
Dansk Center for Undervisningsmiljø 
(DCUM) har i samarbejde med Center 
for Digital Pædagogik udvalgt følgende 
fire cases, som alle er baserede på vir-
kelige hændelser. De 4 cases berører 
4 centrale tematikker i ungdomskul-
turen, når det handler om deling af 
krænkende materiale.

Tillid 

Delingen af intime billeder betragtes 
af mange unge som en gensidig 
tillidserklæring. Det bruges som en 
måde at vise hinanden tillid på, og 
samtidig skabes et fællesskab omkring 
de intime billeder, som kun de involve-
rede har kendskab til – som at dele en 
hemmelighed med hinanden.

Flertalsmisforståelser

Den gængse opfattelse er, at alle deler 
intime billeder af sig selv, og derfor er 
der en forventning blandt de unge om, 
at det er noget, man skal leve op til. 

De nyeste undersøgelser viser dog, at 
cirka en femtedel af landets 15-25-åri-
ge har delt intime billeder/videoer af 
sig selv. Så det er langt fra alle, der 
gør det.

Mennesket forsvinder

Mange mister fornemmelsen af, at det 
er virkelige mennesker, der er på bille-
derne/videoerne. Empatien forsvinder, 
og krænkende materiale bruges til 
at fremvise, bytte og profilere sig i 
vennekredsen.

Skyld og risiko

Skyldsspørgsmålet er ofte en gråzone 
blandt de unge. Det kan være svært 
at vurdere forskellen på skyld og 
risikoadfærd, når man vælger at 
frembringe og dele intimt materiale. 
Det gør det også svært og tabubelagt 
at fortælle det til andre, hvis man 
oplever at blive krænket.

Sådan bruger I cases 
og dialogspørgsmål

Først præsenteres en konkret case, 
derefter relateres casen til generelle pro-
blematikker omkring deling af krænkende 
materiale, og til sidst skitseres forskellige 
dialogspørgsmål relateret til den enkelte 
case. 

Formålet med spørgsmålene er at sætte 
en dialog i gang i lærer-/ledelsesgruppen 
om, hvordan I vil håndtere en lignende 
situation på jeres uddannelsessted, samt 
hvordan I vil arbejde forebyggende for, at 
noget tilsvarende ikke sker. I kan vælge at 
arbejde med én case ad gangen eller alle 
fire cases i sammenhæng.

Cases og dialogspørgsmål indeholder ikke 
løsninger. Det er redskaber til at få startet 
dialogen med og sat emnet på dagsorde-
nen på jeres egen skole.

Fremgangsmåde

Medarbejderne inddeles i grupper på 4-6 
i henholdsvis ledelses- og lærergrupper. 1 
case og tilhørende dialogspørgsmål deles 
ud til hver gruppe. En i gruppen læser 
casen og den tilhørende tekst højt for 
resten af gruppen. Når alle har haft tid 
til at reflektere over problemstillingen, 
drøfter alle deres tanker i gruppen. Det 
er vigtigt at alle har mulighed for at byde 
ind. Drøftelsen kan tage udgangspunkt 
i dialogspørgsmålene, som er udfoldet 
under hver case.

Hovedpointer fra drøftelsen medbringes 
i plenum i hele medarbejdergruppen. 
Drøftelsen skal helst ende med en klar 
strategi for et videre forebyggende arbej-
de samt et beredskab omkring deling af 
krænkende materiale på skolen. Se Råd 
og anbefalinger og Beredskabsplan for 
inspiration til dette.

4 cases
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Case 1

Et kærestepar på skolen har i løbet af de-
res forhold udvekslet billeder af hinanden. 
På billederne er de begge delvist afklædte, 
og billederne er udvekslet som en form 
for tillidserklæring mellem pigen og dren-
gen i forholdet. Da pigen en dag slår op og 
bryder forholdet, bliver drengen voldsomt 
frustreret og ked af det. Han vælger at 
dele billederne af pigen med nogle af sine 
venner i omgangskredsen. Disse billeder 
spredes efterfølgende blandt eleverne på 
skolen. 

Er nøgenbilleder et tegn på tillid?

Delingen af intime billeder mellem kæ-
rester betragtes af mange unge som en 

gensidig tillidserklæring. Det bruges til at 
vise, at man som kærester kan stole på 
hinanden, og man skaber et fællesskab 
omkring de intime billeder, som kun 
de to har kendskab til – som at dele en 
hemmelighed med hinanden. Når et 
forhold afsluttes, bliver virkeligheden en 
anden. Tillidserklæringen mister værdi og 
kan brydes eller bruges imod den anden. 
Mediernes brugervenlighed gør dem til ef-
fektive ventiler, når sindet koger. Drengen 
handler i affekt, da han deler billederne 
med vennerne. Han tænker ikke over 
konsekvenserne.

Dialogspørgsmål

Lærere, studievejledere 
og ressourcepersoner Ledere

Hvordan vil I håndtere situationen, hvis I 
stødte på den i jeres klasse?

Hvordan kan I medvirke til at give ele-
verne en forståelse af de risici, der følger 
med udvekslingen af billeder og videoer?

Hvordan kan I bringe emnet omkring bil-
ledudveksling og tillid i spil i jeres klasse?

Hvordan kan I arbejde med at forebygge 
lignende hændelser? 

Hvem vil I inddrage i ovenstående situa-
tion?

Hvordan kan I som uddannelsesinsti-
tution oplyse eleverne om de risici, der 
er forbundet med deling af billeder og 
videoer?

Hvordan vil I forebygge en hændelse som 
denne?

Hvilket beredskab har skolen i forhold til 
en hændelse som denne?

Tillid



Case 2

Dialogspørgsmål

Lærere, studievejledere og 
ressourcepersoner Ledere

Hvordan vil I håndtere situationen, hvis I 
stødte på den i jeres klasse?

Hvordan kan eleverne gøres bekendt med 
begrebet ’flertalsmisforståelser’?

Hvordan kan man få de unge til at blive 
bevidste om, hvad der er normal og ac-
ceptabel adfærd på nettet?

Hvordan vil I adressere køns-problema-
tikken, som afspejles i casen?

Hvordan kan I på skolen sætte fokus på 
flertalsmisforståelser omkring deling af 
nøgenbilleder?

Hvordan kan I inddrage eleverne i dette 
arbejde?

Hvordan kan problematikker omkring 
kønskultur adresseres i jeres forebyggen-
de arbejde?

Hvilke initiativer kan I som ledelse igang-
sætte for at mindske risikoen for lignende 
situationer?

En gruppe på 4-5 drenge fra samme skole 
fortæller hinanden om weekendens fede 
fester. Nøgenbilleder er i den forbindelse 
altid et samtaleemne, for vil man være en 
del af dét, der sker, skal man turde sende 
nøgenbilleder af sig selv. Drengene er af 
den opfattelse, at ”alle gør det”, og det 
ville derfor være mærkeligt ikke at sende 
nøgenbilleder. 

Gør alle det?

Den gængse opfattelse blandt unge er, at 
alle sender nøgenbilleder. Faktum er dog, 
at 20 % af de unge i alderen 15-25 år har 
sendt nøgenbilleder af sig selv til andre. 
Det efterlader 80 %, der ikke har. Det er 

altså en flertalsmisforståelse, at ”alle gør 
det”. Når andre blåstempler adfærden, så 
virker den også mere socialt acceptabel 
for en selv. 
I medierne er der ofte fokus på begiven-
heder, hvor delingen af intime billeder 
berører pigen. Tal fra Ungeprofilundersø-
gelsen viser imidlertid, at det lige så ofte 
er drenge, der er afbildet på de billeder, 
der deles. Men historien om, at drenge 
også kan føle det ubehageligt, kommer 
sjældent frem. 

Flertalsmisforståelser
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Case 3

Anders på 18 år er med i en Facebook- 
gruppe, hvor der deles private og intime 
billeder – herunder nøgenbilleder af ele-
ver fra skolen og lokalområdet generelt. 
Billederne deles uden de pågældendes 
samtykke. Anders’ venner uden for skolen 
er også med i gruppen, og nogle af dem 
videresender billederne. Anders synes, at 
det føles forkert, og han vil helst være fri, 
men han er begyndt at vænne sig til at 
modtage billederne, og derfor er det ikke 
længere noget, han tænker særlig meget 
over. Han oplever, at han gradvist mister 
empatien for dem, der er på billederne.

Hvem er mennesket bag billedet?

Når mennesket bag forsvinder, bliver 
nøgenbilleder til en slags trofæer, som de 
unge bruger over for hinanden. De mister 

fornemmelsen af, at det er virkelige 
personer, der er på billederne, og påvirkes 
af billeddelingen. Det bliver en form for 
samlerkultur, hvor billederne udgør en 
ressource, som man kan fremvise, bytte 
og profilere sig med i vennekredsen. Ofte 
er de unge ikke bevidste om, at det kan 
være ulovligt blot at være en del af disse 
grupper – også selv om man ikke videre-
sender billeder.

Dialogspørgsmål

Lærere, studievejledere og 
ressourcepersoner Ledere

Hvordan vil I håndtere denne situation, 
hvis den involverer jeres elever? 

Hvordan kan I tale med eleverne om 
problematikken omkring manglende 
samtykke?

Hvordan kan I medvirke til at give elever-
ne en forståelse for, at der er mennesker 
med følelser bag billederne?

Hvordan kan I arbejde forebyggende med 
eleverne, så risikoen for lignende situati-
oner mindskes?

Hvordan vil I som uddannelsesinstitution 
forholde jer, hvis en situation som denne 
udspiller sig blandt skolens elever?

Hvordan kan I som ledelse bidrage til, at 
der på skolen bliver skabt en fælles kultur 
om, at der altid skal foreligge et klart 
samtykke, før billeder deles?

Hvordan kan ledelsen synliggøre skolens 
holdning til deling af krænkende materiale? 

Hvordan kan I som uddannelsesinsti-
tution bevidstgøre eleverne omkring 
lovgivningen og sanktionsmulighederne 
i forbindelse med deling af krænkende 
materiale?

Mennesket forsvinder



Case 4

Dialogspørgsmål

Lærere, studievejledere og 
ressourcepersoner Ledere

Hvordan vil I håndtere situationen, hvis 
Olivia henvender sig til jer?

Hvordan vil I tackle denne situation i 
klassen?

Hvordan kan I bringe spørgsmålet om 
skyld og risiko i spil blandt eleverne?

Hvordan kan I arbejde med at forebygge 
lignende situationer?

Hvordan vil I som ledelse tackle situatio-
nen, hvis Olivia henvender sig til jer?

Er det klart, hvem der tager sig af situati-
oner som denne på jeres skole?

Hvordan kan I som uddannelsesinstitu-
tion arbejde med at forebygge lignende 
situationer?

Hvordan kan I som uddannelsesinsti-
tution bidrage til gøre eleverne mere 
bevidste om IT-sikkerhed?

5.000 personer følger 20-årige Olivia på 
Instagram. På sin profil deler hun ofte 
billeder af sig selv, hvor hun har meget 
lidt tøj på. På sin egen computer har hun 
derudover en række billeder og videoer, 
hvor hun er helt afklædt. Disse billeder og 
videoer har hun valgt ikke at dele. En dag 
bliver Olivias computer hacket. Det pri-
vate materiale, hvor hun er helt afklædt, 
bliver herefter delt i forskellige fora på 
internettet og spredes på skolen.

Er det Olivias egen skyld?

Skyldsspørgsmålet er ofte en gråzone 
blandt unge. Det kan være svært at vur-
dere forskellen på skyld og risikoadfærd. 
Spørgsmålet om, hvorvidt det er Olivias 

egen skyld, når hun har taget risikoen 
og haft nøgenbilleder liggende på sin 
computer, rejses ofte blandt unge menne-
sker. Dommen blandt de unge kan være 
hård: “Det var også hendes egen skyld, 
hun kunne jo bare lade være med at tage 
billederne”, “Det er også bare, fordi hun 
søger opmærksomhed”. Det er aldrig okay 
at dele et billede uden samtykke, og det er 
derfor ikke Olivias skyld. Det er en kræn-
kelse af privatlivet, når materiale deles 
uden samtykke. Selvom Olivia løber en 
risiko ved at have intime billeder liggende, 
er det altid okay at have private billeder 
liggende på sin private computer.

Skyld og risiko




