
Tema
Ulovlig deling af intimt 
indhold

Faglig introduktion til temaet
Billed- og videodelinger er en naturlig del af de fleste unges hverdag og bruges 
ofte til at holde kontakten og dele situationer, oplevelser og glimt fra hverdagen. 
Det er derfor også naturligt, at indhold af seksuel karakter deles fortroligt mellem fx 
kærester.. Men nogle gange bliver den slags indhold videredelt ulovligt, hvor der 
ikke er givet samtykke til delingen. 

Videredelingen har store konsekvenser for offeret, da det er et overgreb, der begås 
på vedkommende hver gang, indholdet bliver delt videre. Langt de fleste unge 
deler ikke ulovligt indhold videre, men mange oplever alligevel at få tilsendt eller 
vist ulovligt indhold uden at have bedt om det, og det er vigtigt, at unge ved, 
hvordan man skal handle i sådan en situation.

● Videoen med tilhørende øvelse og spørgsmål tager cirka én lektion.

● En projektor eller et smartboard til at vise videoen. 

● Øvelsen kan gennemføres med en hel klasse eller en mindre gruppe 
af elever. I skal bruge lidt plads til at lave øvelsen.

● Print på forhånd ét eller flere eksemplarer af bilag 1-4 ud.

Video #2Filmet og delt 
med hele 
Danmark

Formål
Formålet med denne video og tilhørende øvelse er at få 
eleverne til at reflektere over hvem, der har ansvaret, når 
intime billeder og videoer deles ulovligt uden samtykke, 
og hvad man kan gøre for at stoppe delingen.

Tidsramme, udstyr og 
forberedelse til øvelsen
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Beskrivelse af videoen
I videoen fortæller Sofie, hvordan hun som 18-årig 
uvidende blev filmet under sex, og uden hendes 
samtykke blev videoen delt via Messenger til 
hendes bekendte og til elever på det gymnasium, 
hun gik på. 

Selvom Sofie var offeret og intet forkert havde 
gjort, blev hun udskammet og ekskluderet.

Da hun offentlig stod frem og anmeldte

Fortæl eleverne at det i dag skal 
handle om deling af intime videoer 
uden samtykke, og at I skal diskutere 
hvem, der har ansvaret, når billeder 
og videoer deles ulovligt på nettet. 

Start med at se videoen 
(2:42 minutter)

Fremgangsmåde og øvelse

den ulovlige optagelse og deling, blev hun reduceret til at være “hende fra videoen”, og mødte 
mod  forventning ikke opbakning fra sin omgangskreds.

I videoen kommer Sofie med råd til eleverne om, hvad man kan gøre, hvis man får tilsendt 
ulovligt indhold eller selv har oplevet at blive delt ulovligt.

Når I har set videoen, så lav en kort opsamling med eleverne. Hvad tænker eleverne 
umiddelbart om det, de har set? Har de hørt om lignende eksempler? Hvad tænker de om den 
behandling, Sofie fik af hendes omgangskreds?

Øvelse

RETSSAG

Klasseværelset omdannes til et retslokale, hvor tre personer skal afhøres for at finde ud af 
hvem, der bærer skylden og har ansvaret for, at en intim video er blevet delt på skolen. De 
tre personer er:

1. Sofie, der er med i videoen
2. Personen, der har filmet videoen (dengang Sofies bedste ven)
3. Person, der har været med til at videre dele videoen

Resten af klassen skal stille spørgsmål til de tre personer, der afhøres, og være med til at 
diskutere, hvem der kan tillægges et ansvar. Det kan gøres i fællesskab, eller klassen kan 
opdeles yderligere i udvalgte advokater, der stiller spørgsmål, og et antal nævninge, der skal 
lytte og tage stilling til hvem, der har ansvaret. De tre personer skal afhøres en ad gangen, 
hvor hver afhøring cirka skal tage 2-5 minutter.  Underviseren er dommeren, som sørger for 
god ro og orden i retssalen.

● Inden øvelsen:
Find ud af hvem, der vil spille de tre roller, og hvem der skal være advokater og evt. 
nævninge. Husk, at eleverne spiller en karakter hvis holdninger. de måske ikke er 
enige i, men at det netop er pointen at diskutere forskellige perspektiver.

Varighed:  25-30 min
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● Under øvelsen:
I bilagene er der forslag til spørgsmål samt svar til de tre elever, som kan hjælpe dem 
i deres respektive roller. Eleverne må selvfølgelig gerne køre øvelsen uden de 
foreslåede spørgsmål og svar. 

● Afslutning: 
Når afhøringen er afsluttet, skal resten af klassen tage stilling til, hvem af de tre 
personer, man kan placere et ansvar hos. Dette kan gøres i plenum eller ved, at 
eleverne stiller sig på en linje på tværs af klasselokalet, hvor den ene ende er 
“skyldig”, og den anden ende er “ikke skyldig”. Eleverne skal tage stilling til en af de 
afhørte personer ad gangen. Som underviser kan du stille kritiske spørgsmål til 
eleverne, der gerne må skifte holdning undervejs i diskussionen, hvis de bliver 
klogere.

Refleksion over øvelsen

Når øvelsen er afsluttet, kan du som underviser starte med at bede de tre elever, der blev 
afhørt, fortælle, hvordan de oplevede situationen. 

Forslag til spørgsmål: 
● Hvordan var det at svare på spørgsmålene? Svært, ubehageligt, nemt?
● Kunne du sætte dig ind i det, din karakter havde gjort? 
● Hvordan ville du selv have handlet, hvis det var sket for dig? 

Herefter kan der stilles generelle spørgsmål til klassen. 
● Hvorfor tror I, at nogen tager billeder eller optager intime videoer af andre?
● Hvorfor tror I, at den slags indhold nogle gange bliver videredelt?
● Er det svært at sige fra, hvis man modtager en video eller et billede, som man ved er 

blevet delt uden den medvirkendes accept? Hvis ja, hvorfor er det svært?
● Hvorfor tror I, at det er Sofie, der bliver udskammet på skolen og ikke dem, der har 

delt videoen? Kan I forstå, at Sofie er frustreret over, at det er hende, der bliver 
udskammet, og ikke dem, der har optaget og delt videoen?

Afrunding på timen

Rund undervisningen af med at samle op på det, I er kommet frem til. Hvis I ikke allerede har 
været inde på det, kan du her fortælle eleverne, at det er ulovligt at dele billeder af andre, som 
er private eller kan være krænkende (fx intime billeder), hvis man ikke har fået samtykke til det. 
Se, hvad loven siger, og få en kort forklaring på, hvad det betyder i bilag 5. 
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