
Når den seksualiserede adfærd er 

ulovlig 

Hvordan kan vi som fagpersoner samarbejde med 

borgere ift. 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?
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Hvem er borgerne og hvorfor?

• Borgerne jeg har samarbejdet med har alle en autisme diagnose 

• Nogle med mental retardering andre med en IQ indenfor normalområdet

• De har manglende erfaringer ift. udvikling samt udlevelse af seksualiteten med 

jævnaldrende

• De chatter med 8-15 årige og får dem til at dele nøgen billeder af dem selv

• De downloader børneporno

• De har dom eller afventer dom for besiddelse af børneporno, eller har været i 

besiddelse af børneporno, uden at blive sigtet



Hvem er borgerne?

De har alle et ønske at ændre deres adfærd

Michael, 40 år

Hvorfor kontakt til børn frem for voksne?

https://www.wevideo.com/view/2598921367


Viden om autisme og seksualitet



Vigtigheden af at tilbyde viden

Viden, forståelse og erfaringer

Uddrag af en social historie

.....Når jeg finder billeder af børn uden tøj på, er det vigtigt at jeg ikke ser på dem, 

da det er ulovligt. 

Hvis jeg vil se på billeder af nøgne mennesker, er det vigtigt, at dem på billederne 

er voksne.

I Danmark er den kriminelle lavalder 15 år, hvis man gerne vil have sex med 

andre mennesker. 

Der er også regler, hvis man gerne vil se på billeder af nøgne mennesker. Dem 

man kigger på skal være over 18 år. 

Det kan være svært at se på billeder, hvor gammel et barn er, så det er vigtigt, at 

jeg kun kigger på billeder af voksne mennesker.

Børnene på billederne ved ikke, hvad der sker med de billeder, der er blevet taget 

af dem, hvor de er nøgne.

Hvis de vidste, at der sidder nogle og kigger på dem, ville de blive kede af det. ....





Når kvinder har menstruation ligger de et bind i deres 

underbukser.

Bindet har 2 sider, en forside og bagside.

På bagsiden er der tape som klister bindet fast til 

underbukserne.





Strategier

Michael fortæller om èn af de strategier som han bruger

• Børn på 13-15 er ikke bevidste om konsekvenserne af 

deres handlinger, når de deler billeder på nettet

• "Motivet er at lære et andet menneske at kende – spørge 

ind til deres interesser – spørge om, hvorfor de er på siden 

– undersøge om vi søger det samme".

• Porno er fantasi og ikke virkelighed

• "Jo mere jeg spørger om, jo mere forudsigelige bliver 

andre mennesker".

https://www.wevideo.com/view/2598924336
https://www.wevideo.com/view/2571418870


Viden, strategier og erfaringer

Porno består af:

97 procent fysisk aktivitet, mekanik

3 procent følelser, relation

Virkeligheden består af:

97 procent følelser, relation

3 procent fysisk aktivitet, mekanik



Viden, strategier og erfaringer

https://www.wevideo.com/view/2598918918


Emner som vi som fagpersoner kan hjælpe vores borgere 

med at få viden, strategier og erfaringsdanne på.

Kærlighed og følelser

• Kæreste – Hvordan finder jeg en 
kæreste?

• Kærestesorg

• Grænser

• - i en relation

• - uden for en relation

• - mine og andres grænser

• - byttehandel ift. grænser – "fire på 
grænserne"

• Forhandling og kommunikation

• Attråværdig – tro på at man kan 
tilbyde andre sit partnerskab

• Sociale medier og datingplatforme

• Porno og sex på nettet

• - jura, lovstof

• - seksuelle ydelser – cam person –
sugar datig

• - catfishing

• - etik porno

• Viden om mine og andres følelser 
(Gloria Willcox)

• Seksuelle følelser

• Aspergerpartner

• Børn/forældreskab

• Familie

Identitet

• Skam og stigma

• Peers og forbilleder

• Fællesskaber 

• Barrierer og privilegier

• - køn

• - diagnose 

• - mm.

• Seksuel orientering

• Køn

• - kønsidentitet

• - kønsudtryk

• - det givne køn

• Handicap og seksualitet –
Tilbageblik/fremtidskig/obs: 
samarbejde m. medarbejderne

• - erfarings- og læringsrum

• - forventning/undervisning 

• Trans- og homofobi – indre/ydre

• Ableisme (handicapfobi) – indre/ydre

• Springe ud som den jeg er

• - disclosure og tryghed

• Minoritetsstress

Seksuelle handlinger

• Onani og selvstimulering

• Seksuelle tanker – fantasier(ikke 
ønske om at udleve) – drømme –
forestillinger 

• Grænser (identificere alder)

• Porno

• Sex med andre mennesker

• - fetich

• - én til én

• - swinger

• - grupper

• Hjælpemidler(kompenserende) og 
sexlegetøj(lyst og liderlighed)

• Prævention

• Kønssygdom

• Seksuelle stimuli 

• Sanser

• - forståelse (hvad er på spil for mig)

• - strategier

• Kroppen

• - kendskab til kroppen

• - kroppens udvikling

• Forhandling - kommunikation 
Grænser



Hjælp fra omgivelserne

Michael fortæller om hvorfor samarbejdet med fagprofessionelle er vigtigt

https://www.wevideo.com/view/2598929756


Vigtige pointer

o Tværfagligt samarbejde

o Viden om borgerens forudsætninger:

Erfaringer, Autisme, Komorbiditeter

mm.

o Tilbyde viden – det implicitte gøres eksplicit

o Tilbyde strategier

o Mulighed for at danne erfaringer



Spørgsmål


