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Guide:
1. Gruppedeltagerne noterer på et stykke papir de eksempler, de kan komme på.
2. Skiftevis fremlægges eksemplerne i en kort udgave (max ½ minut).
3. Fælles samtale som afslutning.

Guide:
1. Hvordan identificerer du dine egne følelser tanker og reaktioner, der kan føre til 

mistanke? Hvordan deler du dem med andre?  
(Først alene, derefter drøftelse i plenum).

DEN FØRSTE UNDREN
- Sådan håndterer du den

Arbejdsspørgsmål og guide til arbejdsspørgsmål

Disse arbejdsspørgsmål retter sig mod filmen “DEN FØRSTE UNDREN - Sådan håndterer du den”.
Det er hensigten med disse arbejdsspørgsmål at opnå refleksion gennem debat og diskussion. De er 
tænkt som et afsæt for en faglig samtale om praksis og etiske problemstillinger. Guiden hjælper med 
forslag til struktur og organisering af samtalen:

1. Hvilke tegn og signaler hos barnet kan skabe en tvivl 
om, hvorvidt barnet udsættes for seksuelle overgreb?

2. Hvilke følelser, tanker og reaktioner kan føre til en mistanke 
om, at et barn udsættes for seksuelle overgreb?
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Guide:
1. Gå sammen to og to. 
2. Den ene deltager har til opgave at fremlægge en fiktiv bekymring. Giv deltagerne tid 

til at finde på en. 
3. Den anden deltagers opgave er at svare med konkrete handlemuligheder.
4. Fælles samtale som afslutning

Guide:
1. Gruppen formulerer en kort fiktiv case.
2. Gruppen deles i to: Den ene gruppe kommer med en fortolkning på casen, der kan 

fremstå som præmatur, den anden gruppe beskriver de tanker, følelser og reaktioner, 
der kan føre til en mistanke.

3. I plenum diskuteres, hvad der er en god balance.

3. Hvad kan du som fagperson gøre ved din bekymring? 
Hvilke konkrete handlemuligheder har du?

4. Hvad vil det sige at “passe på med fortolkninger”? Hvad vil det sige ”at 
lytte til sin tvivl”? Hvad er en god balance mellem ikke at fortolke og ikke 
at underkende sin bekymring?


