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TITEL: “Når den seksuelle adfærd er ulovlig” 

 

OPLÆG  

Hvordan kan vi som fagpersoner samarbejde med borgere i forhold til deres seksualitet, så de bliver gjort i 

stand til at kunne handle på en måde, hvor de undgår at have en adfærd som er lovovertrædende? 

Det er med udgangspunkt i det spørgsmål, at workshoppen afholdes. 

 Hvis vi som fagpersoner ikke også samarbejder med borgerne i forhold til seksualiteten og prøver at forstå 

hvilke detaljer, som for borgerne danner meningen i samspillet med andre mennesker, er min erfaring, at 

det som de oplever både kan være fuld af nederlag, frustrationer og fejlfortolkninger fra omverden.  

Vi skal være nysgerrige på, hvad borgerne navigerer efter og hvad, de hæfter sig ved i samspillet med 

andre. Er det eksempelvis køn, alder, højde, kropsbehåring, interesser mm.? Vores nysgerrighed skal 

hjælpe borgerne til, at de ikke ender med at deres adfærd bliver både grænseoverskridende og ulovlig. 

Hvor høj er man, når man er 14 år eller 20 år? Hvis højden er det, som giver mening for borgeren, bliver det 

afgørende for vores arbejde at sætte den detalje ind i helheden - at give viden om, at man ikke ud fra 

højden kan vide, hvor gammel andre er. Hvis vi ikke er nysgerrige på detaljerne, får vi ikke mulighed for at 

kunne perspektivere og tilbyde viden i forhold til at se helheden.  

Borgerne kan for eksempel også have brug for, at vi hjælper med at mentalisere. Hvad 

grænseoverskridende adfærd er og hvad det gør ved andre. På den måde kan vi hjælpe borgerne med at 

kunne handle anderledes fremadrettet.   

Hvis vi ikke samarbejder med borgerne i forhold til deres seksualitet, kan de blive potentielle 

lovovertrædere uden måske at vide, at de gør noget forkert - eller uden at vide, hvad de ellers skal gøre.   

Workshoppen tager udgangspunkt i eksempler fra praksis, både forløb med borgere med 

udviklingshæmning samt normal begavelse. Endvidere vil der være et indefra perspektiv fra en borger, som 

jeg har haft et rådgivningsforløb med. Et forløb, hvor samarbejdet med mig, har resulteret i, at der ikke er 

rejst tiltale for den lovovertrædelse, han har gjort. 

 

Form:                Workshop 

Målgruppe:      Fagpersoner 

 


