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Definition

Adfærd som nogen synes er et 
problem 
- Hvem? 
- Vi definerer adfærden som 

problemfyldt, når den er et problem 
for os 

- Det er når vi ikke har den rigtige 
metode 

- Personale påvirkes betydeligt mere af 
seksuel adfærd end af anden adfærd 

- Derfor ses adfærd som kan tolkes som 
seksuel oftere som problemskabende 

Hvad skal vi se på?



Adfærd med seksuelt indhold i 
omsorgen behøver ikke at være 
seksuel adfærd som de fleste 
skulle definere det 
- Kan være uden søgen efter nydelse 
- Kan være angstfyldt 
- Kan være uden menneskeligt objekt 
- Kan være et socialt værktøj helt 

uden seksuelle undertoner 

Hvad skal vi se på?



Vi skal se på lidt forskellige ting 
- Affektreguleringsadfærd 
- Tvangsmæssig seksuel adfærd 
- Stressrelateret adfærd 
- Socialt orienteret seksuel adfærd 
- Og noget om hvordan man 

håndterer det 
- Men først lidt historie og noget 

om perspektiver 

Hvad skal vi se på?



Platon anså at børn er 
vilde som skal tæmmes og 
disciplineres 
Dette syn støttedes af 
Augustin og Calvin fordi 
det passer ind i et kristent 
verdensbillede 
Og har medvirket i det 
kristne syn på sex 
Som noget som er koblet 
til ægteskabet og 
reproduktion

Pædagogik



Aristoteles anså at børn er 
ufærdige voksne som vokser op til 
gode voksne hvis de får relevant 
støtte til at udvikles 
Dette syn støttes af både 
udviklingspsykologien, 
neuropsykologien og 
adfærdsgenetikken 

Pædagogik



McGregor beskrev i 1960 de to 
grundlæggende syn på 
mennesket som farver våre 
metoder 
- X - At mennesker er dovne og 

egoistiske og skal motiveres, 
styres og overvåges 

- Y - At mennesker er autonome 
og gør sit bedste ud fra sine 
forudsætninger

Pædagogik



Ross Greene snakker om et 
perspektivskifte 
Greene siger at det handler om 
hvorvidt vi anser at  
- personen gør det med vilje  
- eller gør sit bedste

Perspektivskiftet



Vi ved måske ikke helt konkret 
hvad perspektivskiftet består af 
Men vi ved præcis hvornår det 
sker 
- Tidligere var en diagnose nok til at 

få den forandring 

Måske handler det om flere 
faktorer vi skal kigge på  
Helt klart er dog at det handler 
om attribution

Perspektivskiftet



Hvis man får en 
parkeringsbøde kan man have 
to forskellige holdninger  
- Jeg parkerede det forkerte sted. Det 

var dumt 
- Parkeringsvagten er en idiot 

- Tager man holdning to stiller man 
måske bilen på samme sted dagen 
efter 

- Og får en ny parkeringsbøde 
- Og bliver bekræftet: 

Parkeringsvagter er idioter 
- Og lærer desværre ingenting

Parkeringsvagten 
 Attributionsteoretisk eksempel



Metoder som vi let 
falder i når vi 
attribuerer adfærden 
til personen med 
adfærden  
- Appellere 
- Irettesætte og sætte grænser

Attribution
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Metoder som vi let 
falder i når vi 
attribuerer adfærden 
til personen med 
adfærden  
- Appellere 
- Irettesætte og sætte grænser 
- Bruge straf og konsekvenser 
- Bruge belønninger

Attribution



Belønninger

Effekter 
- Legitimerende effekter
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- Legitimerende effekter 
- Adfærden vi vil øge 

mindsker når belønningen 
fases ud







Belønninger

Effekter 
- Legitimerende effekter 
- Adfærden vi vil øge 

mindsker når belønningen 
fases ud 

- Lav selvtillid





Metode
At håndtere svære 
situationer uden at 
eskalere dem 
At evaluere hvorfor det 
blev svært 
At forandre så det ikke sker 
igen



Håndtering

At forholde sig følelsesmæssigt 
neutral



Vi skal se på lidt forskellige ting 
- Affektreguleringsadfærd 
- Tvangsmæssig seksuel adfærd 
- Stressrelateret adfærd 
- Socialt orienteret seksuel adfærd

Evaluering



Kontrolprincippet

Man bliver nødt til at have 
kontrol over sig selv, hvis man 
skal kunne samarbejde



Ingen vil tabe kontrollen 
For så bliver der 
- Voldsom angst 
- Slag  
- Spark  
- Bid  
- Kast med stol 
- Voldsom selvskade

Affektregulering



Derfor har vi forskellige strategier for at 
bevare kontrollen 
- At nægte

Affektregulering
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Affektregulering Strategier 
- At nægte 
- At lyve 
- At stikke af 
- At spytte eller slå 
- Selvskadeadfærd 
- Rus 
- Trusler  
- Skældsord 
- Onani 
- Tvangsmæssig 

blotning





Moral pop-out 
effect
Ana Gantmans forskning viser 
at vi bearbejder moralsk 
information hurtigere end 
anden information 
Det betyder at vi har en 
tendens til at se andres adfærd 
med moraliserende briller



Moral pop-out  
effect
Derfor lægger vi gerne et 
moralsk filter på strategisk 
adfærd 
Det betyder at vi hellere 
dømmer end forstår andres 
adfærd 
Attributionsteori! 
Måske er perspektivskiftet at vi 
begynder at undertrykke pop-
outeffekten 
Hvilket gør det till en kognitiv 
process og derfor stressfølsom



Håndtering

At forholde sig følelsesmæssigt 
neutral 
Undvig moralisering 
Undvig at være stresset



Vi skal se på lidt forskellige ting 
- Affektreguleringsadfærd 
- Stressrelateret adfærd 
- Tvangsmæssig seksuel adfærd 
- Socialt orienteret seksuel adfærd

Evaluering



St
re

ss
ni

ve
au

Kaos

Belastningsmodellen 
   Uhrskov & Hejlskov Elvén 2007 

Advarselstegn 



Advarselstegn

Positive - mestring 
- At nægte 
- Skældsord og trusler 
- At skærme sig 
- Lettere selvskade 
- Træthed og dovenskab 
- Øget fokus på særinteresser (hvilket 

kan være en særinteresse om en 
person - stalking) 

- Onani uden tvangsinhold



Advarselstegn

Negative 
  Lydfølsomhed 
  Lysfølsomhed  
  Angst 
  Utryghed 
  Forstyrret søvn 
  Infektioner 
  Tvangsadfærd 
  Aggressivitet 
  Irritabilitet  
  Pessimisme 
  Humørsvingninger 
  Rastløshed 
  Modløshed 
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Dårlig søvn

Sansevanskeligheder

Kaos

Svag central kohærens

Uretfærdighed Forkert mad

Belastningsmodellen 
   Uhrskov & Hejlskov Elvén 2007 

Advarselstegn 

Trauma



Central kohærens 
- beskrivende symptomer, kognitivt niveau

At strukturere verden  
- Udvikles gennem leg med årsag og virkning 

- Ranglen 
- Lyskontakten 
- Stopknappen i bussen 
- Spørgsmål 
- Til man har forstået at alt har en årsag og alt har en 

konsekvens



Vanskeligheder med central kohærens 
- beskrivende symptomer, kognitivt niveau

Børn med udviklingsforstyrrelser udvikler ikke 
central kohærens ordentligt  
- Nogle er ikke hvorfor-mennesker og leder ikke efter 

årsagssammenhænge 
- Andre leder febrilt efter årsagssammenhænge men er 

ikke særligt dygtige til det 
- Ingen af dem kan forudsige fremtiden 
- Og andres handlinger



Vanskeligheder med central kohærens 
- beskrivende symptomer, kognitivt niveau

Her ser vi en mulighed for såkaldte fejlkoblinger 
- Man kobler seksuelle følelser til objekter eller 

situationer hvor de har været stærke  
- Meget enkle feticher som hud, sko, vold eller andet 

med vis kobling til seksualitet 
- Endnu enklere feticher som toiletter 
- Pædofili



Vanskeligheder med central kohærens 
- beskrivende symptomer, kognitivt niveau

Hvis man ikke kan skabe gode årsag-virknings-
sammenhænge 
- Oplever man måske den direkte angstreduktion ved 

tvang 
- Men ikke den langsommere ved at modarbejde tvanget 
- Man fortsætter derfor med tvangsadfærden til det 

føles godt 
- Og der går længere og længere for hver gang



Tvangsmæssig onani begynder derfor ofte som 
affektregulering 
Men bliver tvangsmæssig på grund af vanskeligheder med 
central koherens

Vanskeligheder med central kohærens 
- beskrivende symptomer, kognitivt niveau



Kortlæg grundlæggende 
belastningsfaktorer 
Kvalificér belastningsfaktorerne 
- Hvilke kan vi fjerne? 
- Hvilke vil vi fjerne? 

Navigér efter advarselstegnene

At arbejde med 
stressmodellen



Vi skal se på lidt forskellige ting 
- Affektreguleringsadfærd 
- Stressrelateret adfærd  
- Tvangsmæssig seksuel adfærd 
- Socialt orienteret seksuel adfærd 
- Og noget om hvordan man 

håndterer det

Evaluering



Normalfordelingen

- De fleste menneskelige egenskaber er 
normalfordelte 

- En af de mere interessante er extraversion



Extraverte mennesker 
- Opleves som enormt nærværende 
- Tar plads 
- Kan ikke bearbejde information på 

egen hånd men har brug for 
feedback fra omgivelserne for 
bearbejdelsen 

- Ved god social funktion bliver de 
spændende mennesker 

- Ved svag social funktion opleves de 
som alt for meget på 

- Svag social funktion og 
extraversion indebærer ofte lav 
livskvalitet

Extraversion



Frem for alt kræver man 
meget opmærksomhed 
Kvaliteten på 
opmærksomheden behøver 
dog ikke ligne det vi oplever 
som kvalitet 
Det er ofte en affektiv 
opmærksomhed

Extraversion



Affektsmitta
Affekt smitter - vi kan 
mærke hinandens følelser 
Det gør vi ved hjælp af 
såkaldte 
spejlcellefunktioner 
Vi spejler hinandens 
muskelspændinger







Alle børn er født med evnen til 
affektsmitte 
Det er det første led i 
empatiudviklingen 
De fleste børn udvikler evnen 
til at skelne mellem egen og 
andres affekt ved 2-3 års alder 
Det er empatiudviklingens 
andet led 
Men evnen kan forsvinde ved 
stress eller på grund af 
trauma, psykose og demens

Affektsmitte





Lombardo et al 2010

At adskille sig selv fra andre





Kinner et al fandt at vi 
har sværere at bremse 
affektsmitte hvis vi er 
stressede

Stress og 
affektregulering 





Mentalisering 
- theory of mind

Det sidste niveau i 
empatiudviklingen 
At regne på andres 
sindsstemning og hensigter 
Kræver veludviklet central 
koherens 
Mentaliseringsevnen 
udvikles hele livet







Empativanskeligheder

Affektsmitte fungerer 
Man kan dog ikke skelne 
mellem egen og andres 
affekt 
Mentalisering udvikles 
langsomt og er ofte 
påvirket i hverdagen



Extraverte mennesker med 
svag empati søger ofte 
bekræftelse i affektsmitten 
Jeg kalder det 
rutsjebaneeffekten 
- Det er sjovt at få følelser man 

ikke behøver at have  
- Når andre mennesker får en 

affektiv oplevelse 
- Smitter den til mig 
- Hvis jeg har 

empativanskeligheder bliver det 
en sjov oplevelse

Extraversion



Extraversion

Det ses i adfærd som 
- At skræmme 
- At knibe 
- At bruge groft sprog 
- At tage på andre mennesker 
- At blotte sig (når det ikke er 

angstpræget)



At arbejde med problemskabende 
extravert seksuel adfærd 
- Forstærk ikke adfærden 

- Vær følelsesmæssig neutral 
- Skæld ikke ud 
- Hav ikke nogle alvorlige samtaler om 

det 
- Se til at tilbyde tilstrækkelig social 

kontakt på dit initiativ

Extraversion
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