
EN DEL AF NOGET STØRREDBU BØRNEFODBOLD

GRUPPETRÆNING I DBU’S BØRNESYN
- FORKLARING AF CASEØVELSE

Caseøvelsen har til formål at få DBU’s Børnesyn godt ind under huden på 
deltagerne.

Som forberedelse til caseøvelsen er det vigtigt, at man har læst DBU’s 
Børneløfter og læst og set animationsfilmene om DBU’s Børnerettigheder. 
Dette skal ske for, at man sikrer, at diskussionerne undervejs bunder i fakta 
om børnesynet og ikke i forskellige subjektive holdninger til, hvordan man 
skal behandle børn i fodbolden.

Find information om:
• DBU’s Børneløfter her
• DBU’s Børnerettigheder her

https://www.dbu.dk/boern-og-unge/boernefodbold/strategi-for-dansk-boernefodbold/dbu-s-10-boerneloefter/
https://www.dbu.dk/boern-og-unge/boernefodbold/strategi-for-dansk-boernefodbold/dbu-s-boernerettigheder/
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SÅDAN IGANGSÆTTES CASEØVELSEN
• Inddel deltagerne i grupper á 3- 4 personer

• Grupperne skal stå op og diskutere en række cases – så mange de kan nå på fx 50 minutter.

• Antallet af cases, grupperne når, vil være forskelligt. 

• Hver case skal efter endt diskussion placeres i den korrekte ”UEFA Child Safeguarding”-
kategori (enten Fysisk, Psykologisk, Seksuel eller Forsømmelse), og så skal adfærden 
kategoriseres som enten; 

grøn = god adfærd

gul = ikke hensigtsmæssig adfærd

rød = misbrug / et overgreb på barnet

Herefter skal det konkretiseres hvilke rettigheder og børneløfter, der er på spil i den enkelte case.

Find casebeskrivelser og casebeskrivelser inklusiv svar og alternativ adfærd her.

https://www.dbu.dk/boern-og-unge/boernefodbold/strategi-for-dansk-boernefodbold/dbu-s-boernesyn/caseoevelse-til-traening-i-boernesynet/
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FORKLARING AF 
”UEFA CHILD SAFEGUARDING”-KATEGORIER
1. Fysisk overgreb
 Sker når en person udsætter et barn for:

• Fysisk skade eller bevidst fravalg af beskyttelse mod 
sådan ved fx at slå, ruske, klemme osv.
• At få upassende medicin, gift eller alkohol eller undlade 
at beskytte barnet mod disse ting.

 Sker i sport/fodbold når:
• Træningens natur og intensitet relativt til barnets 
fysiske udvikling ikke passer
• Træneren opfordrer til anvendelse af medicin eller 
doping for at forbedre præstationen.
• Hvis man spiller kamp eller træner, når man er skadet.

2. Psykologisk/følelsesmæssigt overgreb
 Indbefatter situationer hvor personer:

• Hyppigt driller, kritiserer, mobber eller presser børn til 
at præstere på et niveau, de tydeligvis ikke er i stand til.
• Udviser kontinuerlig mangel på kærlighed, omsorg eller 
opmærksomhed.
• Udviser konstant overbeskyttelse, som afskærmer 
barnet fra at socialisere.
• Vedholdende følelsesmæssigt dårlig behandling, som 
fører til barnets manglende følelsesmæssige udvikling.
• Konstant giver børn kritik, øgenavne, sarkasme, 
mobning, racisme eller pres for at præstere på et 
urealistisk niveau – eller når deres værdi afhænger af 
sportslige præstationer.
• Alle former for misbrug er følelsesmæssigt misbrug!

Mobning er skadeligt og indbefatter bl.a.:
• Fysisk: Slå, sparke osv. eller stjæle fra.
• Verbalt: Racistiske, homofobiske eller sexistiske 
bemærkninger, trusler eller kalde øgenavne.
• Følelsesmæssigt: Isolere en spiller i træning eller kamp, 
konstant kritisere eller underminere.
• Online: Beskeder, sms’er, dele billeder eller lignende 
på sociale medier.
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FORKLARING AF 
”UEFA CHILD SAFEGUARDING”-KATEGORIER
3. Seksuelt overgreb
 Sker når et barn misbruges af voksne (mænd eller kvinder) 
eller af andre børn online eller offline for at tilfredsstille 
egne behov såsom:

• Upassende fysisk kontakt eller berøring som eks. 
upassende skadesbehandling el.lign.
• Befamling, samleje, oralsex, analt samleje eller 
masturbation.
• At vise pornografisk materiale for børn.
• Sexting eller efterspørge eller dele upassende billeder.
• Upassende fotografering eller videofotografering af 
børn.

•Bemærk: Seksuelt misbrug er også altid følelsesmæssigt 
misbrug!
Grooming:

• Grooming er den proces hvor en person opbygger et 
forhold til et barn for at få deres tillid med henblik på 
senere seksuelt misbrug.
• Børn kan blive groomet online eller ansigt til ansigt af 
en fremmed, en ven eller bekendt eller en person, de 
møder online.
• I fodbold kan et barn blive groomet af alle personer, 
der kan skabe en relation til dem, som eks. træner, 
holdleder, klubleder, scout, osv.
• Grooming kan ske meget hurtigt, specielt online.

4. Forsømmelse af barnets behov
 Sker når en person ikke opfylder et barns behov for:

• Mad, drikke, beklædning, helbred
• Opmærksomhed og omsorg
• Opsyn eller udsættelse for risiko eller fare
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OPSAMLING PÅ CASEØVELSE

Efter afslutning på gruppeseancen, tager facilitator forskellige eksempler op. Her 
prioriteres det at tage tvivlstilfælde og uenighedstilfælde op for at sikre en fælles 
forståelse af anvendelsen af børnesynet. 
Enkelte cases, der er bred enighed om, fremhæves også for at give deltagerne en 
fornemmelse af, at det ikke er alt for svært at anvende og lære at anvende 
børnesynet i forhold til praksis.
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