningslinjer
Lovgivning
Litteratur og materiale
henvisning
Kan downloades fra: www.socialstyrelsen.dk
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Rådgivning - seksualvejledning

Rådgivning - seksualvejledning

• Jørgen Buttenschøn: Sexologi. En bog for professionelle og
forældre om udviklingshæmmede menneskers seksualitet.

• Sex og Samfund tilbyder rådgivning og hjemmeside med
materialer til undervisning/vejledning 
www.sexlinien.dk ; www.bedreseksualundervisning.dk

• Anette Løwert & Karsten Løt: På vej til voksen – et
undervisningsmateriale til seksualvejledning af unge.
• Følelser og fornemmelser – på spil. www.langagerskolen.dk
• Hjertespillet. www.akucenter.frederikssund.dk

• www.sikkerchat.dk er en oplysningsside om net og mobil
lavet af Det Kriminalpræventive Råd og Red Barnet.
• SUMH Sammenslutningen af Unge Med Handicap –
tilbyder anonym seksualvejledning til unge med
handicap. www.sumh.dk
• www.seksualvejlederforeningen.dk Uddannede
seksualvejledere kan besvare spørgsmål vedr. seksualitet.

Rådgivning - overgreb
• www.sus.dk ; Socialt Udviklingcenter SUS
– Pjecer om forebyggelse af overgreb og rådgivning

• www.forebygovergreb.dk ; Socialstyrelsen
– Inspiration og redskaber til forebyggelse af overgreb

• www.socialstyrelsen.dk/siso ; Videnscentret for
sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb
mod børn. – Gratis rådgivning vedr. vold og overgreb +
materialer og redskaber om emnet

• www.voldtaegt.dk ; Center for Voldtægtsofre

Forebyggelse og håndtering
• Fra Århus kommunes hjemmeside: ….”Vejledningen ”Respekt
for grænser – ”Forebyggelse og
håndtering af sager om et
seksuelt overgreb mod et barn
eller en ung" er udtryk for
Aarhus Kommunes ønske om at
følge op på og tage ved lære af
en alvorlig pædofilisag i en af
byens daginstitutioner. ”
Pjecerne kan hentes via: www.aarhus.dk

– Nationalt videnscenter om voldtægt
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Psykiske tegn på seksuelle overgreb
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ændret personlighed eller adfærd.
Selvskadende adfærd.
Udadreagerende adfærd.
Søvnløshed.
Spiseforstyrrelser.
Upassende seksuel opførsel/overdreven fokus på
sex.
Lav selvfølelse. Usikkerhed. Selvudslettende.
Depression.
Tilbagetrækning i fht. venner.
Tab af færdigheder/forringet funktionsniveau.
Tab af taleevne/forringet taleevne

Et seksuelt overgreb er strafbart

Fysiske tegn på seksuelle overgreb
• Blå mærker, sår, rifter, hævelser og andre tegn
på fysisk vold.
• Tøj, som er revet i stykker eller forsvundet.
• Rifter og ømhed omkring kønsorganerne.
• Seksuelt overførte sygdomme eller graviditet.

Spørgsmål

• Professionelle har skærpet pligt til at anmelde
et seksuelt overgreb.
Uanset om krænkeren er ens kollega, en af
ofrets pårørende eller et menneske fra ofrets
netværk.
• thso@aarhus.dk
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