
1

Guide:
1. I plenum fortæller deltagerne, hvordan de oplevede de to fortællinger. Hvad 

fæstnede I jer mest ved?

Guide:
1. Gå sammen to og to.
2. Opstil en liste over mulige adfærdsmønstre.
3. Sæt ring om de adfærdsmønstre, I vurderer som sværest at opfange.
4. Fælles samtale som afslutning.

OVERGREBENE SOM INGEN SÅ 
- To fortællinger

Arbejdsspørgsmål og guide til arbejdsspørgsmål

Disse arbejdsspørgsmål retter sig mod filmen “OVERGREBENE SOM INGEN SÅ - To fortællinger”. 
Spørgsmålene egner sig både til gruppearbejde og selvstændigt arbejde”.
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. Beskriv hvad der gjorde mest indtryk på dig ved de to 
historier, der fortælles?

2. Hvilke adfærdsmønstre hos børn bør man som fagperson være op-
mærksomme på i forhold til mistanke om seksuelle overgreb?
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Guide:
1. Opstil en liste over mulige reaktioner, tanker og følelser, der kan opstå hos den  

fagprofessionelle.

Guide:
1. Hver gruppedeltager bruger et par minutter på at formulere sine tanker ned i nogle 

sætninger.
2. Disse sætninger læses højt for gruppen og der åbnes for fælles samtale og kommen-

tarer.

Guide:
1. Gå sammen to og to.
2. Forsøg at beskriv, hvordan det personlige ubehag og uro kan komme til udtryk?
3. Opstil to eksempler på udtryk og diskuter, hvorfor denne ubehag og uro opstår i hvert 

eksempel? 
4. Tal eksemplerne igennem i hele gruppen og åben op for kommentarer og debat.  

Diskuter hvordan man kan dele sit ubehag og sin uro med ens kollegaer.

3. Hvilke reaktioner, tanker og følelser bør man være 
opmærksom på hos sig selv?

4. Hvilke tanker gør du dig om følgende udsagn fra filmen:  “Vores faglighed 
skal skærpes og vi som fagpersoner skal være meget mere ansvarlige over 
for det vi selv oplever, når vi bliver bekymret”.

5. Hvordan håndterer man den personlige ubehag og uro i en selv, en 
bekymring og mistanke kan afstedkomme? Hvorfor kan den opstå?


