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Faktorer af betydning for 

identificering af omsorgssvigt.  

 

 

 

 

 registrering 

 viden  

 professionelles holdning 

 holdning i befolkningen 

 kultur-socialpolitik, 

  sociale klasser. 
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Forskellige paradigmer 

 
 

Nogle forskere hævder , at børnemishandling ikke er et afgrænset og entydigt 

fænomen, men en bred vifte af kulturelt fordømte handlinger, hvis 

forskelligheder og fællestræk forskningen ikke her specificeret. 

(kilde: Tine Egelund: Beskyttelse af barndommen. Kapitel 3: Om 

videnskabens aktuelle diskurser om den afvigende barndom. Hans Reitzels 

Forlag . 1997 

 

Nedenstående artikel tager afsæt i  Tine Egelunds afhandling: Beskyttelse af barndommen. 

Kap. 3. Videnskabens aktuelle diskurser om den afvigende barndom. 

Man opererer med to paradigmer1  i forhold til børnemishandling: 

Et paradigme med hovedfokus på personlig afvigelse og et med hovedfokus på 

samfundsmæssige faktorer. 

 

Afvigelsesparadigmet: 

 

a) det psykopatologisk perspektiv 

I lyset af dette perspektiv ses børnemishandling som udtryk for  forældres psykologiske og 

psykiatriske defekter.  

Det ser ud til, at selvom økonomiske og sociale stressfaktorer må inddrages i enhver 

fuldstændig beskrivelse af mishandling af børn, at en psykologisk analyse af problemet er 

uundgåelig, da flertallet af de mest økonomisk og socialt belastede forældre ikke fysisk 

mishandler deres børn. 2 

Som regel forklarer psykopatologisk forskning overforekomsten af fattige mishandlende 

forældre med klassebias (fordom/skævhed) i indberetningerne, som udspringer af, at 

velhavende mennesker bedre kan skjule problemer, søge privat hjælp og undgå at blive 

                                                 
1  Paradigme ifl. Leksikon I sociologi:189 betyder følgende: paradigmet angiver, hvordan forskningsobjektet 

skal forstås, hvilke teorier, metoder og observationer, som er relevante og rigtige, samt kriterier for god 

videnskab. Forskning, der udgår fra et paradigme, danner en tradition, hvori teoriudvikling og perception af 

omverdenen er styret af de problemer og puslespil, som paradigmet angiver som centrale.   

2 Egelund side 77 
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mistænkt for mishandling.  

Dette bias (fordom skævhed) i indberetninger har i øvrigt forskningsmæssigt belæg. Hampton 

& Newberger (1985) peger på, at både klasse, race og køn har betydning for 

hospitalspersonales tilbøjelighed til at indberette mishandlingsmistanke. Men kan næppe tages 

til indtægt for en jævn klassemæssig spredning af mishandling.3 

Læser man Folketingets forhandlinger om  børneregler tilbage til  1.1. 1993, (og som er 

gældende i serviceloven (fra 1. udgave 1.7.1998) er der ikke tvivl om, at folketinget udgår fra 

en opfattelse af truslerne mod børns opvækst, der ligner et psykopatologisk standpunkt.  

På tværs af det politiske spektrum blev det tilkendegivet, at tvangsindgreb var tænkt som et 

indgrebsmiddel over for en ekstremt lille gruppe af afvigende forældres børn, ikke mindst 

sindslidende og misbrugende forældres børn.  

Der ligger i øvrigt også professionsinteresser bag det psykopatologiske forskningsprogram. 

Pædiatere får fornyet status (efter at mange livstruende børnesygdomme er ude af billedet)- 

ligesom en psykopatologisk forklaring må udmøntes i investering i behandling af forældre, 

behandling af børn, familiepleje for børn, døgninstitutioner, terapiformer, psykiatrisk 

behandling, opbygning af organisationer med kompetence til anbringelse af børn m.v. og ikke 

i politiske reformer af eksistensvilkår for familier. Så hvis man af forskningsprogrammet skal 

udlede forestillingerne om “den gode barndom” er mulighederne for en god barndom primært 

forankret i forældres psykiske sundhed. 4 

 

b) det interaktionistiske perspektiv. 

Programmet har en blødere tilgang til det psykologiske  en mere holistisk, dvs. 

helhedsorienteret opfattelse.5   Det er mere kontekstafhængigt, dvs. sigtet for 

interaktionistiske forskere er altså at analysere den kontekstafhængige proces, gennem hvilken 

nogle familier bliver sunde og andre højrisikofamilier, samt hvilke psykologiske variabler, der 

har indflydelse på forældres kompetence. Arnestedet for den gode barndom er:FAMILIEN. 6 

 

 

c. Det økologiske perspektiv:  

Økologi drejer sig om levende væseners forhold til ydre livsbetingelser. Mellem individ og 

samfund er der et filter: Dette filter er det lokale samfund, de umiddelbare fysiske, sociale og 

                                                 
3 Ibid side 78 

4 Ibid side 79 

5 Ibid. side 89 

6 Ibid side 82 
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psykologiske omgivelser. Økologisk tænkning udvider den psykopatologiske og 

interaktionistiske skoles årsagsforklaring. Der er stadigvæk tale om psykologisk 

inkompetence i individet, men inkompetencen udløses i mishandling, når der er tale om social 

inkompetence i miljøet. 

Afvigelsen er en funktion af forældres psykologiske inkompetencer og et indifferent eller 

fjendtligt lokalt miljø. Den økologiske tradition vedkender sig således, at forældres 

uhensigtsmæssige psykologiske reaktioner er påvirkelige af de sociale samspil, der foregår  

inden for de allernærmeste omgivelser.7  

 

 

 SAMFUNDSPARADIGMET: 
 

a) Det strukturelle perspektiv: 

Pelton  anfører (1981):,at meget peger i retning af en stærk sammenhæng mellem fattigdom 

og mishandling og vanrøgt af børn. Alle landsomfattende oversigter over officielt 

indberettede tilfælde af vanrøgt og mishandling af børn har vist, at den overvejende del af 

indberetningerne vedrører familier, fra de laveste socioøkonomiske lag.” 8 

Og Giovannoni og Billingsley anfører (1970), at måske er det , som børneforsorgen har mest 

brug for, ikke en mere nøjagtig definition af “vanrøgt af børn”, men en revidering af 

begreberne omkring hele dette problemområde. Det indebærer, at man opgiver enhver 

forestilling om “vanrøgt af børn” som en statisk, klart afgrænset, diagnostisk helhed. For 

lavindkomstfamilier synes, “vanrøgt” at være et socialt problem, der i lige så høj grad er en 

manifestation af sociale og samfundsmæssige vilkår som af nogen individuel forælders 

patologi. 

 

b)Det empirisk-sociologiske forskningsprogram. 

Denne forskning præsterer ikke et samlet billede af den gode opvækst. Den skaber en række 

brikker, som ikke kan sættes sammen til et meningsfyldt pulespil. Forskningen formidler 

udsagn af typen: Der er større sandsynlighed for en god opvækst, hos et velhavende, 

samlevende og ikke alt for ungt forældrepar end hos en fattig, enlig, ung mor. 

                                                 
7 Ibid side 84 

8 Ibid side 89 
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Det bliver fragmenter af “den gode barndom”, og ikke en sammenhængende vision om 

barndommen.9 

  

c) Det sociologisk –feministiske forskningsprogram: 

Feministisk forskning bidrager meget til forståelse af vold mod kvinder ikke mod børn. 

Megen forskning viser, at kvinder mishandler børn. Det ønsker mange feminister ikke at høre. 

10.  Hvis feministerne kommer over “det pinlige” ved at se det faktum, at kvinder mishandler 

børn , kan de bidrage med kønsperspektivet, som igen vil kunne berige den strukturelle 

tankegang, fordi fattigdommen ikke er kønsløs.11 

 

Afsluttende om de to paradigmer : 

Hacking (1991) anfører, at der imidlertid ikke er tvivl om, at  den stærkeste tankekonstruktion 

om mishandling er konstruktionen om psykologisk afvigelse. Den er enerådende i den 

psykopatologiske tradition og næsten enerådende i den interaktionistiske selvom afgivelsen 

her blødgøres og bliver mere kontekstberoende. Økologerne søger psykologiske træk forenet 

med stress-faktorer fra de omgivende systemer, men giver i praksis psykologien overvægt. 

 Empiriske sociologer giver udtryk for, at de anser psykologisk mishandlingsforskning for 

vigtig. Det er også karakteristisk, at de argumenterer på medicinsk terminologis grund. Selv 

forskere inden for det strukturelle program gør dette, når de argumenterer for, at psykologiske 

strukturer og deres udtryk ikke er løsrevet fra det samfund mennesker lever i. Hacking (1991) 

sammenfatter det således: 

Han mener, at lægerne nu ejer emnet, , idet selv sociologer og socialarbejder bliver nødt til at 

beskrive børnemishandling i ætiologiske og epidemiologiske termer.” 12 

Og Tine Egelund slutter afsnittet 

 

Der findes ingen national konsensus om, hvad en “sund” voksen vil sige, men endnu 

vigtigere er det, at vi i virkeligheden ved meget lidt om, hvordan man skal opfostre et 

barn for at gøre det “sundt” - hvordan man så end definerer en “sund”. De få 

longitudinelle studier af børns udvikling konkluderer, at det er yderst vanskeligt at 

forudsige fremtidig adfærd på grundlag af iagttagelser af opdragelsespraksis.13 

 

                                                 
9 Ibid side 93 

10 Ibid side 95 

11 Ibid side 96 

12 Ibid side 99 

13 Ibid side 102 
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Social konstruktionisme – et 

sociologisk perspektiv på 

omsorgssvigt. 
 
Artiklen bygger på  Tine Egelund.: Beskyttelse af Barndommen. Kapitel 4 om 

socialkonstruktionisme som forskningstilgang, og samt egne (IMS)  eksempler .  

 

OBJEKTIVISME: 

Det dominerende perspektiv i det her århundredes forskning i sociale problemer 

har været objektivistisk. 

I dette perspektiv tager man  udgangspunkt i, at der ude i samfundet eksisterer sociale 

misforhold, som objektivt udgør sociale problemer ,eller som skaber dem i den enkelte 

person. 

Så man har prøvet at identificere sociale problemer ud fra  hovedsynspunkt, at sociale 

problemer findes i forvejen. 

Eksempel: 

Det har været et udgangspunkt for forskning omkring mishandling og vanrøgt af børn, at det 

er tilsyneladende “objektive” fænomener, som findes i virkeligheden. 

Derfor har forskningen også ment, på trods af  forskellige tilgange og nuancer, at man kan nå 

frem til at identificere og finde ud af, hvad mishandling af børn i virkeligheden er, altså 

hvordan mishandling defineres, dvs. afgrænse, hvad der forårsager mishandling og hvilken 

forekomst, dvs. hyppighed og udbredelse mishandlingen har. 

Nogle af de såkaldte objektivister er dog ikke blinde over for, at sociale problemer også har en 

subjektiv vinkel, at de med andre ord kan opfattes forskelligt og behandles forskelligt, men 

det afgørende er at de mener, at problemerne er der på forhånd og er nogenlunde 

velafgrænsede. Over for objektivismen står så: 

 
KONSTRUKTIONISMEN: 

Konstruktionisterne hævder i modsætning til objektivisterne, at sociale problemer ikke findes  

som en objektiv virkelighed, som ligger derude i samfundet og skal opdages. 
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Konstruktionisternes påstand er, at sociale problemer skabes af mennesker i en interaktiv 

proces, d. v. s. det samspil, der er mellem mennesker. Resultatet af netop dette samspil er at 

nogle bestemte tilstande bliver defineret, d. v. s. afgrænset som sociale problemtilstande. 

Det vil igen sige, at vi mennesker både i vores omgang med natur og andre mennesker skaber 

henholdsvis mønstre og vaner, og både disse mønstre og vaner kan så blive, hvad man kan 

kalde  typificeret, og dermed blive til institutioner. 

Og der sker så det, at de for næste generation ,som får institutioner og organisationer 

overleveret, pludselig antager objektiveret form.(jvf. objektvisterne.) Så er det noget, som er 

der i forvejen. Så det vil igen sige, at noget, der er skabt af mennesker (subjektivt) og sammen 

med andre mennesker (interaktionelt). d. v. s. konstrueret, det  bliver til objektiv virkelighed. 

Eksempel:  

Vi tager for givet, at enhver form for fysisk afstraffelse ”objektivt set”  tenderer omsorgssvigt, 

dvs. vi betragter det som en objektiv kendsgerning. 

Imidlertid er der tale om en konstruktion, vi har skabt omkring , hvordan man bør være over 

for børn. Godt hjulpet på vej af en lovmæssig konstruktion, som i 1996 afskaffede 

revselsesretten 

 

 

Stemplingsperspektivet. 

Ved således at konstruere opfattelser af, hvad der er ”rigtigt” eksempelvis over for børn, laves 

også konstruktioner af, hvad der er ”forkert”, og den der afviger herfra stemples som enten 

krænker/omsorgssvigtende forældre eller krænket /omsorgssvigtet barn.  

Så afvigeren er én, på hvem denne betegnelse med held er hæftet; afvigende adfærd 

er adfærd, som folk betegner som afvigende.”.(Becker,1973) 

 

 

SOCIALE PROBLEMER/forestillinger om omsorgssvigt: 

Er ifølge konstruktionisternes synspunkt netop konstruerede. Nogle konstruktionister hævder, 

at sociale problemer opstår, når grupper eller enkeltpersoner oplever et misforhold i 

samfundet, blandt grupper - et misforhold, som “skaber moralsk panik”! Denne moralske 

panik gør så, at disse mennesker gør krav på, at der bør gøres noget ved problemet, hvad dette 

problem så end måtte være. 
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Så både udviklingen og også afviklingen af sociale problemer kan ses som en aktivt skabende 

og bevægelig samfundsproces. For der sker det, at nogle sociale tilstande, som i én periode 

karakteriseres som problemer, i en anden ikke karakteriseres som sådan. Så de udvikles, og de 

afvikles! 

Men både udvikling og afvikling har rødder i interesser og magt. 

For det er jo på områder med konflikt, der rejses krav om indgreb og regler. Og disse indgreb 

og disse regler har den symbolske funktion, at de fastslår nogle værdiers dominans over andre 

værdier. Dermed bliver det så også de stærkes værdier, som bliver de dominerende. 

 

Eksempel: den professionelles magt og forældresamarbejde i en daginstitution. 

Hvem har magt til at definere børnenes vanskeligheder? -omfanget af dem?  

Pædagoger og forældre kan have forskellige konstruktioner omkring denne situation hvis 

konstruktion gælder/ er den “bedste”? Hvilken værdi tillægges børnenes udsagn? 

Hvem bestemmer, hvorledes forældres/pædagogers forskellige konstruktioner mødes? 

Hvem har magt til at definere en given situation som “et socialt problem”? osv. osv. 

Denne magt til at definere har større og større betydning jo tættere vi er på situationer, som 

har med menneskelige egenskaber og processer at gøre, og dermed jo nærmere vi kommer 

begreber, som vi har opfundet. 

Og  modsat jo nærmere vi er på naturfænomener, jo tætter på fænomener, som eksisterer og 

har eksisteret uden for vor viden og vor erkendelse. F.eks. så opdagede vi jo eksistensen af 

bakterier - vi opfandt dem ikke! Men det vi efterfølgende opfandt eller konstruerede, om man 

vil det var den måde, hvorpå vi klassificerede og brugte vor viden om disse bakterier. 

Så altså jo nærmere os selv - jo flere subjektive konstruktioner! 

 

Eksempel. 

Både det mishandlede barn, den sindssyge er opfundet ved hjælp af de begreber, 

som forklarer dem. 

Dermed er ikke sagt, at folk ikke “objektivt set” slår deres børn, eller at der ikke er nogle 

mennesker, som “objektivt set” har specielle sjælelige oplevelser, som ikke helt svarer til 

flertallets, men den bestemte forklaring, vi giver disse processer, den måde hvorpå vi opfinder 

deres eksistens, og tvinger tænkning om dem ind i en bestemt form for sandhed, det  er vores 

konstruktion. og det medfører igen, at disse mennesker skabes og omformes efter den 

kategori, man har placeret dem i. 
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Betydning af den samfundsmæssige kontekst/ indsats over for børn: 

Som nævnt før så starter man hverken som pædagog eller forældre med at konstruere ud i et 

intet. Institutioner, organisationer eksisterer allerede. 

Samfundet er vi allerede midt i. Der er altså  klare samfundsmæssige grænser, for hvilke 

sociale konstruktioner, man kan foretage. 

Sociale problemer kan kun konstrueres, når der eksisterer et samfundsmæssigt kim, der giver 

konstruktionen mulighed for at finde grobund, og historisk berettigelse. Og det er ikke muligt 

at skabe bæredygtige nye klassifikationer, på de sociale problemers felt, medmindre der 

politisk, økonomisk og folkeligt er grobund for det. 

Nogen kunne f.eks. mene, at den bedste foranstaltning i forhold til udadreagerende, 

aggressive, vanskelige børn ville være at gøre, som man har gjorde tidligere, nemlig at isolere 

dem sammen med andre “umulige” størrelser, sindssyge, åndssvage og kriminelle voksne.  

Projektet  vil formodentlig ikke vække genklang, fordi den samfundsmæssige kontekst, dvs. 

holdningen til børn, og hvordan børn bør behandles, er  ændret siden da. Så der er grænser 

for, hvilke hjælpeforanstaltninger, der er acceptable. Og grænserne sættes i høj grad af den 

samfundsmæssige kontekst. 

 
VIDEN og MAGT:   

Viden bygger på magt og producerer stadig nye magtpraktikker.(Jeg nævnte de 

professionelles magt i eksemplet lige før under sociale problemer).  Magten forudsætter til 

gengæld viden og skaber en rig grobund for skabelse af mere nuanceret viden om mennesker. 

Og det er i denne gensidige påvirkning og fremdrift, at forskellige  menneskekategorier 

konstrueres, og reguleringen af dem skabes. 

Viden har mange udtryk, og vi ser det ikke bare som sproglige udtryk, dvs. .at man kan høre, 

at den og den person er vidende - men man kan også se denne viden aflejret i andre udtryk, 

som nævnt før i institutioner ,arkitektur og teknologi. 

Sandhed Også  opfattelsen af, hvad der er sandhed har mange udtryk og kan efterspores, ikke 

bare i videnskabelige sandheder, men også simpelthen i den daglige samtale, også i  den 

professionelle samtale, i indretning af daginstitutioner. 

 

Magten: 

har også mange udtryk og behøver ikke kun give sig til kende ved decideret vold eller 

undertrykkelse. For ofte er det, man kan kalde magtens praktikker ganske trivielle og viser sig 
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som nævnt i eksemplerne i dagligdags handlinger som f.eks. tolkningsret. , jf. pædagogernes 

og andre professionelles ret til at tolke . (eksempelvis ,hvad er de “bedste” løsningsforslag). 

Så der konstrueres og produceres virkelighed og sandhed, - eksempelvis om børn og 

omsorg/omsorgssvigt. 

 

Mine kommentarer: 

Børn der har det dårligt, om årsagen så er fysisk, psykisk eller social, eksisterer har altid 

eksisteret og er en del af virkeligheden. De er naturligvis ikke en konstruktion eller en mental 

tilstand hos politikere, pædagoger , andre professionelle eller folk i almindelighed. 

Der er børn, som er i nød af den ene eller den anden grund. Der hvor der er grund til at stille 

spørgsmål, reflektere, forholde sig kritisk og nytænkende - er omkring den kundskab, der 

produceres omkring disse børn. 

For i forhold til forældre og deres udøvelse af deres forældreskab skaber både pædagoger i 

daginstitutioner og socialrådgivere i forvaltninger hele tiden viden og opfattelse om både 

hvad der er bedst for børnene og hvad der vil være den bedste hjælp til forældre .Hvad der bør 

arbejdes med i samarbejdet med kolleger osv. osv. 

Og for forældre, som står midt i situationen med børn, der har vanskeligheder, og pædagoger, 

der står midt i praksis, virker det måske umiddelbart irrelevant at tale om konstruktioner i den 

forbindelse! For det hele er der jo bare i virkeligheden og virker ikke  konstrueret. 

Konstruktionismen som teoretisk perspektiv mener jeg således udgør et analytisk redskab til 

blive mere bevidst om både overvejelser og handlemåder - og ikke mindst altså baggrunden 

for disse handlemåder. 

Og perspektivet kan således bidrage til en øget præcision omkring beskrivelse ,analyse og 

handling også i forbindelse med spørgsmålet om børn og omsorgssvigt.  

Og i den forbindelse den socialpolitiske virkelighed,  virkninger heraf i form af love og 

forvaltningsopbygninger, forskellige gruppers stilling i samfundet,  socialiserings /og 

Opdragelsesformer, Opfattelse af pædagogers roller, den enkeltes egen bagage, bl.a. opvækst 

og uddannelse. 
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Introduktion til Kari Killéns forståelse 

af omsorgssvigt.  
 

 

Følgende uddrag, stikord og resumé tager afsæt i Kari Killéns bog OMSORGSSVIGT- alles 

ansvar. Kapitel 2. 2004.  i følgende definition: 

Med omsorgssvigt forstår vi, at forældre eller de personer, der har omsorgen for 

barnet, påfører det fysisk eller psykisk skade eller forsømmer det så alvorligt, at 

barnets fysiske/og eller psykiske sundhed og udvikling er i fare (Kempe 1979): 41 

Der skelnes mellem vanrøgt, fysiske overgreb, psykiske overgreb og seksuelle overgreb. 

 

 

 

VANRØGT: 

 
 
Handler meget om fravær af omsorg. Barnet må skøtte sig 
selv - og får ikke den fornødne omsorg og pleje. 
Kan få voldsomme følger, når f.eks. spædbørn ikke får den 
fornødne fysiske omsorg og pleje. 
Barnet stimuleres ikke sprogligt, motorisk m.m. 
Det får ikke den opmærksomhed, som det har brug for at 
udvikle sig i et samspil med andre. 
Så der kan ofte indgå elementer af de øvrige nævnte felter  
- med de samme symptomer som nævnt. 
Kan være svær at diagnosticere - også her fordi 
overgangene er glidende mellem det acceptable og hvad 
man vil kalde omsorgssvigt.  
 

 

 

(Kari Killén side 42-45) 
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Fysiske overgreb. 

 

 

Symptomer efter slag. 
aktiv handling/ eller undladelseshandling.  
 
 
Der kan være tydelige tegn ( blå mærker, 
brandsår) 
 
 
Nogle af de mest alvorlige eksempler kan 
være usynlige, som eksempelvis whiplash 
-skade    
 

 

Brud på arme og ben. (obs:på 
objektivitet/konstruktion af 
børnemishandling/omsorgssvigt.) 
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Årsager: 
Familiedynamik. Jf. det økologiske syn, 
de nærmere omgivelser. 
 

 

 

Og obs. Ikke nødvendigvis er 
overensstemmelse mellem skadens 
omfang og graden af patologi i familien 
. 
 
 
Virkninger hos børnene: 
Udover den akutte farlighed ved 
overgrebet - er eftervirkningerne i høj 
grad psykiske.  
 
 

 

 

 

 

 
Kari Killén OMSORGSSVIGT side 45-50 
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Psykiske overgreb 

 

 

 

Definition: 

En kronisk holdning eller adfærd hos 
forældre eller andre omsorgsgivere, 
som er ødelæggende for, eller 
forhindrer udviklingen af, et positivt 
selvbillede hos barnet.   
 

 

 

 

-vanskeligt at diagnosticere- 
(kontinuum)- glidende overgang fra 
almindeligt forekommende og 
forbigående psykiske problemer til 
egentlige symptomer på   psykisk 
omsorgssvigt. 
-forløbet er væsentligt. - Men giver 
også problemet: hvornår gribe ind? 

 
Kari Killén opererer med 7 kategorier efter den 
type situationer, som børnene udsættes for.  
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Citat: ”I øvrigt adskiller de psykiske overgreb sig fra 

fysiske blandt andet ved, at barnet ikke nødvendigvis er 

klar over, at det er udsat for overgreb, og at krænkeren 

heller ikke nødvendigvis er klar over sin 

overgrebsadfærd.  

De psykiske overgreb består i, at barnet bliver tillagt 

egenskaber, det ikke har og bliver behandlet, som om 

det har dem. Dvs. at det bliver manøvreret i en retning 

af forvrænget adfærd og negative egenskaber, som 

forældrene forventer i kraft at de kvaliteter, de har 

tillagt barnet.” (side 53) 

 

1.Børn, der opfattes 

anderledes end de er 

 

Børnene tillægges negative egenskaber, 
bliver til stadighed udsat for fjendtlighed 
og afvisning eller forskellige former for 
skældud og undertrykkelse. De lærer 
tidligt at forstå, at der er ”noget glat med 
dem”, at de er ”dumme”, ”onde” eller ” 
sindssyge”. De ignoreres latterliggøres, 
afvises hånes og udsættes for holdninger, 
omtale og tiltale, som viser at forældrene 
har en negativ opfattelse af dem.  
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I den forbindelse forekommer Askepot-

syndromet, hvor barnet udsættes for 
psykiske overgreb ikke bare fra forældre, 
men også fra søskende, som også er 
under pres - og afreagerer på den, der 
således bliver syndebuk.  

 
“Münchausen by proxy-syndromet” 

En form for psykisk overgreb, der 
indebærer, at forældrene finder på en 
sygdom, som de mener barnet lider af. 
Det kan være svært at drage grænsen 
mellem en bekymret optagethed af barnets 
helbred - og en sygelig måde at påføre 
barnet lidelse på. 
I de værste tilfælde påføres barnet lidelse i 
form af mange undersøgelser og 
behandlinger - og i de sværeste tilfælde 
dør det. Forældrene benægter deres andel 
. Og tror ikke på lægerne, når de anfører at 
barnet ikke fejler noget. 
Det registreres stadig hyppigere, hvilket 
kan hænge sammen med som nævnt en 
øget opmærksomhed på fænomenet.  
 
(side 50-53) 
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2 Børn af forældre hvis 

samlivsforhold er præget af 

vold. 

 

Dvs. børnene får rollen ofte som 
“livreddere” for forældrene - henter hjælp, 
prøver at stoppe den voldelige forældre. 
Børnenes forsømmes, da forældrene er 
optaget af egne konflikter. 
 

Jf. Bowlby (1960): 
Værste form for psykiske overgreb, et barn 
kan udsættes for, er trusler om tab af  
tilknytningsperson. Børn som lever under 
samlivsforhold præget af vold lever med 
denne trussel.  
 

I forældrenes optagethed af egne konflikter 
indgår således også et element af vanrøgt.  
 
 

 
(s53-54) 
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3 Børn af forældre med 

alkohol- og andre rusmiddel 

problemer. 

 

Ved langvarigt og vedholdende forbrug 
kan familien bære præg af mangel på 
socialt nedværk, . Økonomiske problemer, 
boligproblemer, og samlivsproblemer. 
Angst for, hvad der kan ske i forældrenes 
rus. 
 

Forvrænget virkelighedsopfattelse pga. af 
forældres benægtelse. 
Børnene kan blive brugt som hjælpere, idet 
de ofte bliver bindeled til arbejdsplads og 
familie. Man taler i den forbindelse ofte om 
“de voksne børn”. 
 
Børn af alkoholikere kan være født med 
fysiske symptomer på (føtalt 
alkoholsyndrom). 
 
 
(side  55-57) 

 



 
 

                                                                     

21 

21 

4 Børn af forældre med 

alvorlige psykiske lidelser. 

 

Børn af psykisk syge er kognitivt stærkt 
belastede. Når de hører sætninger som:  
”du skal passe på den og den, som er efter os”. 

” Eller nu banker naboen på rørene og kalder 

mig luder”. 

 

De oplever, at forældrene ændrer sig på 
måder, der kan opleves som skræmmende, 
paranoide forestillinger, følelsesmæssig 
tilbagetrækning og isolation. 
De lever- ligesom andre børn, der er udsat 
for psykiske overgreb - med en kronisk 
bekymring for det forudsigelige 
uforudsigelige.  
 
De kan være bange for at blive som deres 
syge forældre.  
 
 

(side 57-58) 

 



 
 

                                                                     

22 

22 

5. Børn af forældre  i 

ubearbejdede separations - og 

skilsmisseprocesser. 

 
Barnet kan blive tillagt en aktuel egenskab, som den 
anden part opleves at have.  
Barnet kan komme til at opleve yderligere tab, f.eks. 
af bedsteforældre.  
Kan komme i en kronisk loyalitetskonflikt. 
Barnet får ikke hjælp til sin sorg. 
En proces, som vil kunne have negativ indflydelse 
på dets nære relationer i mange år, måske altid.  
 
Der peges (Klosinski 1993) på fire forhold, der kan tage 
form af psykiske overgreb.: 
 

1) når barnet påføres kronisk separationsangst og 
skyldfølelse med henblik på at drage det over på den 
ene af forældrenes side. 

2) Når et barn bevidst eller ubevidst bruges til at udfylde 
en funktion for én af forældrene, som f.eks. 
budbringer, spion etc. I sådanne situationer udvikler 
barnet ofte adfærds - og psykosomatiske forstyrrelser 

3) Når et barn bortføres eller ulovligt holdes væk fra 
forældrene. 

4) Når forældre i barnets nærvær udsætter hinanden for 
fysiske overgreb. 

 
(side 58-59) 
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6 Børn i isolerede trossamfund 

 

 
Det er dokumenteret, at børn i siolerede 
trossamfund kan blive udsat for psykiske 
overgreb.  
Det kan være qua en autoritær opdragelse. 
Norske Red Barnet har i perioden 1999-2001 
haft kontakt med 150 børn og unge, der er 
brudt ud af sådanne trossamfund, som kæmper 
med store psykiske og sociale problemer som 
følge af deres oplevelser. 
 
 

 

 

7. Alene - børn 

 

Det er som regel børn fra lande i krig, der 
kommer som uledsagede flygtningebørn, 
og som må leve længe i asylcentre, nogle 
op til flere år 
De må leve med angst og sorg.  
 
(side 59-60) 
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Seksuelle overgreb 

 
Seksuelle overgreb består i involvering af 
børn i seksuelle aktiviteter, som de ikke er 
udviklingsmæssigt modne til hverken i 
følelsesmæssig eller seksuel henseende.  
 

- kendte personer, familie, eller andre i det nære 
netværk.  

- overgreb i familie er sjældent fysisk voldelige, 
- krænkeren er ofte venlig men der er tale om 

psykisk vold. 
- Idet barnet bliver pålagt tavshed 
- Det hemmelige ved overgrebet og barnets 

sårbarhed, tvinger det til tavshed, og kan 
betyde, at det kan sstå på lange. 

 

 

Børn reagerer forskelligt. 
Nogle gange kan det yngre barn være 
tydeligere i sine fortællinger og handlinger 
i forhold til pædagoger og lærere. 
Men ofte kan børnene, når de bliver lidt 
ældre lide af isolationstrang,  
Frygt for skolelæge og 
helbredsundersøgelse 
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Lidt ældre børn kan undertiden betro sig til 
andre, men nogen gange reagerer de 
selvdestruktivt på det, der kan se ud som et 
uløseligt dilemma.  
 

psykiske problemer: 

Børn udsat for seksuelle overgreb kan have 
alvorlige søvnforstyrrelser, fobier og mareridt 
med seksuelt indhold som kan være tegn på at 
barnet udsættes for seksuelle overgreb. 
Hysteriske anfald, skrigeture, rystelser, 
besvimelser. 
I teenageårene kan der forekomme 
selvmordstanker, trusler og forsøg derpå som 
råb om hjælp. Selvdestruktiv adfærd i øvrigt. 
 

Fysiske læsioner: 

Svært at konstatere ved helbredsundersøgelser -(Der 
kan være læsioner -barnet klager over mavesmerter.) 

Handling: 

Man skal være forsigtig med at drage 
konklusioner på ovennævnte symptomer. Som 
kan være tegn på seksuelle overgreb, det 
behøver ikke være tilfældet. 
Det er derfor vigtigt at have evt. andre 
muligheder med i sine overvejelser.  
(side 62-66) 
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6 Omsorgssvigt i netværket. 

 

Der er efterhånden lavet en del undersøgelser 
vedrørende ovennævnte former for omsorgssvigt i 
det nærmere netværk. 
 
Sigsgaard (2002) dokumenter den form for skældud, 
lærere kan udsætte børn for i skolen. 
 
Der er større fokus på mobning af andre børn,  
 
Større børn udsætter mindre børn for seksuelle 
overgreb.  
 
Der er dokumenteret seksuelle overgreb i 
daginstitutioner.  
 
Der kan ske overgreb i det nære netværk og 
nabolag, hvor der etableres ”varmestuer”, hvor flere 
børn krænkes.  
Handicappede eller funktionshæmmede børn, som 
er stærkt afhængige af hjælpeapparatet, kan være 
mere udsatte for seksuelle overgreb end andre børn.  
 
Der er dokumenteret omfattende fysiske og 
seksuelle overgreb på børn i institutioner og 
plejefamilier. Dokumenteret også ved, at voksne 
begynder stå frem.  
(side 67) 
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Konsekvenser af omsorgssvigt 

Omsorgssvigt kan få alvorlige konsekvenser for barnets udvikling  

Kendell-Tackett ( 2002) i Killén side 71-72. har udviklet en model, som viser 

fire udviklings stier, hvorigennem overgreb kan påvirke helbredet: 

 

 Adfærdsstien  som indebærer adfærd, som er 
skadelig for helbredet. : brug af rusmidler, 
spiseforstyrrelser, selvmordsforsøg, 
risikobetonet seksuel adfærd, rygning og 
søvnproblemer. 

 Den sociale sti. Begrænsede evner til at 
etablere og vedligeholde positive gensidige 
relationer.  En undvigende stil karakteriseret 
ved meget lidt afhængighed, meget lidt 
selveksponering og meget lidt varme. Mens 
nogen modsat har den invaderende stil. 
Mennesker med denne stil har et stærkt behov 
for nærhed. Overdrevent afhængige krævende 
og kontrollerende. Deres relationer er 
”lammende varme” Begge er dysfunktionelle. 

 Den kognitive sti. Omsorgsvigtede børn 
kan opfatte sig selv som kronisk 
hjælpeløse, matesløse og udsat for fare. 
Bidrage til stress, forøge risiko for 
depressioner og stimulere paranoide 
forestillinger 

 Den emotionelle  sti. Omfatter 
depressioner og postraumatisk 
belastningsreaktion.   
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Sammenfatning 

Følgende fælleselementer, trods forskellige 
typer af overgreb.: 
 

 mangel på erkendelse af og respekt for 
barnets behov 

 afvisning og / eller ligegyldighed 

 forældres manglende evne til at engagere 
sig positiv i barnet og til at prioritere 
barnets mest elementære behov frem for 
deres egne. 

 Et stærkt og irrationelt engagement i 
barnet, som indebærer, at barnet tillægges 
egenskaber, det ikke har, og behandles, 
som om det har dem, hvilket kan føre til 
åbenlys afvisning eller følelsesmæssig 
invadering 

 Forældrenes personlighed og 
samliv/livsstil, som fører til at barnet lever 
med en kronisk bekymring for det 
forudsigelige uforudsigelige og med 
truslen om f. eks at blive forladt eller sendt 
væk. 

 
 

 
(side 73) 
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Resume 

 

Vanrøgt 

Børn, som vanrøgtes omfatter tilfælde, hvor fysisk eller psykisk vanrøgt har været mere eller 

mindre åbenbar, ofte allerede fra fødslen. Der vil ofte være mangel på eksempelvis 

elementær pleje, et spædbarn, som får lov til at ligge uden mad og drikke. Eller uden 

følelsesmæssig omsorg. Der er altså ofte, når man taler om vanrøgt tale om undladelses synd 

og mangel på omsorg.  Altså undladelse af kontinuerlig omsorg for barnet Det får omsorg og 

glemmes så, som man glemmer sin dukke. Det gælder som ved fysiske overgreb, at vi som 

omgivelser ofte lader os berolige ved, at barnet fysisk får det bedre, men de psykiske ar er der 

alligevel. 

Og fælles kan man altså anføre, at de forskellige former for omsorgssvigt ofte forekommer 

blandet sammen, hvilket absolut ikke gør det nemmere hverken at undersøge eller handle fra 

vi professionelles side. 

 
FYSISKE OVERGREB: 

Kategorien af børn, som udsættes for fysiske overgreb, omfatter børn, der lider skade enten 

ved aktiv handling, eller ved undladelse fx. ved manglende opsyn. De almindeligste synlige 

tegn på påført skade er “blå mærker” og “brandsår”. Situationen kompliceres ofte ved, at 

mange af de mest alvorlige fysiske skader ikke nødvendigvis er umiddelbart synlige (eks.: 

spædbørn, som rystes kraftigt og får blødninger, hjerneskader m.m.). 

Årsagerne til den fysiske mishandling kan være mange. Det kan være ukontrollabel 

aggression, bl.a. hos umodne forældre. Det kan skyldes, at barnet for en forælder 

repræsenterer noget specielt negativt. Det kan være svært at skelne mellem forældres forsøg 

på disciplinering af barnet og regulær børnemishandling. Graden af fysisk skade hænger 

heller ikke nødvendigvis sammen med graden af patologi i familien. Graden af fysisk skade 

kan ligeså godt skyldes tilfældigheder. Vi er imidlertid tilbøjelige til at fokusere på skadens 

omfang, og i mindre grad på den situation, den blev udført i. 

Og bag den fysiske mishandling ligger så den angst, som barnet må bære i relation til den 

eller de  personer, som skulle være omsorgsgiver, men påfører skade og smerte i stedet. 
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PSYKISKE OVERGREB: 

Kategorien børn, som udsættes for psykiske overgreb omfatter børn i meget forskellige livs 

situationer. Psykiske overgreb er måske den vanskeligst definerbare af de forskellige former 

for omsorgssvigt.  

Den kan kort defineres som en kronisk holdning eller adfærd hos forældre eller andre 

omsorgsgivere, som er ødelæggende for, eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede 

hos barnet. Eks: En gruppe børn, som opleves negativt af forældrene ofte allerede fra fødslen. 

De afvises. Der er noget “galt” med dem. De er “dumme”, “umulige”, “sindssyge”. De 

ignoreres, latterliggøres, afvises, hånes og udsættes for holdninger, omtale og tiltale, som 

viser, at forældrene har en negativ opfattelse af dem. Denne form for overgreb kan 

selvfølgelig gå hånd i hånd med fysiske overgreb. “Askepotsyndromet” kan også 

forekomme. Dvs. barnet udsættes i dette tilfælde ikke blot for psykiske overgreb fra 

forældrene, men også fra søskende. Søskende som i forvejen er utrygge og kronisk ængstelige 

pga. forældrenes holdninger, søger med lettelse den udvej at alliere sig med den stærke og 

farlige forældre. Psykiske overgreb omfatter tillige trusler om at forlade barnet eller sende det 

væk. I øvrigt adskiller psykiske overgreb sig bl.a. fra fysiske overgreb ved, at barnet eller 

krænkeren ikke nødvendigvis er klar over, hvad der foregår. 

Ofte er det børn, som lever i familier, hvor forholdet mellem forældrene er præget af fjendtlig-

hed og vold og had. Ligeledes er børn af misbrugere meget udsatte. Børnene bliver ofte           

misbrugt til at skjule misbruget, stofmisbrug/alkoholisme osv. Det kan være børn af forældre -

som bliver skilt, og ikke magter at finde ud af den fortsatte forældrerolle. 

Det noget sjældnere forekommende, men alvorlige “Münchausen by proxy-syndromet” er en 

form for omsorgsvigt, hvor forældrene finder på en sygdom, som barnet lider af, og som 

bevirker at barnet kan blive påført smerte. Eksempelvis kronisk diarré, påført af afføringsmid-

ler. Det drejer sig om et kontinuum, som i sidste instans kan påvises at medføre kvælningsfor-

søg over for barnet. Familien bliver i disse tilfælde ikke lettet, hvis man finder, at barnet intet 

fejler, men tværtom kan det udløse aggressioner over for både undersøgere og barnet. 

Psykiske overgreb registreres sjældent, før børnene har udviklet alvorlige psykiske sympto-

mer. For alle indebærer det en stor udfordring at se disse børn og deres smerte, tillade os at få 

øje på dem selvom vi ofte ikke har lyst til at erkende problemets omfang.  

 



 
 

                                                                     

31 

31 

SEKSUELLE OVERGREB: 

Omfatter børn, som af voksne omsorgspersoner involveres i seksuelle aktiviteter,  som de 

ikke udviklingsmæssigt er modne til, hverken følelsesmæssigt eller i seksuel henseende. De 

stimuleres til at blive involveret i overgrebssituationerne under trusler og pres om afsløring og 

børnehjem. Det hemmelige ved overgrebet og barnet sårbarhed tvinger det til tavshed. Børn, 

som har været udsat for seksuelle overgreb, viser en del signaler, som er specifikke for den 

særlige form for overgreb, med en meget seksualiseret adfærd. De undgår ofte kontakt til 

jævnaldrende, for de er bange for ,at nogen skal mærke noget. I teenageårene kan der 

forekomme suicidale trusler og konkrete forsøg på selvmord Der er beskrevet eksempler på 

forskellige former for selvdestruktiv adfærd: Eksempelvis prostitution, pille - og 

alkoholmisbrug. Der kan ofte være fysiske skader på barnet/den unge. Andre gange er den 

juridiske bevisførelse vanskelig. Især når der er gået nogen tid. Nogle børn bliver overdrevent 

optaget af seksuelle lege.   

Det vil ofte være et sammenfald af symptomer, der vil lede én på sproget. - og som giver 

anledning og forpligtelse til at undersøge situationen og handle sammen med andre professio-

nelle. Denne form for omsorgssvigt optræder ofte i tilknytning til nogle af de øvrige . 

___________________________________________________________________________ 

 

Kilde: Kari Killén: Omsorgssvigt- alles ansvar. 3. udgave 2004. Hans Reitzels forlag 
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