TEGN — SEKSUELLE OVERGREB
Beskrivelserne af tegn er taget fra Næstved Kommunes elektroniske redskab ”Familiedialog”, som løbende opdateres i takt med, at der kommer ny viden på området. Familiedialogen kan tilgås via dette link: https://formidlingnaestved.alldialogue.dk/
Herunder findes en gengivelse af beskrivelserne af hvad der betragtes som henholdsvis ”Normal adfærd” (grøn), ”Tegn som kræver skærpet opmærksomhed og
mulig underretning” (gul) og ”Tegn som kræver akut handling og akut underretning” (rød). Tegn på seksuelle overgreb er aldersopdelt i intervallerne 0-6 år, 6-13
år og 13-18 år.
Børn har et helt naturligt behov for at udforske krop og seksualitet på egen hånd og nogle gange sammen med andre. Udviklingen af barnlig seksualitet går hånd i
hånd med barnets samlede udvikling og personlighedsdannelse og er derfor central for barnets videre liv. For at sætte fokus på de helt naturlige tegn der kan være
på en ”sund seksualitet” har vi valgt at sætte afsnittet om ”normal adfærd” først.

Normal adfærd
Småbørn 0-6 år

Mellemstore børn 6-13 år

Teenagere 13-18 år

Udviser alderssvarende nysgerrighed og optagethed af seksualitet.

Udviser alderssvarende nysgerrighed og optagethed af seksualitet, og er interesseret i sex og forplantning.

Udviser alderssvarende nysgerrighed og optagethed af seksualitet.

Spørger interesseret til forplantning, kropsdele og
kroppens funktioner.

Leger kysse- og pillelege med begge køn, og berører sin egen krop og kønsdele.

Leger alderssvarende seksuelt prægede lege med
jævnaldrende, som er præget af gensidighed og
nysgerrighed.

Har et voksende behov for, og forståelse for, privathed omkring kroppen. Er f.eks. blufærdig ved
toiletbesøg eller tøjskifte.

Betragter jævnaldrendes kønsdele f.eks. under
toiletbesøg.

Onanerer i enerum – måske to og to sammen.

Leger samleje med tøjet på.
Siger frække ord.

Spørger og taler om bryster, kønsdele, samleje
og om, hvordan børn bliver til.

Undersøger sig selv og kan have erektion.

Fortæller eller tegner historier om kønsdele eller
toiletbesøg.

Leger f.eks. far, mor og børn, ”vis mig din, så
viser jeg dig min…” eller doktorlege, hvor man
undersøger hinanden, ser og ”piller”.

Blotter sig i leg med jævnaldrende børn for at
være ”sej” – f.eks. ”vis mig din, så viser jeg dig
min…”

Er nysgerrig i forhold til at se, evt. røre ved, nære familiemedlemmers kønsdele og bryster f.eks.
i badet.

Er nysgerrig og søger adgang til relevant seksuel
information.

Kan være tryg ved at være nøgen. Viser numse
og kønsdele frem.

Krammer, kilder, kysser og rører sine venner.
Har et seksuelt sprogbrug

Onanerer i enerum.
Bruger musik, film, magasiner og billeder til seksuel nydelse og stimulation.
Har ligeværdige seksuelle samtaler med jævnaldrende f.eks. ved brug af humor og sjofelheder.
Har behov for privathed.
Er nysgerrig og søger adgang til relevant seksuel
information.

Hvis du har viden eller mistanke om overgreb
mod børn, er det vigtigt at du handler på det
øjeblikkeligt. Hvordan du skal handle, afhænger af situationen. Du kan finde vejledninger
til, hvordan du skal handle, i Action Cards som
findes fra s. 19 i denne beredskabsplan.
Vær i øvrigt opmærksom på, at en mistanke
om overgreb aldrig må drøftes med den, mistanken er rettet mod.
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