
Temadag 
Seksualitet og handicap. Tabu. Praksis. Etik. 

Ord til at tale om seksualitet. 

Om ordforråd på kommunikationshjælpemidler. 
Rammer og relationer til at kunne tale.  

 

 
ISAAC Danmark www.isaac.dk 

Stella Thomsen stella.thomsen@gmail.com 
Vibe Lund Jensen vibjen64@gmail.com 

 

http://www.isaac.dk/
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• Mål for kommunikation 
At kunne sige hvad man vil 
til hvem man vil 
når man vil 
 

• Hvad vil den enkelte gerne kunne sige? Ordforråd til det? 
• Til hvem? Hvilke relationer har man, som ”dur” til hvad? 
• Hvornår? Hvilke lejligheder/rammer er nødvendige? 

 
• Hvilken støtte har den enkelte brug for til at kunne udleve sin 

seksualitet på netop den måde, der passer til ham/hende? 
• Hvem/hvad kan være støtte støttende? 

 
 



rrig 

 

 

Fra publikationen ”Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet” 
https://www.sus.dk/udgivelser/multiple-funktionsnedsaettelser-seksualitet-inspirationskatalog/ 



n 

• Udfordret på talesproget – et kontinuum 
– Intet/begrænset talesprog, læser og skriver (frit sprog) 
– Intet/begrænset talesprog, grundkommunikation, tegn, symboler. Større 

indre sprog. Afhængig af det ordforråd andre gør tilgængeligt for en. 
– Intet/begrænset talesprog. Udfordret også på sprogforståelse.  

Afhængig af det ordforråd andre gør tilgængeligt for en.  
 

• Seksualitet 
– Bevidsthed/spirende bevidsthed/ingen bevidsthed om seksualitet? 
– Nysgerrig, opsøgende? evt. svært at styre?  

Kendskab til egen seksualitet, behov, ønsker, viden?  
– Afhængig af andres  støtte? 
– Begrebskendskab? Ordforråd, inspiration – hvad kan man sige i forsk. 

situationer? 
– Man lærer sprog ved at bruge sprog. Sprog og tanke  - dialektisk proces 



ASK-brugernes efterårssamling nov/dec 2018 

• På Egmont Højskole, Hou 

• 10 deltagere og deres hjælpere 

• Alle brugere af talemaskine 

 

• Janne Jaaks, sexolog, hele lørdagen 

• Tid til Individuel seksualvvejledning 

 

 

 

 







Seksualitet på dagsorden: påbud-forbud-tilbud fortsat… 



 

 

Side 1 i temahæfte om seksualitet. Unge/voksne. Avanceret. Udarbejdet i Boardmaker.  
Hele hæftet kan downloades fra www.kommunikationsbog.dk under ”specialbøger”.  
Lignende elektronisk opsætning er lavet i Communicator 5, Tobii. Opsætningen kan downloades 
som sidesæt til Communicator 5 fra www.isaac.dk . Det samme sidesæt er lavet i 3 udgaver:  
To til brugere af symbolkommunikation. Et til tekstbrugere.      

 

http://www.kommunikationsbog.dk/
http://www.isaac.dk/


 

 

Side 1 i temahæfte om pubertet og seksualitet. Børneskole, STU, el. personligt 
Hæftet udarbejdet i Boardmaker.  

Download hele hæftet her: www.kommunikationsbog.dk under ”specialbøger” 

http://www.kommunikationsbog.dk/


 

 

Side 3 i temahæfte om pubertet og seksualitet. Børneskole, STU, el. personligt 
Hæftet udarbejdet i Boardmaker.  

Download hele hæftet her: www.kommunikationsbog.dk under ”specialbøger” 

http://www.kommunikationsbog.dk/


 

 

Side 7 i temahæfte om pubertet og seksualitet. Børneskole, STU, el. personligt 
Hæftet udarbejdet i Boardmaker.  

Download hele hæftet her: www.kommunikationsbog.dk under ”specialbøger” 

http://www.kommunikationsbog.dk/


Siderne er er til en PODD70-kommunikationsbog. Borgeren, der bruger siderne, har andre 
(smartpartner) til at bladre i sin kommunikationsbog for sig. Borgeren har også en privat 

foldeudside om seksualitet, der kun må foldes ud på borgerens opfordring (se markering)  
Siderne udarbejdet i Boardmaker.  

Downloades her: www.kommunikationsbog.dk  under ”specialbøger” 
 
  

 

http://www.kommunikationsbog.dk/


Ensidet tematavle til begyndende bevidsthed om egen seksualitet, nysgerrighed om 
emnet, opdage egne behov og ønsker. Siden er udarbejdet i Boardmaker.  

Download her: www.kommunikationsbog.dk under ”specialbøger”.  Hurtig at sætte op 
i elektronisk udgave, som en del af en personlig kommunikationsopsætning.  

 
  

 

http://www.kommunikationsbog.dk/


Kerneordforrådstavle. Udarbejdet til borger uden talesprog, der også er svært udfordret på 
sprogforståelsen. Ud over borgerens mimik og kropsbaserede kommunikation er dette borgerens 
hele symbolbaserede ordforråd. Borgeren har en aktiv seksualitet, og behøver støtte til at forstå, 
hvornår den kan udleves. Symbolet ”alenetid” giver borgeren mulighed for at ytre ønske om et 

privat rum, så seksualiteten kan udleves på en socialt accepteret måde. Udarbejdet i Boardmaker. 
Kan downloades som Boardmaker fil (redigerbar) og som billedfil (jpg) her: www.isaac.dk 

 
 

http://www.isaac.dk/


 

 

 

Pubertet og seksualitet 
- et tegnstøttet  
materiale til  
seksualundervisning 
 
- Hygiejne 
- Drenge 
- Piger  
- Seksualitet 
 
Materialecentret 
www.matcen.dk 
 

http://www.matcen.dk/


 

 

Side A fra temasider A og B til undervisning i uge 6 – temauge om seksualitet.  
Udviklet på Neurocenter Østerskoven. Udarbejdet i Boardmaker. Begge sider kan 

downloades her www.kommunikationsbog.dk under ”specialbøger” 

http://www.kommunikationsbog.dk/


 
Inspiration til drøftelse 
Hvad vil du/I sætte i fokus når du/I kommer hjem? 
 
 
• Har borgeren udtryksmuligheder der slår til? 
• Hvad vil borgeren gerne kunne sige og hvordan finder du/I ud af det? 
• Har borgeren handlemuligheder/lejligheder til at udleve sin seksualitet? 
• Har borgeren en/flere relationer der kan bruges, når der skal tales om eller 

bedes om hjælp til seksualiteten, så den passer til borgerens behov? 
• Hvilken tilgang til borgerens seksualitet findes i fagmiljøet omkring 

borgeren?  
• Har fagmiljøet en seksualitetspolitik – er der behov for justeringer? 
• Hvad vil du/I gå i gang med og hvordan - hvad er vigtigt? 



Links  

• https://bildsamt.se 
Bildsamt - bilder som stöd i samtal  
om våld (herunder seksuel vold) 
Introduktion og materialer 

 

• http://bildstod.se  
- Materialesamling (billedstøttede tavler div. emner) 
- Onlineprogram til at udarbejde egne materialer. 
(opret bruger gratis) 

 

 

 

https://bildsamt.se/
https://bildsamt.se/
http://bildstod.se/


Links 

• www.isaac.dk  

– Hent oplæg fra temadag 

– Hent kommunikationsmateriale om seksualitet 
herunder elekronisk opsætn. (Communicator 5, Tobii)  

• www.kommunikationsbog.dk (under Specialbøger) 

– Hent de PODD-inspirerede kommunikations- 
bøger/sider om seksualitet. (en samlet fil) 

 

http://www.isaac.dk/
http://www.kommunikationsbog.dk/


Links  

• www.projektseksualpolitik.dk 

– Seksualpolitik på specialskoler,  SUMH og SUS 2010-13 

• https://ligelyst.dk 

– Seksuel trivsel for personer med multiple 
funktionsnedsættelser – en undersøgelse blandt danske 
bo- og aflastningstilbud (2017) 

– Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet – et 
inspirationskatalog (2016) 

– “Kan man blive gravid af at bolle?” (2015) 

 

 

http://www.projektseksualpolitik.dk/
https://ligelyst.dk/
https://ligelyst.dk/


Links 

www.Handisex.dk 

- en delt hjemmeside for Janne Jaaks og Asgerbo 
Persson 

- Med masser af nyttige links og artikler 

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/seksualitet-pa-
dagsordenen  

- Socialstyrelsen, Viden til gavn 

- Henviser til en publikation  

 

 

 

 

 

http://www.handisex.dk/
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/seksualitet-pa-dagsordenen
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/seksualitet-pa-dagsordenen
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/seksualitet-pa-dagsordenen
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/seksualitet-pa-dagsordenen
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/seksualitet-pa-dagsordenen
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/seksualitet-pa-dagsordenen


Materialer og links 
 

Symbolsamlinger 

– Boardmaker (PCS-symboler) til PODD og PODD-inspirerede 
materialer  

– Picto Selector www.kc-hil.dk 
Stor samling af flere symbolsamlinger. Til fri download.  
Bl.a. 2 symbolkategorier: ”Seksualitet” og ”Seksualitet+”. 
 

• Vandfast papir: Fx Kopipapir Premium NeverTear A4 

• Lamineringsark 

http://www.kc-hil.dk/
http://www.kc-hil.dk/
http://www.kc-hil.dk/


 
Gruppe-inddeling 
God ide at I underdeler jer, hvis gruppen bliver for stor 
 

1. Multiple funktionsnedsættelser (enkeltord og symboler uden 
egentlig kontakt til sin seksualitet)(både ord og handling sættes på) 

2. Begyndende bevidsthed om seksualitet (symboler og enkeltord) 

3. Samtalebog om seksualitet (begyndende sætningsdannelse om 
emnet) 

4. Skriftsprog om seksualitet 

5. Seksualundervisning i skolen 

6. Eller gå i gruppe for sig, hvis det giver bedst mening 

                        


