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JaneKo 122800/19 12/11556 

Referat Temamøde i Aalborg 22.5.19 

 

Referat fra Temagruppemøde for seksuel sundhed den 22. maj i Aalborg.  
Referent: Jane Koggersbøl (Høje Tåstrup Kommune) 

  
Didaktiske tilgange til gruppen af børn og unge med særlige behov v/ Thue Sommer seksual- og 
pædagogisk vejleder samt Master i Sexologi.  
Thue er lærer på Langagerskolen i Århus, som er en skole for børn med svær ADHD, autismespektret 
bredt + mental retardering.  
Der skal andre materialer til, til denne målgruppe.  
Thue fortæller, at der er ændringer på vej i forhold til diagnoser.   
Der er som regel også andre diagnoser i spil end ADHD/autisme.  
Z-diagnoser beskriver miljøets påvirkning af gener.  
Det er vigtigt, at forskellige faggrupper arbejder sammen. Man skal have øje på hele barnet/den unge 
og måske familien for at hjælpe barnet/den unge bedst.  
Denne målgruppe kan let føle sig presset/stresset. Jo mere stresset/presset man er, jo sværere er det 
at lære - fleksibiliteten ryger. Et fokus ad gangen er vigtigt.  
Målgruppen tage ikke erfaringer med og planlægning er svært.   

 
Det er vigtigt at have viden om den unges/barnets eksekutive funktioner, når man tilrettelægger un-
dervisningen. Det er derfor godt at have stor viden om dette felt, når man arbejder indenfor dette 
område. Der er manglende forståelse for dette blandt nogle ledelser. Mange, som arbejder indenfor 
området, giver udtryk for, at de mangler konkrete redskaber til at gribe samtalen om emnet seksuali-
tet an.   

 
Målgruppen kan have svært ved at finde ud af, hvilken seksualitet de har og tager måske en identitet 
på sig, som de ikke tilhører. Nogen kommer ud i noget, de har svært ved at komme tilbage fra.  
Målgruppen kan ikke vurdere “hvornår er jeg klar”? Vi kan som støttepersoner være nødt til at ud-
stikke meget konkrete rammer som f.eks., hvor længe skal man kende nogen, før man kan spørge, 
om de vil være kærester? Rammen kunne her være 3 mdr.  

 
Typisk seksuel adfærd for unge med ADHD og ASF se planche 9 +10.  
Mange med ADHD og ASF oplever og bearbejder anderledes med deres sanser end os, som ikke har 
disse diagnoser. De har brug for særlig støtte i udviklingen af deres seksualitet for at forebygge sek-
suelle frustrationer, grænseoverskridende adfærd og overgreb.  

 
Nogen bruger sex som en slags selvmedicinering. Sex bruges i forhold til at udløse endorfiner, hvor 
andre f.eks. bruger hash.  

 
Unge med ASF har samme interesse for sex som andre, men debuterer senere. Gennemsnitligt i 23-
års alderen.   

 
Det vigtigt med fokus på kognitiv og seksuelle udviklingsstadium. De er umodne i hjernen og kan med 
fordel undervises, som var de 5 år yngre, end de er. Men det er vigtigt, at det ikke er for barnligt un-
dervisningsmateriale.  
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For autister er angsten for forandringer særlig udfordret i pubertet, når kroppen forandrer sig.  No-
gen udvikler selvskade eller depression som følge af ikke at kunne håndtere disse forandringer.  
Forældrebekymringer er selvfølgelig også særlig store i denne periode.  

 
De har mange særlige fantasier. Meget specifikke og detaljerede.   
Pædagogiske overvejelser se slide 24. I hvor høj grad skal forældre involveres?  
Thue bruger PLISSIT-modellen, som er en meget brugt model inden for seksualundervisning i hospi-
talsregi blandt andet, når hun planlægger sin undervisning. Slide 25-27.  
 
Thue har udviklet spørgeskema – slide 28-30.  De unges svar giver gode informationer. Og de unge 
kan lide disse skemaer.  
Brugen af spil er godt. For ex. spillet Følelser og fornemmelser i spil. Vesterkæret Fritidscenter i 

Aalborg oplever, at det har været en god idé at bruge spil i lærergruppen, som en indgang til at 
komme i gang med emnet. 
  
Redskaber til planlægning og evaluering af undervisning se slide 32- 40.  
 
Hvad må man lovgivningsmæssigt dele med sine kollegaer? Pædagogiske planer må laves for unge 
under 15 år i overordnede termer.   
Med hensyn til unge over 15 år må man, hvis man vurderer, at det er fagligt begrundet, dele oplys-
ninger. Spørg den unge om man må dele det, der er talt om – det er det nemmeste.  
 
Vi er nødt til at tale om gråzonerne. Hvornår er man for tæt på et andet menneske? med mere. se 
slide 43 + 44 
Brug en tjekliste over den unges færdigheder. Se slide 45+46 
Brug tegninger/tegneserier som underbygger snakken   
Husk hensyntagen til kognitive niveau.  
Hjælp til at passe på sig selv på sociale medier. Thue anbefaler denne hjemmeside https://redbar-
net.dk/skole/sikkerchat/  samt Det kriminalpræventive råds 5 råd.  Se slide 65 

 
Man kan med fordel udlåne film om onani for mænd/kvinder.  
Der er små film på vej forhold til autisme. Autismeforeningen har fået midler til dette.  
 

 
  
”Til dig”- Sex & Samfunds undervisningsmateriale nye materiale udviklet til børn og unge på speci-
alområdet v/Pernille Egebæk fra Sex & Samfund  
Pernille er grafiker og har arbejdet 10 år på specialskoler  
Materialet er udviklet til STU og grundskole.  
Der er udviklet et hæfte med nøgne mennesker, ”Body Book” ,som snart kan downloades. Det vil 
også blive muligt at købe den i bogform 
I arbejdet har Sex & Samfund inddraget forældre, undervisere og elever. 
I materialet findes inspiration til brug til forældremøder.  
Det handler om meget andet end sex (hygiejne, hvordan foregår gynækologisk undersøgelse, græn-
ser, vi ser forskellige ud) 
Animation og humor er godt at bruge dog ikke overdrevet.  
Materialer skal være til inspiration, man skal selv tænke sin målgruppe ind i materialet.  

 
Se mere på hjemmesiden https://www.underviserportal.dk/grundskole/aktuelt/nye-materialer-til-
seksualundervisning-paa-specialomraadet al materiale kan downloades gratis. 

 

 
Andre gode hjemmesider: http://suff.tv/   

https://redbarnet.dk/skole/sikkerchat/
https://redbarnet.dk/skole/sikkerchat/
https://www.underviserportal.dk/grundskole/aktuelt/nye-materialer-til-seksualundervisning-paa-specialomraadet
https://www.underviserportal.dk/grundskole/aktuelt/nye-materialer-til-seksualundervisning-paa-specialomraadet
http://suff.tv/


 

 3 

 og https://ligelyst.dk/ og http://www.migogminkrop.dk/ 
 
http://www.sexfordig.dk/ og  http://privatsnak.dk/ og https://www.sexlinien.dk/ Vær opmærksom 
på, at de henvender sig til forskellige aldersgrupper. 
 
 I er velkomne til at skrive til Pernille hvis I har spørgsmål pae@sexogsamfund.dk  
 
  
Åbent skoletilbud til elever med særlige behov v/ Lone Kjær Hein  
Sundhedsplejerske og projektleder for Kondomeriet i Holstebro Kommune. 
Kondomeriet åbnede i sept. 2018  
Der kommer både unge, voksne og ældre i kondomeriet, og det er også lykkedes at få unge med sær-
lige behov til at benytte kondomeriet. 

 
Kondomeriet fungerer nærmest som en NGO/forening. Det har åbent 2 timer hver torsdag og betje-
nes af frivillige unge, som er i gang med en uddannelse indenfor sundhedsområdet. 
 
Lone oplever, at dagens målgruppen er nemmere at underviser/have dialog med, fordi de ikke har 
det samme filter som jævnaldrende ”normale” unge.  

 
Fokus og mål i kondomeriet er dialog om seksuel sundhed. Kondomeriet deltager ligeledes i events 
med samme fokus.  
  
Dages målgruppe vil kunne bruge et kondomeri, det er ikke så ”voldsomt” som f.eks. besøg i en sex-
butik.  
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