
Mellemstore børn

Mellemstore børn vil udvise 

de samme tegn og symptomer 

som småbørn. 

Herudover:

• Lav selvfølelse

• Magtesløshed

• Apati

• Skyldfølelse

• Skamfølelse

• Begyndende depression

• Indadvendthed

Teenagere

Teenagere vil udvise de sam-

me psykiske tegn og sympto-

mer som småbørn og mellem-

store børn. 

Herudover:

• Depression

• Mistillid til andre

• Manglende identitetsfølelse

• Forvirret omkring

køns-identitet

• Forøget skyld- og skamfø-

lelse

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Del 3: Tidlig opsporing 

Mulige tegn og reaktioner  
– seksuelle overgreb 

I nedenstående oversigt beskrives en række forskellige mulige tegn og 
reaktioner på seksuelle overgreb Der skelnes mellem fysiske, psykiske og 
sociale/adfærdsmæssige tegn og reaktioner. Der sondres ligeledes mellem 
de tegn og reaktioner henholdsvis småbørn, mellemstore børn og teen-
agere særligt kan udvise.7  
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Småbørn Mellemstore børn 

•  Rødmen, irritation omkring  Mellemstore børn vil udvise de 

kønsorganer, skede- og ende samme fysiske tegn og sympto

tarmsåbning mer som småbørn. 

•  Smerte, kløe, udslæt om Herudover: 

kring kønsorganer, skede- og •  Psykosomatiske klager over 

endetarmsåbning smerter i underlivet, hoved

•  Vaginal blødning, blødning  pine, mavepine m.m. 

fra kønsorganer og ende •  Vanskeligheder med krops

tarmsåbning lig kontakt, berøring  

•  Blærebetændelse, skedekatar •  Mangelfuld eller overdreven 

•  Blod i underbukserne personlig hygiejne 

•  Have svært ved at gå eller 

sidde Teenagere 

•  Mave- og fordøjelsesvanske Teenagere vil udvise de samme 

ligheder tegn og symptomer som små

•  Klager over utilpashed børn og mellemstore børn. 

•  Stoppe ting/objekter op i Herudover: 

skede- og endetarmsåbning •  Tidlig seksuel aktivitet 

•  Ufrivillig vandladning,  •  Tidlig graviditet og abort 

encoprese •  Forsøg på at tilbageholde/ 

•  Revner i mundvige, sår i skjule fysisk udvikling 

munden 

•  Pådragelse af seksuelt over

førte sygdomme 

•  Synkebesvær, ubehag ift. 

bestemte fødevarer 

•  Usædvanlig kropslugt (sæd) 

•  Følger ikke normal vækst

kurve 





















PSYKISKE TEGN 

Småbørn 

•  Humørsvingninger 

•  Tristhed 

•  Angst 

•  Uforklarlig gråd, skrigeture 

•  Mareridt, bange for at falde 

i søvn 

•  Udvise ligegyldighed, ro

bot-lignende adfærd 

•  Ensomhedsfølelse 

•  Isolation 

•  Reagerer ikke på opfor

dring på kontakt, trækker 

sig ind i sig selv/i en skal 

•  Mistillid til voksne 

•  Utryg tilknytning 

•  Dissociation 

•  Ukritisk i kontakten til 

andre 





22 



PSYKISKE TEGN

Småbørn

• Humørsvingninger

• Tristhed

• Angst

• Uforklarlig gråd, skrigeture

• Mareridt, bange for at falde 

i søvn

• Udvise ligegyldighed, ro-

bot-lignende adfærd

• Ensomhedsfølelse

• Isolation

• Reagerer ikke på opfor-

dring på kontakt, trækker 

sig ind i sig selv/i en skal

• Mistillid til voksne

• Utryg tilknytning

• Dissociation

• Ukritisk i kontakten til 

andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellemstore børn 

Mellemstore børn vil udvise 

de samme tegn og symptomer 

som småbørn. 

Herudover: 

• Lav selvfølelse 

• Magtesløshed 

• Apati 

• Skyldfølelse 

• Skamfølelse 

• Begyndende depression 

• Indadvendthed 

Teenagere 

Teenagere vil udvise de sam

me psykiske tegn og sympto

mer som småbørn og mellem

store børn. 

Herudover: 

• Depression 

• Mistillid til andre 

• Manglende identitetsfølelse  

• Forvirret omkring  

køns-identitet 

• Forøget skyld- og skamfø

lelse 









SOCIALE OG ADFÆRDSMÆSSIGE TEGN 

Småbørn Mellemstore børn 

•  Ændring i adfærd Mellemstore børn vil udvise de 

•  Seksualiseret adfærd samme sociale tegn og sympto

•  Overdreven/tvangspræget mer som småbørn. 

onani Herudover: 

•  Usædvanlig interesse i og •  Indlæringsvanskeligheder,  

viden om seksualitet ud over manglende koncentration 

alders- og udviklingsmæssigt •  Udvise voksen seksuel adfærd, 

niveau gå  forførende,  flirtende 

•  Koncentrationsvanskeligheder  •  Påfaldende påklædning 

fx ved leg og samvær med •  Manglende blufærdighed eller 

andre overdreven blufærdighed ift. 

•  Leg med dukker, hvor seksu egen krop og i relation til 

elle overgreb illustreres omgivelserne 

•  Regredierende adfærd, baby •  Begyndende selvdestruktiv  

sprog adfærd 

•  Udadreagerende, aggressiv  •  Tab af kompetencer 

adfærd, sparke, slå, bide •  Begyndende udvikling af 

•  Hyperaktivitet beskyttelsesstrategier for at  

•  Frustration og vrede undgå seksuelle overgreb eller 

•  Frygt for og modvilje mod afsløring heraf 

bestemte personer eller steder •  Mobning 

•  Umotiveret gråd •  Begyndende selvmordstanker 

•  Tavshed 

•  Påførelse af selvforskyldt Teenagere 

smerte, banke hovedet ind i Teenagere vil udvise de samme  

ting, trække i hår, skære i sin tegn og symptomer som små

krop  børn og mellemstore børn. 

Herudover: 

•  Selvskadende adfærd, cutting, 

selvmordstanker- og forsøg 

•  Spiseforstyrrelser 

•  Alkohol og stofmisbrug 

•  Udvise pseudomodenhed 

•  Hemmelighedsfulde, skam

fulde 

•  Udvikling af specielt krops

sprog, kropsholdning 
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