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Forskning om 
opsporing af vold og 
overgreb mod børn



Hvorfor er opsporing så 
vigtigt?



• Fysiske skader

• Psykiske konsekvenser

• Adfærdsmæssige udfordringer

• Sociale udfordringer

• Uddannelsesmæssige konsekvenser

Alvorlige 
konsekvenser som 
følge af vold og 
overgreb



Sarah voksede op i en 

middelklassefamilie med to forældre i 

beskæftigelse, og hun klarede sig godt i 

skolen. Hendes far var imidlertidig

psykisk ustabil og periodisk voldelig 

over for Sarah. Hun husker, at der kom 

”besøg fra kommunen” i hjemmet, 

hvilket gav anledning til at ”nu skulle 

der strammes op derhjemme”. Som 16-

årig fortæller Sarah første gang en 

professionel fra kommunen om farens 

vold, og herefter bliver hun anbragt 

uden for hjemmet. I et tilbageblik 

spørger Sarah: ”Hvorfor gjorde de 

[kommunen] ikke noget tidligere?”.

Kilde: Andersen & Bengtsson (2019), ”Rettidighed og 

synkronisering af indsatser i komplekse ungesager”, s.51

At sikre rettidig hjælp er en vanskelig 

proces

• Børn og unge: Oplevelse af svigt

• Professionelle: Viden kan være svært 

tilgængelig

Negativ oplevelse når 
hjælpen ikke kommer



Hvordan ser vold og overgreb 
mod børn ud?



• Man kan ikke nødvendigvis se på et 

barn at vedkommende er udsat for vold 

eller overgreb

• Tegn og reaktioner kan være udtryk for 

andet end vold eller overgreb

• At opdage vold eller overgreb er ikke en 

engangsbegivenhed men en proces

Tegn og reaktioner 
kan være skjulte



Adam på 4 år havde igennem længere tid været voldsom over for de 

andre børn i børnehaven. Adam tog ofte legetøjet fra de andre børn og 

slog og skubbede dem. En dag, da Adam igen var fysisk voldsom over for 

et af de andre børn, var pædagogen Lone nødt til at flytte Adam fysisk 

væk fra situationen, da Adam ikke reagerede på pædagogens ord og 

anvisninger. Pædagogen fortalte endnu en gang Adam, imens hun holdt 

om ham og flyttede ham væk, at man ikke må slå. Adam kæmpede imod 

og forsøgte at komme væk fra pædagogen mens han råbte: ”Hold kæft 

eller jeg giver dig en lussing”. Pædagogen forsøgte at få ro på Adam og 

tale med ham. Hun sagde derfor: ”Sådan taler vi altså ikke her. Der er da 

heller ikke nogen, der taler sådan til dig eller går rundt og slår på dig”. 

Adam svarede: ”Det gør min far”.

Kilde: Ivarsen (2020). ”Børn udsat for overgreb – når mistanken opstår”, s.135 



Fysiske tegn

Fx blå mærker, brandmærker, skader i forskellige 

helingsstadier

Adfærdsmæssige, psykiske og sociale tegn

Fx aggression, angst, depression, selvskade

Fysisk vold



Pædagogen Lone var på vej ind i børnehavens puderum. Lone kunne 

høre, at 5-årige Sofia var ved at ”overtale” Anders på 3½ år til at ”stå som 

en hund”. Da pædagogen trådte ind i lokalet havde Sofia trukket bukserne 

ned på Anders, og var ved at stikke ham i numsen med en blyant. 

Pædagogen bad Sofia om at slippe taget i Anders, der nu var begyndt at 

græde. Lone forklarede Sofia, at man ikke må putte noget op i numsen på 

andre, det gør ondt. Sofia svarede pædagogen, at det bare var en leg. 

Lone prøvede at sige til Sofia: ”Men prøv at se på Anders, jeg tror ikke 

Anders har lyst til at lege den leg”. Sofia vendte sig om, kiggede på 

pædagogen og sagde: ”Man må altså godt lege den leg, det siger min 

onkel selv, det er bare en sjov og hemmelig leg”.

Kilde: Ivarsen (2020). ”Børn udsat for overgreb – når mistanken opstår”, s.135-136 



Fysiske tegn

Fx alvorlige skader eksempelvis omkring kønsorganer, 

tandlægeskræk

Adfærdsmæssige, psykiske og sociale tegn

Fx seksualiseret adfærd, angst, depression, 

selvskade, reservation

Seksuelle 
overgreb



En morgen observerede pædagogen Lone fra vinduet Amalies mor 

sammen med 3-årige Amalie på parkeringspladsen. Det var tydeligt at se 

på Amalies mors ansigt, at hun var vred. Da de kom ind i børnehaven, 

kom Amalies mor hen til Lone, stadig med Amalie ved sin side. Moren 

fortalte højt og vredt pædagogen, at ”Amalie har været helt umulig igen 

her til morgen. Hun fatter jo ingenting”. Pædagogen kiggede på Amalie, 

der var tydeligt utilpas i situationen; Amalie kiggede ned i gulvet, og 

forsøgte at holde sin mor i hånden. Moren afslog irriteret Amalies initiativ. 

Amalies mor tog et æble frem, og gav det til Lone. Amalies mor sagde 

højlydt: ”Bare sørg for, at Amalie får spist det skide æble”, og tilføjede at 

Amalie ikke skulle have andet at spise før det ”skide æble” var spist. 

Derefter gik Amalies mor uden at sige farvel. Resten af dagen legede 

Amalie stille og lidt væk fra de andre børn. Amalie sagde ikke noget om 

episoden, og var ikke selv opsøgende overfor pædagogerne.

Kilde: Ivarsen (2020). ”Børn udsat for overgreb – når mistanken opstår”, s.136 



Fysiske tegn

Ingen fysiske tegn

Adfærdsmæssige, psykiske og sociale tegn

Fx angst, depression, negativ selvforståelse, social 

fobi, manglende empati

Psykisk vold



• Når børn og unge er udsat for flere typer af vold 

og overgreb på samme tid

• Voldsformer kan været vævet ind i hinanden hos 

det enkelte barn eller ung

Polyviktimisering



Risikofaktorer

• Begrænset uddannelse

• En historie med misbrugsproblemer

• Psykiske lidelser

• Antisocial adfærd/kriminalitet

Beskyttelsesfaktorer

• Tryg tilknytning

• Involveret far

• Fravær af antisociale jævnaldrende

• Nært forhold til ikke-krænkende forælder

Forældre og 
familier kan også 
udvise tegn



De fleste forældre kommer på et eller andet tidspunkt 

til at optræde uhensigtsmæssigt over for deres børn

Opdragelsespraksis og omsorg som et kontinuum 

(Wolfe & McIsaac, 2011):

• hensigtsmæssig opdragelsespraksis

• uhensigtsmæssig opdragelsespraksis 

• uacceptabel opdragelsespraksis

Fra uhensigtsmæssig 
til uacceptable 
opdragelsespraksis



Hvordan opspores vold og 
overgreb?



• Børn og unge fortælle ofte ikke at de er 

udsat for vold eller overgreb

• Når børn og unge fortæller om vold eller 

overgreb er det ofte til jævnaldrende

• En proces præget af komplekse 

overvejelser, ydre omstændigheder og 

andres reaktioner

Når børn og unge 
selv fortæller om 
vold og overgreb



Barrierer

• Forventning om negativ reaktion fra andre 

• Frygt for negative konsekvenser 

• Skam, skyldfølelse og selvbebrejdelse 

• Ambivalente følelser i relation til voldsudøveren

Facilitatorer

• Tillidsfuld relation 

• Mulighed for at fortælle 

• Information om vold og overgreb 

Hvad kan hindre og 
fremme at børn deler 
oplevelser med vold 
og overgreb?



Mulighed for at fortælle

Behov for at fortælle



En mor og datter (teenager) er hjemme. Efter 

at moren har sagt godnat fortsætter datteren 

med at se fjernsyn med alt lyset tændt. Da 

moren spørger hvorfor, svarer datteren, at hun 

SKAL have fjernsynet kørende og lyset tændt 

for at kunne falde i søvn. Senere samme aften 

finder moren datteren, som sover med 

fjernsynet kørende og lyset tændt. Hun 

tænker, at det er underligt, at hun ikke kan 

sove uden. Hun tænker, at det er usædvanligt 

for datteren, og at noget må være sket. Den 

næste aften spørger hun direkte: ”Fortæl mig, 

er der sket noget alvorligt? Har nogen gjort dig 

noget?”. Datteren svarer ja, og fortæller 

efterfølgende om, at morens eksmand har 

udsat hende for overgreb. 

Kilde: Flåm & Haugstvedt (2013).

• Små tegn og åbenhed

• Tillidsfulde relationer og vedvarende 

opmærksomhed

• Turde spørge ind samt opstille situationer

Døråbninger –
muligheder for at 
fortælle



• Det universelle niveau: Screening af hele 

eller dele af befolkningen

• Det selektive niveau: Screening af dele af 

befolkningen, der har kendte risikofaktorer

• Det indikerende niveau: Screening af 

familier, der har kendte risikofaktorer  

Opsporing med 
screeningsværktøjer



• Værktøjerne er anvendelige og nemme at 

bruge

• Behov for supervision og genopfriskning

• Udfordring at indarbejde værktøjerne i daglige 

rutiner

Et eksempel –
erfaringer fra 
sundhedspersonale



• Børn og unge, der selv fortæller om vold 

og overgreb

• Opmærksomhed på tegn og reaktioner 

fra personer omkring barnet eller den 

unge

• Anvendelse af værktøjer til screening

• Opsporing er en proces, der sker i 

samspil med omgivelserne

Måder at opspore 
vold og overgreb



Opsamling



Vold og overgreb kan få alvorlige 

konsekvenser for børn – ikke kun i 

barndommen men også ind i 

voksenlivet

Konsekvenser



Tegn og reaktioner på vold og 

overgreb er ikke specifikke – men søg 

altid at afdække hvorfor børn mistrives

Tegn og 
reaktioner



Opsporing af vold og overgreb er ikke 

en engangsbegivenhed – det er en 

proces over tid, hvor den tillidsfulde 

dialog med barnet eller den unge er 

helt central

Proces og dialog



Sofie Henze-Pedersen, forsker

shp@vive.dk

Tak for 
opmærksomheden

Kortlægning af psykisk vold mod børn
https://www.vive.dk/media/pure/14674/3738979

Kortlægning af fysisk vold og seksuelle overgreb mod børn
https://www.vive.dk/media/pure/16645/6100319
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