
Symptomer på seksuelt misbrug hos børn 

Kilde: Vejledning til fagpersoner i sager vedr. omsorgssvigt overfor børn, Fyns Amt, 2001. 

 Legemlige Psykiske Sociale 

 

 

 
Førskolebarnet 

 

0-6 år 

1.Følger ikke den normale vækstkurve. 
2.Unaturlig rødmen omkring vagina og 

endetarm. 
3.Flænger i vagina, tarm eller mundvige. 
4.Uforklarlige underlivssmerter 
5.Opsvulmethed, udflåd og kønssygdomme 

både inden for det orale, det anale og det 

genitale område. 
6.En stor og unaturlig masturbation. 

 

1.Depressioner. 
2.Apati. 

3.Reagerer ikke på opfordring til kontakt. 
4.Reagerer med angst og voldsomme 

skrigeture overfor mænd, fx mandlige 

pædagoger. 

1.Barnets unormale reaktioner i socialt samvær. 
2.For alderen uventede seksuelle ytringer og 

handlinger. 
3.Angst for berøring. 
4.Øjenkontakt – er angst for at se voksne i øjnene. 
5.Flirt i omgangen med voksne. 

 

 
Skolebarnet 

 

7-12 år 

 

1.De samme som førskolebarnet. 
2.Enuresis / encoprese. 
3.Smerter ved afføring. 

4.Begyndende underlivssygdomme samt 

kønssygdomme. 
5.Mange psykosomatiske symptomer som 

underlivssmerter, mavesmerter og 

hovedpine.  

1.Som førskolebarnet. 
2.Tendenser  til selvdestruktion. 
3.Manglende identitetsfølelse. 

4.Kredsen om selvmord. 
5.Opgivenhed og stærk skyldfølelse. 
6.Forsøg på at holde tidspunktet for de 

første fysiske tegn på puberteten tilbage. 

7.Søvnproblemer. 
8.Spiseforstyrrelser. 

OBSERVER specielt skolemiljøet/lejrskoler.  
1.Ændringer i barnets reaktionsmønster.  

2.Indlæringsvanskeligheder, psykiske spændinger. 
3.Underlegenhedsfølelser/opgivenhed. 
4.Taler ”gammelklogt” voksensprog, mangler 

jævnaldrende. 

5.Udsat for mobning. 
6.Køber venner fx med slik mm.  
7.Seksuelle identitetsproblemer. 
8.Flirt med voksne forstærkes kropsligt og i 

påklædning. 

 

 
Pubertetsunge 

 

12-19 år 

 

 

 

1.Kønssygdomme og underlivssygdomme. 
2.Graviditet og abort i en tidlig alder. 
3.Tidlig seksuel aktivitet. 

4.Evt. ungdomsprostitution. 
5.”Tilbagekalder” fysisk udvikling ved hjælp 

af evt. spisevægring eller bulimi. 
6.Udvikler specielt kropssprog, kropsholdning 

og gangart, lukket, vagtsom, udslettende og 

opfordrende. 

HER er ikke kommet nye symptomer  til, 

men der er blevet forstærket. 

1.Stor skamfølelse og bekræftelse på, at 

det er ham/hende selv, der er skyld i 

familiesituationen. 

2.Stort behov for at føle ”Jeg er til” – 

derfor større selvdestruktive skader, 

mange forsøg på selvmord ved hjælp af 

medicin. 
3.Misbrug af stoffer/alkohol. 

HER er igen en forstærkning af allerede tillærte 

adfærdsnormer. 

1.Øget skulkeri fra skolen. 
2.Kraftige skænderier mellem barn og familie. 
3.Bortgang fra hjemmet/eller bange for at komme 

hjem. 

4.Konstant overtrædelse af regler og forbud. 


