
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYBERSAFE Guide for Workshop Facilitatorer 
Adressering af spørgsmålet om onlinevold mod piger i klasselokalet 
 
Retningslinjer og støtte til, hvordan man kan facilitere workshops ved hjælp af 
CYBERSAFE Online Tool 
 
Indeholder 4 forskellige workshopplaner 
 
 
 
  



 

2 
 

 
 
 
 
CYBERSAFE  
810264-CYBERSAFE-REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG- 2017  
WP3 - Retningslinjer for uddannelsesintervention 
 
Dokument udviklet: januar 2020 - marts 2021 
Udgivelsesdato: april 2021  
Genudgivet med opdateringer: juli 2021 
 
Forfatter: International Child Development Initiatives 

 
 
I samarbejde med: 
 

                                           
 
 
 

                    
 
 
 
 

                                           
 
 
 

 
 

Dette dokument blev finansieret af Den Europæiske Unions Rights, Equality and Citizenship Programme (2014–
2020).  

“Indholdet i denne rapport repræsenterer kun forfatterens synspunkter og er hans/hendes eget ansvar. Europa -
Kommissionen påtager sig intet ansvar for brug af de oplysninger, den indeholder.” 

 



 

3 
 

 

Content 
 
 

1. Introduktion til CYBERSAFE Værktøjssættet ............................................................................. 3 

 
PART 1: GENEREL INFORMATION 
 
2. Hvad er online vold mod piger? ............................................................................................... 7 

2.1 Fire overordnede typer online vold mod piger ............................................................................. 8 
2.2 Årsager og konsenvenser ved online vold mod piger ................................................................... 9 
2.3 Undervisning i sikker, ansvarlig online adfærd ............................................................................ 11 

 
3. Sådan bruges CYBERSAFE værktøjssættet .............................................................................. 14 

3.1 Nødvendige ressourcer ............................................................................................................... 14 
3.2 Workshopstruktur ....................................................................................................................... 14 
3.3 CYBERSAFE Online Tool ............................................................................................................... 15 
3.4 Oprettelse af et trygt rum ........................................................................................................... 18 
3.5 Tryghed og bevogtning af personlige grænser ............................................................................ 20 

 
PART 2: WORKSHOP PLANER 
 
Workshop Plan 1. Ikke-konsensuel deling af seksuelle billeder ........................................................... 23 
Workshop Plan 2. Udnyttelse, tvang og trusler .................................................................................... 27 
Workshop Plan 3. Seksualiseret mobning ............................................................................................ 32 
Workshop Plan 4. Uønsket Seksualisering ............................................................................................ 36 

 
Appendix 1. Offline workshop ....................................................................................................... 41 

Appendix 1a. Workshop 1 – Indhold til offline workshops ................................................................ 43 
Appendix 1b. Workshop 2 – indhold til offline workshops ................................................................ 48 
Appendix 1c. Workshop 3 – indhold til offline workshops ................................................................. 53 
Appendix 1d. Workshop 4 – indhold til offline workshops ................................................................ 58 

 

1. Introduktion til CYBERSAFE Værktøjssættet 
 
Denne vejledning til Workshop Facilitatorer er en del af CYBERSAFE Værktøjssættet. Sammen med 
Online Tool danner det et praktisk, interaktivt, spilbaseret uddannelsesprogram for 13-16-årige 
studerende, der behandler emnet online vold mod piger. 
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I hele Europa spiller digital teknologi en central rolle i de unges sociale liv. Det gør dem i stand til at 
skabe kontakt til deres jævnaldrende, samt at lære, udforske og udtrykke sig selv. En stor del af deres 
sociale liv foregår online. Dette giver mange positive muligheder, men kan også forårsage skade. 
‘fejltrin’ kan optages øjeblikkeligt, spredes hurtigt og ses af et bredt publikum. Indhold kan cirkulere 
online på ubestemt tid. 
 
 

CYBERSAFE fremmer sunde relationer og ligestilling online. Værktøjssættet indeholder information 
og værktøjer til at forberede og facilitere fire workshops om disse emner for at opmuntre og støtte 
teenagere i sikker og ansvarlig online adfærd. 
 

Indholdet af CYBERSAFE Toolkit 
 

1. Vejledning for workshopfacilitatorer (dette dokument), som omfatter: 
• Del 1. Generel information giver baggrundsinformation om spørgsmålet om 

onlinevold mod piger, instruktioner i, hvordan du bruger onlineværktøjet og 
praktiske retningslinjer for at facilitere en workshop. 

• Del 2. Værkstedsplaner, indeholder fire forskellige værkstedsplaner. Hver workshop 
fokuserer på en af de fire hovedtyper af online vold mod piger. Hver plan 
indeholder en workshopstruktur, vigtige budskaber til at guide diskussioner og 
bruges sammen med Online Tool som beskrevet nedenfor. 

2. CYBERSAFE Online Tool er et spilbaseret læringsværktøj, der skal bruges under 
workshoppen. Den indeholder to scenarier pr. Workshop, der letter diskussioner gennem to 
aktiviteter; dilemmaer for deltagerne at stemme om og rollespil. 

Mål for CYBERSAFE Toolkit 
Overordnede mål: 

× At øge bevidstheden om onlinevold mod piger blandt unge (13-16 år). 

× At fremme sikker og ansvarlig onlineadfærd. 
 
Efter at have deltaget i uddannelsesprogrammet skal eleverne: 
Ø kan genkende (tegn på) onlinevold mod piger. 
Ø forstå den følelsesmæssige indvirkning og andre mulige konsekvenser af online vold 

mod piger for alle involverede. 
Ø vide, hvordan man forhindrer onlinevold mod piger.  
Ø vide, hvordan de skal handle på en passende, støttende og positiv måde, hvis de selv 

eller en anden oplever onlinevold.  
 
 



 

5 
 

CYBERSAFE Toolkit er beregnet til lærere eller andre fagfolk, der arbejder med unge, som ønsker at 
håndtere online vold, herunder online seksuel chikane og online sikkerhed, i klasseværelset eller i 
andre omgivelser. 
 
CYBERSAFE workshops retter sig mod piger og drenge i alderen 13 til 16 år. Denne aldersgruppe 
kommunikerer stærkt og opbygger relationer online. Både piger og drenge kan spille en rolle i online 
vold mod piger som et (potentielt) offer, gerningsmand eller tilskuer.1  

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Selvom voksne kan bruge udtryk som offer, gerningsmand eller tilskuer, kan unge ikke nødvendigvis relatere 
til disse udtryk. Derfor undgår vi så vidt muligt at bruge disse udtryk. Som facilitator bør du være opmærksom 
på din sprogbrug, når du diskuterer disse begreber I løbet af din workshop. 
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2. Hvad er online vold mod piger? 
 
Dette kapitel er beregnet til at give facilitatorer baggrundsinformation om spørgsmålet om online 
vold og dens forskellige former. Disse oplysninger er nyttige, når du faciliterer diskussioner under 
workshops. 
 
Online vold, eller 'cybervold', er en paraplybetegnelse for alle former for vold eller chikane, der sker 
ved brug af digitale enheder. Online vold findes i mange forskellige former, lige fra online seksuel 
chikane, stalking og mobning, til hadefuld tale, online trolling, identitetstyveri og hacking. 
 
I CYBERSAFE sætter vi fokus på online vold mod piger. Piger (og kvinder) er mere tilbøjelige end 
drenge (og mænd) til at være ofre for alvorlige former for onlinevold, især former, der har et seksuelt 
element, og virkningen på deres liv kan være meget traumatisk. 
 
Der er ingen fælles definition af online vold mod piger i EU, og hændelser rapporteres ofte ikke, så 
den faktiske forekomst er ukendt. Her er nogle estimater: 
 

Ø Forskning fra Verdenssundhedsorganisationen viser, at 1 ud af 3 kvinder har oplevet en form 
for vold i sit liv.2  

Ø EU anslår at 1 ud af 10 kvinder (11%) har oplevet en form for online vold i perioden siden de 
var 15 år. For unge kvinder er forekomsten endnu højere: 20% for 18-29-årige kvinder.3 

Ø I en meningsmåling i 30 lande, foretaget af UNICEF, angav 1 ud af 3 unge at de har været 
offer for online mobning.4 

Ø En undersøgelse i Storbritannien viste, at at 51% af britiske unge i alderen 13-17 år har set 
folk dele nøgen- eller delvist nøgenbilleder af en de kender, i det sidste år56 

Ø En undersøgelse fra Plan International blandt 14.000 piger (15-25) i 22 lande viste, at 58% af 
pigerne havde oplevet seksuel chikane online, primært på Facebook og Instagram. For 19% 
af dem bidrog dette til at standse eller markant at reducere deres brug af platformene78 

Ø Unge, der tilhører LGBTI -samfundet, har særlig risiko for online vold, idet 15% af LGTBI -
unge i alderen 15-17 år har oplevet en eller anden form for online chikane i de foregående 
12 måneder910 

 
Online vold mod piger er et voksende problem. Flere og flere mennesker har adgang til internettet og 
sociale medier via smartphones og andre digitale enheder, hvilket også fører til, at flere unge møder 
online vold.  
 
  

 
2 WHO 2017, “Factsheet: Violence against women”, available at: https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/violence-against-women 
3 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), 2014, “Violence against women: an EU-wide survey”, tilgængelig 
på: http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report  
4 UNICEF 2019, pressemeddelelse 3 September 2019: https://www.unicef.org/press-releases/unicef-poll-more-third-young-
people-30-countries-report-being-victim-online-bullying 
 
6 Project deSHAME 2017, “Young people’s experiences of online sexual harassment”, tilgængelig på: 
https://www.childnet.com/ufiles/Project_deSHAME_Dec_2017_Report.pdf 
 
8 Plan International 2020, “Free to be online?”: https://plan-international.org/publications/freetobeonline  
 
10 FRA 2019, “A long way to go for LGTBI equality”, tilgængelig på: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-
2020-lgbti-equality_en.pdf   
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2.1 Fire overordnede typer online vold mod piger11  
 
Piger risikerer, mere end drenge, at blive offer for online vold med et seksuelt element, som også kan 
betegnes som 'online seksuel vold'. Dette omfatter al uønsket seksuel adfærd på enhver digital 
platform.  
 

 
Det er vigtigt at anerkende, at disse fire hovedtyper af online seksuel vold ofte overlapper eller 
opleves samtidigt. Oplevelser online kan også overlappe med offline oplevelser med seksuel 
chikane, seksuelt misbrug, mobning, forholdsmisbrug og stalking. 
 
Både piger og drenge kan være ofre for disse former for onlinevold, men piger bliver oftere mål for 
dem, og hændelser resulterer ofte i flere negative konsekvenser for piger (fx bliver piger ofte dømt 
og bebrejdet hårdere end drenge for at "blive et offer ”). 
 

 
11 Project DeShame definerer de overordnede typer af online seksuel vold (eller online sexchikane): 
https://www.childnet.com/our-projects/project-deshame/defining-online-sexual-harassment  
 I CYBERSAFE værktøjssættet bruger vi disse definitioner. 

De fire hovedtyper af online seksuel vold 
1. Deling uden samtykke af seksuelle billeder (og videoer) 

En persons seksuelle billeder eller videoer, der tages eller deles uden deres 
samtykke. 
Eksempel: "hævnporno", hvor seksuelle billeder / videoer, der oprindeligt tages i 
samklang, deles uden samtykke. (Det er vigtigt at bemærke, at udtrykket hævnporno, 
selv om det er meget udbredt, faktisk er et mangelfuldt udtryk, da det fejlagtigt 
indebærer, at offeret er skyld på en eller anden måde) 
 

2. Udnyttelse, tvang og trusler 
En person, der modtager seksuelle trusler, bliver tvunget til at deltage i seksuel 
adfærd (online) eller afpresset med seksuelt indhold. 
Eksempel: "sextortion", hvor truslen om at offentliggøre seksuelt indhold bruges til at 
afpresse eller tvinge nogen. 
 

3. Seksualiseret mobning 
En person, der er målrettet af og systematisk udelukket fra en gruppe med 
brug af seksuelt indhold, der ydmyger, forstyrrer eller diskriminerer dem. 
Eksempel: "doxing", hvor personlige oplysninger, såsom kontaktoplysninger, bliver lagt 
online ledsaget af noget af seksuel karakter, for eksempel "hun er let". 
 

4. Uønsket seksualisering 
En person, der modtager uvelkomne seksuelle henvendelser, kommentarer og 
indhold. 
Eksempel: når en pige modtager uopfordrede 'dickpics' (billeder af en penis). 

 
Hver af de fire workshops i del 2 af dette dokument behandler og forklarer en af disse 
hovedtyper af online seksuel vold mere detaljeret.  
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Ofre kender normalt den person, der begår vold på nettet, selvom det også er muligt, at de bliver 
chikaneret af en ukendt, anonym gerningsmand. 
 

 
 
2.2 Årsager og konsenvenser ved online vold mod piger 
 
Hvorfor sker det? 
Unge mennesker udøver online vold mod piger af mange årsager, herunder: 
 

• Gruppepres: det gør dem populære og høster anerkendelse og respekt fra deres venner. 
Nogle gange er de bange for selv at blive et offer, hvis de ikke deltager.  

• Hævn: at skamme sig eller gøre gengæld mod nogen, for eksempel en ekskæreste, ofte som 
følge af at føle sig såret eller usikker. 

• Anonymitet: Internettet giver folk mulighed for at skjule deres identitet. Folk gør ting online, 
de ikke ville gøre eller sige offline, fordi de tror, de er anonyme.  

• Udviklingsstadie: I puberteten udforsker unge mennesker seksualitet, grænser og tager ofte 
større risici uden at tænke over, eller være klare over, konsekvenserne. 

• Normalisering: Det anerkendes ofte ikke som onlinevold eller uacceptabel adfærd. Unge har 
ofte ingen eksempler på, hvordan sunde parforhold ser ud.  

• Uvidende om virkningen: de deltager ofte, fordi de synes, det er sjovt eller en joke, ikke klar 
over den følelsesmæssige indvirkning, deres misbrugsadfærd kan have på andre. Den 
følelsesmæssige påvirkning er normalt ikke synlig gennem digital kommunikation. 

• Manglende viden om muligheder for at søge hjælp: Dette kan forårsage fortsættelse eller 
forværring af situationer med online vold. 

• Tidligere overgreb: (unge) mennesker der har oplevet vold i hjemmet, seksuel eller fysisk, er 
mere tilbøjelige til selv at begå vold, også online. 

Online vs offline vold 

Former for onlinevold mod piger overlapper ofte med offline former for vold og skal ses som 
et kontinuum og som udtryk for samme fænomen. For eksempel kan online seksuel chikane 
eller stalking være en del af en proces med (seksuel) vold i virkeligheden. Og mobning på 
nettet er som regel relateret til hændelser, der opstår i skolemiljøet. Online-aspektet kan 
afspejle offline-victimisering, forstærket gennem digitale midler, eller det kan være en 
forløber for misbrug, som vil blive forfulgt i det virkelige liv. 
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Virkningen på de unges trivsel 
Ofre for onlinevold oplever ofte offentlig ydmygelse, mobning, skam, skyld og stigma. Dette kan have 
betydelig følelsesmæssig indvirkning, både på kort og lang sigt, herunder: 
 

• Nedsat selvværd 
• Frygt, angst, stress 
• Følelser af skyld og skam 
• Antisocial adfærd 
• traumatisering (og re-traumatisering), psykiske problemer, depression  
• Selv- påført skade eller selvmord 

 

‘Sexting’ 
 

Begrebet "sexting" bruges ofte i relation til seksuel vold på nettet. Sexting er deling af 
en seksuel tekst, billede eller video. Når det sker mellem to (unge) mennesker, der har 
tillid til hinanden, er det i sig selv ikke voldeligt, dårligt eller problematisk. 

Unge eksperimenterer med relationer, kærlighed og sex, både offline og online. På 
sociale medier og apps får de venner, flirt, date og undertiden udveksler seksuelle 
beskeder. Det er vigtigt at erkende, at denne seksuelle udforskning normalt er en del af 
de unges normale sociale, følelsesmæssige og seksuelle udvikling, og at online kontakt 
kan bidrage til deres udvikling på en positiv måde. 

Men sexting er også risikabelt, og unge skal gøres opmærksomme på disse risici og 
konsekvenser. I nogle lande er det ulovligt at producere eller besidde seksuelle billeder 
af mindreårige, også for teenagere selv. Ydermere starter mange tilfælde af vold på 
nettet med uskyldig deling af et intimt billede eller en video.  
 
Eksempel: en pige sender et nøgenbillede til en dreng, hun stoler på, men drengen deler det 
videre uden tilladelse. Pigen kan efterfølgende blive mobbet eller endda afpresset med truslen 
om, at nogen lækker ’deres nøgenbilleder til sine venner eller familie. Og drengen risikerer at 
blive retsforfulgt. 

Uddannelsesprogrammer og kampagner fokuserer ofte på at afskrække sexting, den 
første deling af intimt materiale. Dette kan dog fremmedgøre unge mennesker, da 
sexting for mange af dem er en normal del af deres online liv. Desuden placerer det 
skylden på offeret i stedet for at sætte fokus på den uacceptable adfærd hos den eller 
de personer, der brød deres tillid og delte deres billede uden tilladelse.  

è Som facilitator skal du ikke skræmme dine elever fra alle former for online 
kontakt. Men gør dem opmærksom på de potentielle risici, og hvad de kan gøre 
for at beskytte sig selv og andre. 
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Det virale aspekt af deling forstærker virkningerne af online vold. Det, der engang var en privat 
affære, kan nu øjeblikkeligt distribueres til millioner af andre via Internettet. 

Billedet eller videoen kan forblive på internettet for evigt, hvilket kan føre til fornyet vold: Truslen 
om, at det chikanerende indhold bliver delt igen online efter den første hændelse. 

Selvom den måde, hvorpå onlinevold opleves, er forskellig fra person til person, er det vigtigt at 
erkende, at vold på nettet er lige så skadeligt som offline vold. Selvom der normalt ikke er nogen 
fysisk skade, når online vold et bredere publikum, ofte bliver det ustraffet, og beviserne forbliver 
online for evigt. 
 
Online vold kan også have en følelsesmæssig indvirkning på mennesker, der er vidne til det, og endda 
på mennesker, der deltager i det, og på gerningsmændene selv. 

 
Juridiske konsekvenser  
Nogle handlinger af onlinevold bryder loven og kan have juridiske konsekvenser for alle involverede. I 
hele Europa er det ulovligt at oprette, besidde eller distribuere seksuelle billeder af mindreårige 
(under 18). Unge mennesker, der deltager i det, kan ende med at blive retsforfulgt - men i 
virkeligheden sker dette ikke altid. Der er en stigende erkendelse af, at børn, der er ofre, ikke bør 
kriminaliseres for nøgenbilleder af sig selv, og at unge ikke bør ende med en livslang straffeattest for 
at begå efter omstændighederne mindre online-kønsforbrydelser. I de fleste EU -lande slipper de 
unge med en advarsel, hvis de både er under 18 år og frivilligt deler nøgenbilleder. Politi og anklagere 
bør have, og følge, specifikke retningslinjer for, hvordan man reagerer på tilfælde af online vold, der 
involverer mindreårige, men dette er ikke tilfældet i mange EU-lande endnu. 
 
Ikke desto mindre er det vigtigt at lære unge, at der altid er juridiske risici, når det drejer sig om at 
dele seksuelt indhold. Især når det drejer sig om deling uden samtykke, afpresning, tvang eller 
(online) stalking, kan politisigtelse og en efterfølgende straffedom ikke udelukkes. 
 
2.3 Undervisning i sikker, ansvarlig online adfærd 
Den stigende udbredelse og brug af Internettet, mobiltelefoner og sociale medier, har skabt nye 
muligheder for onlinevold. Det er vigtigere end nogensinde at øge bevidstheden blandt unge om, 
hvordan man opfører sig online på en sikker og ansvarlig måde; hvordan man kan danne og 
opretholde sunde online relationer, og hvordan man sikrer online ligestilling mellem kønnene. 
  
Øget opmærksomhed kan føre til adfærdsændringer. Når unge mennesker forstår, hvad online vold 
mod piger er, den skade det kan medføre for ofret, og de juridiske konsekvenser gerningsmanden 
kan møde, er det mindre sandsynligt, at de deler deres egne eller andres billeder. Og når de lærer, 
hvordan de kan beskytte sig selv, og hvad de skal gøre, når der sker vold på nettet, vil de føle sig 
bedre i stand til at tage positive handlinger, f.eks. at rapportere, tale højt om det, eller bede om 
støtte.  
 
Undervisning om vold på nettet kan let føre til tanken om, at det er sikrere at vi alle sammen helt 
vender ryggen til den digitale verden. Som facilitator er det vigtigt at finde den rigtige balance. Du 
bør ikke skræmme unge mennesker fra at bruge teknologi, for online kontakt og deltagelse er meget 
vigtigt for deres udvikling. Det er din opgave at lære dem hvordan man gør dette på en sikker måde. 
For at kunne undervise effektivt i dette, er det vigtigt at være opmærksom på følgende ting (og 
genkende og behandle disse i din workshop, når det er relevant): 
 

Ø Unge mennesker er ofte ikke klar over, at de deltager i online vold. De deler et billede eller 
sender en kommentar, fordi de synes, det er sjovt ('jeg jokede bare'), uden at vide eller 
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tænke over den indvirkning, det kan have på andre. At øge deres bevidsthed om, hvordan 
man genkender onlinevold og dens indvirkning, kan føre til ændret adfærd. 

Ø Unge ignorerer ofte vold på nettet. Selvom mange unge oplever eller er vidne til vold på 
nettet,rapporterer de det ofte ikke, eller de foretager ikke positive handlinger, såsom at tale 
med en forælder, en lærer, eller at tage offeret i forsvar. Det er vigtigt at gøre de unge 
opmærksomme på rapporterings- og supportmuligheder samt andre måder, hvorpå de kan 
hjælpe med at løse situationen. Unge mennesker kan opleve barrierer for at rapportere eller 
handle, såsom: forlegenhed, skam og bekymringer om konsekvenserne, selv at blive mobbet 
eller blive bebrejdet. Disse barrierer bør også tages op under workshoppen.   

Ø Unge bebrejder ofte offeret. At adressere, diskutere og gøre dine elever opmærksom på 
victim blaming og stereotyper, kan føre til ændrede holdninger og adfærd. 
 

 
Husk: Det vigtigste unge mennesker kan lære, når det kommer til vold på nettet, er at hvis de oplever 
eller er vidne til det, skal de altid tale med nogen de har tillid til. Helst en voksen, som fx. en 
forælder, en lærer, en nabo, en sportstræner osv. Men det kan også være en ven eller 
klassekammerat. Dine elever skal gøres opmærksom på, at de ikke behøver at skamme sig, og en 
anden person kan hjælpe dem med at afslutte situationen og finde den rigtige støtte.  

Offer skylden 

Ofre stilles ofte til ansvar for den skade, de oplever af deres jævnaldrende. Dette kan 
stamme fra ubevidste stereotype antagelser og fra ønsket om at passe ind og blive 
accepteret. 

For eksempel bebrejder de pigen, der sendte hende nøgen eller lagde et sexet billede frem 
for at rette deres skyld mod den person, der delte den uden samtykke eller den person, 
der mobber eller kommer med seksualiserede kommentarer. En typisk kommentar er: 
'pigen var dum nok til at dele sit nøgenbillede med sin kæreste, det er hendes egen skyld, 
at billedet er overalt på Internettet nu.' 

Ofre bebrejder ofte også sig selv. Pigeofre er mere tilbøjelige end drenge til at møde en 
negativ reaktion fra både mandlige og kvindelige jævnaldrende, hvis deres billede deles. 

Bebrejdelse af offer kan få et offer til at genopleve chikanen og forårsage yderligere skade 
og angst. 

è Som facilitator er det vigtigt at genkende og tage fat på offerets skyld. Dine elever 
kan have ubevidste fordomme eller lave stereotype antagelser, især hvad angår 
piger. Støt dine elever i at sætte spørgsmålstegn ved disse synspunkter 



 

13 
 

 
 

  

Frygt for at gå til politiet 
 
Unge mennesker er ofte bange for at gå til politiet, da de tror, de vil komme i problemer for 
at bryde loven ved at dele deres eget nøgenbillede. 
 
Som facilitator er det vigtigt at imødegå disse frygt: 
 

• Bestyrke, at selvom lovgivningen angiver, at det er ulovligt at skabe seksuelle 
billeder af mindreårige, vil de ikke blive retsforfulgt, hvis den person, der har taget 
billedet (af sig selv) senere bliver udsat for en forbrydelse i forbindelse med dette 
billede. 

• For at mindske frygt for politiet skal du skitsere undersøgelsesprocessen: normalt et 
interview med en specialiseret betjent efterfulgt af politiindsamling. Politiet har 
mulighed for at hente billeder ved hjælp af teknologi og finde ud af, hvornår og til 
hvem billeder blev sendt. 

• Rådgive dem om at gå til politiet med en betroet voksen eller ven. 
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3. Sådan bruges CYBERSAFE værktøjssættet12  
 
Dette kapitel er beregnet til at give facilitatorer den nødvendige praktiske vejledning om facilitering 
af et CYBERSAFE -værksted. I betragtning af projektets fokus og unges inddragelse, bør der tages 
grundigt hensyn til skabelsen og opretholdelsen af et sikkert miljø, beskyttelse af de deltagende 
studerende, og deres tryghed. 
 
3.1 Nødvendige ressourcer 
CYBERSAFE værktøjssæt: https://www.stoponlineviolence.eu/online-tool/   
Besøg dette link for at få adgang til Guide for Workshop Facilitators med fire workshopplaner (inkl. 
dette dokument), Online Tool og CYBERSAFE -plakaten. (Se 3.3 CYBERSAFE Online Tool for yderligere 
instruktioner om adgang til værktøjet). 
 
Logistik 
klasseværelse, Digi- eller smartboard, internetforbindelse (Wi-Fi), smartphones eller laptops (en pr. 
Elev), CYBERSAFE-plakat. 
 
Facilitator/assistent 
Vi anbefaler at have en facilitator og en assistent pr. Workshop. Assistenten kan ledsage og støtte 
elever, der har brug for at holde en pause fra workshoppen og/eller ønsker at få en privat snak om 
deres oplevelser eller følelser væk fra gruppen. 
 
Intet Internet 
Hvis der ikke er nogen internetforbindelse, eller hvis telefoner ikke er tilladt i klasseværelset, kan du 
ikke bruge onlineværktøjet. Du kan dog stadig facilitere e offlineworkshop. Se bilag 1. 
Offlineworkshops for vejledning. 
 
3.2 Workshopstruktur 
Hver workshop har en anbefalet varighed på 1 time og 30 minutter. Du kan også vælge at sprede en 
workshop over to lektioner, så der er ekstra tid til diskussion. Alternativt kan du kombinere de fire 
workshops, for eksempel under en temadag eller en projektuge. Hvis du er færdig med 
workshopplanen, og du stadig har tid tilbage, kan du udføre en af de øvelser, der er beskrevet i bilag 
1. Offlineworkshops. 
 
CYBERSAFE Online Tool danner grundlaget for workshoppen. Formålet med Online Tool er at 
informere eleverne om forskellige former for online vold og vigtigst af alt at fremprovokere og 
facilitere diskussion. 

 
12 Dette afsnit er baseret på: 
Project deSHAME (2017), “Step up, speak up. Online sexual harassment teaching guide”, tilgængelig på: 
https://www.childnet.com/ufiles/Teaching_Guide_Step_Up_Speak_Up.pdf 
 



 

15 
 

 

 
3.3 CYBERSAFE Online Tool 
Online Tool opstiller scenarier fra virkeligheden, med digital vold mod piger. Værktøjet består af to 
dele: 'Stem og diskuter' og 'Roller og spil'. 
 
Anonymitet 
I 'Stem og diskutér' kan eleverne stemme anonymt i Online Tool via deres mobiltelefoner eller 
bærbare computere.  
For at sikre deres privatliv behøver de ikke udfylde deres navn, og det er ikke muligt at spore 
individers svar gennem værktøjet.  
Anonym afstemning giver eleverne mulighed for frit at udtrykke deres tanker om følsomme 
spørgsmål i forbindelse med seksuel vold online, og det engagerer elever, der ikke kan lide at tale 
højt i en gruppe.  
Som facilitator er det vigtigt, at du altid respekterer denne anonymitet.  
 
Alle scenarier i Online Tool er baseret på sager i det virkelige liv. Ingen rigtige navne bruges, for at 
respektere de involverede personers privatliv. 
 

Hver workshop følger den samme struktur 
 

1. Introduktion 
a. Kort introduktion af emnet 
b. Etablering af et sikkert miljø (grundregler, rapportering og 

supportmuligheder) 
 
2. Online værktøj: Stem og diskuter 

a. Starter med et virkeligt tilfælde af onlinevold 
b. Eleverne stemmer anonymt på flere dilemmaer 
c. Afstemningsresultater bruges til at starte korte gruppediskussioner 
d. Der gives praktiske råd om, hvordan man kan forebygge og håndtere 

onlinevold 
   
3. Online værktøj: Roll & Play 

a. Eleverne laver et rollespil i små grupper ved hjælp af mobiltelefoner. 
Dette giver dem mulighed for at opleve rollen som et offer, 
gerningsmand eller tilskuer i en situation med online vold 

b. Erfaringer og observationer deles i en gruppediskussion 
 
4. Afslutning 

a. Tid til at debrief og opsummere 
b. Support og rapporteringsmuligheder behandles igen 

 
Se workshopplanerne i del 2 af dette dokument for mere detaljeret struktur og vejledning 
pr. Workshop. 
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Adgang Som facilitator skal du følge de næste trin: 
 
 

1. Besøg webadressen til online-værktøjet: https://www.stoponlineviolence.eu/online-tool/   
2. Vælg det relevante sprog, og klik på 'Opret'   

 
 

3. Vælg en workshop-type  

  
 

4. Vælg et scenarie

 
 

5. Vælg mellem “Stem og Diskutér” og “Roller og Spil” 
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6. Derefter genereres en 'Room Code' for eleverne, som de skal logge ind. Her kan du se, hvor 
mange elever der er logget ind. Når alle er logget ind, skal du klikke på 'Start'. 

 
 
 

De nødvendige trin for deltagerne er som følger 
1. Besøg webadressen for at få adgang til onlineværktøjet: 

https://www.stoponlineviolence.eu/online-tool/students 
 

2. Vælg 'Deltag i workshop’ 



 

18 
 

 
 

3. Indsæt de ikoner, facilitatoren giver fra deres skærm. 
 
Når alle har fået adgang til Online Tool, følger du vejledningen på skærmen. 
 
Videovejledninger 
For videovejledninger om, hvordan du får adgang til og deltager i onlineværktøjet, kan du besøge:  
 
Tutorial 'Stem og diskuter': https://youtu.be/5-B5We1YnQ0 
Tutorial 'Roller og spil': https://youtu.be/LWJrn3Voz84 
 
3.4 Oprettelse af et trygt rum 
Det er vigtigt, at workshops afholdes i et sikkert rum, hvor dine elever føler sig trygge ved at tale om 
deres følelser og ideer på en understøttet måde. 
 
Som facilitator kan du gøre følgende for at skabe et sikkert miljø, hvor diskussioner kan flyde frit: 
 

Ø Fastlæg grundregler 
Aftal et sæt grundregler, der klart angiver forventningerne til adfærd og diskussioner, med 
dine elever. Se tekstboksen herunder for en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan du gør 
dette. 
 

Ø Sørg for at deltagerne deltager frivilligt 
Eleverne kan kun deltage frivilligt i workshoppen. Derudover skal de vide, at hvis de på et 
tidspunkt foretrækker ikke at deltage, er det i orden at tage en pause fra workshoppen. 
Nogle elever kan have personlige erfaringer med de emner, der diskuteres, der fremkalder 
en følelsesmæssig reaktion. Sørg for, at der er plads og tilstrækkeligt tilsyn, så eleverne kan 
holde en pause, og at de får opfølgende støtte, hvis det er nødvendigt. 
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Ø Brug en ikke-dømmende tilgang 
Selvom nogle meninger kan og bør udfordres, er det vigtigt ikke at skamme eller dømme 
elever, der deler noget i løbet af workshoppen. Anerkend deres synspunkter som gyldige, og 
støt dem i at udtrykke deres tanker og konklusioner. Lad heller ikke dine elever dømme eller 
skamme hinanden. 
 

Ø 'Ingen rigtige navne' -politik 
Hvis eleverne vil dele en personlig historie om sig selv eller en anden, er det bedre, at de 
taler i tredje person og taler om “min ven Sally” eller simpelthen “en ven” eller “nogen, jeg 
kender”, i stedet for at bruge folks rigtige navne. Hvis eleverne føler, at de har brug for at 
dele en personlig historie, skal du markere dem på et tidspunkt og sted, hvor de kan gøre det 
med en passende medarbejder. 
 

Ø Skab et trygt fysisk rum 
Overvej et alternativt siddepladsarrangement, der tilskynder til diskussion og involvering, 
f.eks. En cirkel. Du kan vise CYBERSAFE -plakaten, der har info om hjælpelinjer og andre 
støtteorganisationer. 

 
Ø Lav en spørgsmålsboks 

Elever kan føle sig utilpas med at stille et spørgsmål foran gruppen. Bed dine elever om at 
notere dem og tilføje dem til en spørgsmålsboks under eller efter workshoppen. Hvis de 

Sæt grundregler med dine elever 
 
Grundregler sikrer et miljø, hvor alle føler sig trygge og respekterede. De er mest 
effektive, når eleverne føler ejerskab og ansvar over dem. Derfor er det vigtigt, at de selv 
diskuterer og bliver enige om reglerne. 
 
Nedenfor finder du et eksempel på et sæt grundregler, du kan bruge, diskutere og blive 
enig med dine elever. Tilskynd dem til at engagere sig i disse og foretage tilføjelser, som 
de finder passende, inden de går videre. 
 

Ø Respekt - ’Vi viser respekt for hinanden, facilitatoren og de emner, vi diskuterer i 
dag. Vi reagerer uden dømmekraft ' 

Ø Fortrolighed - 'Vi respekterer hinandens privatliv, både under og efter denne 
workshop' 

Ø Lytte - 'Vi lytter til hinanden og facilitatoren. Alle meninger er gyldige ' 
Ø Deltagelse - 'Vi vil få mest muligt ud af denne workshop og deltage i 

aktiviteterne, så meget vi kan' 
Ø Stil spørgsmål - 'Vi stiller spørgsmål, hvis vi er i tvivl om noget' 
Ø Support efter et følsomt emne - 'Vi vil bede om en pause eller støtte, hvis vi 

føler os overvældet eller udløst' 
Ø Børnebeskyttelse - 'Hvis vi vil have støtte, ved vi, hvem vi kan tale i skolen 

 
Facilitatoren skal også her forklare, hvordan han / hun vil håndtere mulige videregivelser 
og de mulige grænser for at holde oplysninger fortrolige. 
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ønsker et individuelt svar, skal du bede dem om at tilføje deres navn. Forklar, at du vil svare 
på anonymt stillede spørgsmål på en generel måde (uden at nævne navne eller detaljer) i 
løbet af den næste workshop eller næste passende øjeblik med hele gruppen. 
. 
 
 
 

 
 
3.5 Tryghed og bevogtning af personlige grænser 

 
Følsomme emner 
Workshop-scenarierne er baseret på virkelige tilfælde af onlinevold mod piger, så det er meget 
sandsynligt, at nogle af dine elever, eller personer de kender, har oplevet lignende begivenheder. At 
diskutere disse spørgsmål i en gruppe af deres kammerater kan udløse en følelsesmæssig reaktion. 
 
Vær opmærksom på dine elevers behov, og skitsér klart fra begyndelsen af workshoppen, hvad de 
kan gøre, hvis deres deltagelse skaber bekymring for deres øvrige onlineoplevelser, eller hvis de er 
overvældede som følge af at deltage. Gør det klart, at de kan tale med dig, værkstedsassistenten, en 
lærer, eller den udpegede medarbejder, for på ethvert tidspunkt, under eller efter workshoppen, at 
hjælpe dem med at sikre trygge rammer, hvis de føler sig utilpas. Informér dem desuden om andre 
rapporteringsmuligheder, såsom anonyme hjælpelinjer og organisationer, der tilbyder support og 
rådgivning om internetsikkerhed. 

 
 
Eventuelle personlige historier 
Husk, at formålet med workshops ikke er at tilskynde til at deltagerne fortæller om personlige 
oplevelser. Som et resultat af emnerne, der diskuteres, er det imidlertid muligt, at en studerende 
fortæller dig om en negativ onlineoplevelse, eller en anden studerendes. Hvis dette sker, skal du 
være rolig og ikke dømme nogen dom.  
 
 
Anerkend eleven for at have gjort det rigtige ved at åbne op, og tak ham/hende for at dele. Følg 
derefter din skoles eller organisations børnebeskyttelsespolitik eller beskyttelsesprocedure, som du 
ville gøre for enhver anden form for henvendelse.  
 
Det er vigtigt for unge mennesker at forstå, mens sessionerne giver et rum til at være åbne og ærlige, 
har både du som facilitator og skolen pligt til at beskytte de unge. Mind eleverne om, at hvis de 
afslører noget om sig selv eller en anden, der vedrører ulovlig aktivitet eller risiko for skade, kan du 
være forpligtet til at informere skolen (f.eks. SSP). Den pågældende elev kan inddrages i den 

Gentag muligheder for support og rapportering 

Før og efter aktiviteterne skal du påpege alle elever, hvor de kan henvende sig for yderligere 
råd og støtte. I dagene og ugerne efter aktiviteterne, giv regelmæssige påmindelser om den 
hjælp og støtte, der er tilgængelig for dem. Vis CYBERSAFE -plakaten, der viser vej til 
rapporteringsmuligheder og støtte organisationer i klasseværelset. 
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samtale, hvis de ønsker det. Videregivelsen vil derefter blive fulgt op i overensstemmelse med 
skolens politik. 
 

 

  

Andre tips til at facilitere en workshop 
 

• Læs denne vejledning og workshopplanen igennem på forhånd. 
 

• Sørg for, at du er fortrolig med din skoles eller organisations beskyttelses- 
og børnebeskyttelsespolitikker, så du ved, hvordan du tager de nødvendige 
foranstaltninger. 

 
• Tjek, om skolerne er opmærksomme på og forsynet med information om, 

hvilken type støtte de skal have til eleverne, hvis de er bekymrede eller 
bekymrede som følge af deltagelse i workshoppen. 

 
• Sørg for at kende godt til andre rapporteringsmuligheder, teenagere har, 

f.eks. Nationale eller lokale (anonyme) hjælpelinjer eller 
støtteorganisationer. 
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PART 2: WORKSHOP PLANER 
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Workshop Plan 1. Ikke-konsensuel deling af seksuelle billeder   
 
I denne workshop er fokus på 'ikke-konsensuel deling af seksuelle billeder', en af de fire hovedtyper 
af onlinevold, der behandles i CYBERSAFE. Eleverne lærer at genkende, forstå og forhindre dette, og 
hvordan de skal handle, når det sker. Fokus er på det potentielle offer, gerningsmand og tilskuer. 
 
Forbered dig på workshoppen 

• Gør dig bekendt med emnet, læs vejledningen til workshopfacilitatorer (del 1) igennem samt 
denne workshopplan. 

• Sørg for, at du er bekendt med skolens politikker vedrørende beskyttelse, børnebeskyttelse 
og rapportering, så du ved, hvordan du tager de nødvendige forholdsregler.  

• Sørg for at kende godt til andre rapporteringsmuligheder, teenagere har. Gå til CYBERSAFE -
webstedet (www.stoponlineviolence.eu) for at få oplysninger om nationale eller lokale 
(anonyme) hjælpelinjer eller støtteorganisationer i dit land.  

• Før og efter workshoppen skal du fortælle alle elever, hvor de kan henvende sig for 
yderligere råd og støtte. I dagene og ugerne efter skal du regelmæssigt minde om den 
support, de har til rådighed. Vis CYBERSAFE-plakaten i klasseværelset, som indeholder 
rapporteringsmuligheder og understøtter organisationer. 
 

Ressourcer 
Digi- eller smartboard, mobiltelefoner (1 pr. Elev), CYBERSAFE Online Tool, internetadgang via Wi-Fi. 
 
Hvis der ikke er nogen internetforbindelse, eller hvis elever ikke må bruge deres telefoner i 
klasseværelset, kan du ikke bruge CYBERSAFE Online Tool. Du kan dog stadig facilitere et offline -
værksted. Se bilag 1. Offlineværksteder for instruktioner. 
 
Workshop-struktur 
 

Activity What Time 
 

1. Introduktion Indledende emner, grundregler 15 min. 
2. Stem og diskuter Stem og diskuter med gruppen 

Gruppediskussion om hvert dilemma  
40 min. 

3. Roller & spil Roller & spil i små grupper 
Gruppediskussion i slutningen 

20 min. 

4. afrunding 
 

Berør muligheder for hjælp, support, 
rapportering 

15 min. 

 Tid i alt: 90 min 
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1. Introduktion til emnet 
 

Ø Etabler et sikkert miljø og sæt grundregler� Se 3.4 Oprettelse af et sikkert miljø 
Ø Gør opmærksom på, hvor dine elever kan henvende sig for at få support, rapportering og 

hvordan mulige afsløringer under eller efter workshoppen vil blive håndteret � Se 3.5 
Beskyttelse og beskyttelse 

Ø Giv en kort introduktion til emnet. � brug nedenstående oplysninger 
 

Ikke-konsensuel deling af seksuelle billeder13 betyder, at nogens seksuelle billeder (eller videoer) 
tages eller deles uden deres samtykke. Dette omfatter en række adfærdsmuligheder, såsom: 

Ø Seksuelle billeder taget konsensuelt, men delt uden samtykke (f.eks. For at tage 'hævn')  
Ø Seksuelle billeder taget uden samtykke ('krybebilleder' eller 'up-skirting') 
Ø ikke-konsensuelle, seksuelle overgrebshandlinger (f.eks. voldtægt) optaget digitalt og delt 

online 
 
 
En typisk situation er: en pige eller dreng deler med samtykke et intimt billede eller en video med 
nogen som en del af seksuel udforskning i et forhold ('sexting'). Derefter deler denne person det uden 
samtykke med andre, f.eks. via messaging-apps eller sociale medier.  
 
 
Billeder kan også skaffes ved at hacke ind i en persons computer, konti på sociale medier eller 
telefon. Unge mennesker kan også blive offer for, at nogen deler et nøgenbillede, der tilskrives dem, 
men faktisk ikke er af dem. 
 
 
Både piger og drenge kan være offer (eller gerningsmand) for denne form for onlinevold. Det ser 
imidlertid ud til at ske oftere med piger, og når det sker, ser det ud til, at piger bliver udskammet 

hårdere end drenge. 
 

2. Stem og Diskutér 

Formålet med afstemning og diskussion er at diskutere et virkeligt tilfælde af deling af seksuelle 
billeder uden samtykke. Det giver eleverne mulighed for at dele deres meninger anonymt og deltage 

 
13 definitionen er baseret på Project deSHAME (2017), p. 13. 

Husk, at sexting ikke er dårligt! 
Ikke-konsensuel deling af billeder starter normalt med sexting. Husk, at dette i sig selv ikke er 
en dårlig ting, hvis begge mennesker gør det i fællesskab. Døm ikke denne adfærd under dit 
værksted. 
Sexting bliver til onlinevold, når nogen deler et seksuelt billede eller videregiver det uden 
samtykke fra personen i det. Det er den adfærd, du skal fokusere på under denne workshop.  
 
à Also refer to the text box on ‘Sexting’ on page 10 
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i en gruppediskussion på en ikke-personlig, sikker måde. Studerende får også praktisk information 
om, hvordan man genkender, forstår, forebygger og håndterer denne form for onlinevold. 

Din rolle som facilitator er at køre Online Tool og facilitere afstemningsprocessen samt 
gruppediskussioner. Du skal sørge for, at de trygge rammer opretholdes, og holde øje med, om de 
modtagne oplysninger er godt forstået, ved at stille opfølgende spørgsmål.  
 
For instruktioner om, hvordan du får adgang til onlineværktøjet � henvises til 3,3 CYBERSAFE Online 
Tool. Vælg derefter 'Stem og diskuter', og følg vejledningen på skærmen.  
 

• Stem og Diskuter starter med et virkeligt tilfælde af onlinevold. Læs teksten på skærmen 
højt. 

• Dilemma runde 1: Det første dilemma præsenteres, læs det også højt. Dine elever vil 
stemme om disse dilemmaer anonymt med deres telefoner. På den næste side vil 
afstemningsresultaterne være synlige.  

• Brug afstemningsresultaterne til at starte en kort gruppediskussion. Spørg ikke dine elever, 
hvordan de stemte! De har lov til at udtrykke deres ideer anonymt, og under diskussionen 
kan de tale generelt eller i tredje person.  

• Efter afstemningsresultaterne følger en side med praktiske råd om, hvordan man kan 
forebygge eller håndtere onlinevold i detspecifikke scenarie. Læs også dette højt, og tjek med 
dine elever, at de forstår det, og hvis de har noget, de gerne vil tilføje.  

• Flere andre dilemma -runder følger. Prøv at afslutte hver runde på 7 til 10 minutter. 
 

3. Roller & Spil 
Formålet med 'Roller og spil’ er at give unge mennesker mulighed for at opleve rollen som et offer, 
en gerningsmand eller en tilskuer i en situation uden seksuel deling af seksuelle billeder.  
Din rolle som facilitator er at forklare og overvåge processen og at facilitere gruppediskussionen 
bagefter. Du skal sørge for, at trygge rammer opretholdes, og stille opfølgende spørgsmål for at finde 
ud af, hvordan eleverne oplevede deres rolle, og om de forstår, hvordan de ville håndtere en 
lignende situation. 
� Se 3,3 CYBERSAFE Online Tool til vejledning i at få adgang til online værktøj. Vælg derefter 'Roller & 
spil' og følg vejledningen på skærmen.  

• Eleverne spiller rollespil i små grupper på 3 personer. De bruger en mobiltelefon, som sendes 
rundt. De vil blive tildelt rollen som offer, gerningsmand eller tilskuer og skiftes til at læse 
linjer tildelt deres rolle.  Role & Play er mest effektivt, hvis gruppen på 3 kan forlade 
klasseværelset for at være alene og uforstyrrede, for best muligt at kunne spille deres roller. 
Men hvis du som facilitator føler, at dette ikke giver det niveau af overvågning og tryghed, 
dine elever har brug for, og/eller hvis dette er i konflikt med jeres organisations regler, kan du 
også lade grupperne blive i rummet. Sørg i så fald for, at der er nok plads til, at hver gruppe 
kan rollespille, og tillade en vis fysisk afstand mellem grupperne.  

• Bagefter går eleverne tilbage til deres pladser, og deres oplevelser og observationer deles i 
en gruppediskussion. 
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4. Wrap-up 
 

Ø Tid til debriefing og opsummering. 
Ø Fortæl, hvor eleverne kan henvende sig for at få yderligere råd og støtte. I dagene og ugerne 

efter skal du regelmæssigt minde om den support, de har til rådighed. 
Ø Vi anbefaler at give eleverne tid til at bearbejde de spørgsmål, der diskuteres efter 

workshoppen, for ikke at føle sig for overvældede. 

 
  

Facilitering af gruppediskussioner 
 

Onlineværktøjet giver en masse information, du kan bruge, mens du guider 
diskussionerne under Afstemning & Diskuter 'og Rolle & Spil'. Hvis du har brug for mere 
input, kan du henvise til del 1 i denne vejledning, især til følgende afsnit: 
 
à 2.2 Årsager og konsekvenser af onlinevold mod piger, at diskutere, hvorfor unge 
mennesker deltager i uønsket seksualisering, og hvad den følelsesmæssige påvirkning 
og konsekvenser kan være for alle involverede. 
à 2.3 Undervisning i sikker, ansvarlig online adfærd, læs tekstboksen om offerets skyld 
og adresser det, når det sker under workshoppen. 
 
Nedenfor finder du nogle mulige opfølgende spørgsmål: 
 
Ville din mening være anderledes, hvis offeret var en dreng? - at adressere og udfordre 
stereotyper 
Vil du føle dig presset til at deltage, når nogen bliver målrettet af dine venner - for at tage fat på 
og diskutere gruppepres 
Hvorfor tror du, at der ofte ikke rapporteres om vold på nettet? - at tage fat på og diskutere 
mulige rapporteringsbarrierer 
Ved du, hvordan du rapporterer et billede eller en kommentar på Instagram, WhatsApp eller 
anden platform? - Du kan bede dine elever om at slå op, hvordan de rapporterer uønskede 
kommentarer eller folk, der chikanerer dig online. 
Hvordan ville du støtte en ven, der bliver seksuelt chikaneret online? - at tilskynde til at træde 
op og tale op 
Hvordan ville du have det som offer, gerningsmand eller tilskuer, hvis dette skete? - at skabe 
forståelse og empati for alle involverede. 
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Workshop Plan 2. Udnyttelse, tvang og trusler  
 
I denne workshop er fokus på 'udnyttelse, tvang og trusler', der tilsammen udgør en af de fire 
hovedtyper af online -vold, der behandles i CYBERSAFE. Eleverne lærer at genkende, forstå og 
forhindre dette, og hvordan de skal handle, når det sker. Fokus er på det potentielle offer, 
gerningsmand og tilskuer. 
 
Forbered dig på workshoppen 

• Gør dig bekendt med emnet, læs vejledningen til workshopfacilitatorer (del 1) igennem og 
gennem denne workshopplan. 

• Sørg for, at du er bekendt med skolens politikker vedrørende beskyttelse, børnebeskyttelse 
og rapportering, så du ved, hvordan du tager de nødvendige foranstaltninger.  

• Sørg for at kende godt til andre rapporteringsmuligheder, teenagere har. Gå til CYBERSAFE -
webstedet (www.stoponlineviolence.eu) for at få oplysninger om nationale eller lokale 
(anonyme) hjælpelinjer eller støtteorganisationer i dit land.  

• Før og efter workshoppen skal du fortælle alle elever, hvor de kan henvende sig for 
yderligere råd og støtte. I dagene og ugerne efter skal du regelmæssigt minde om den 
support, der er tilgængelig for dem. Vis CYBERSAFE -plakaten, der viser vej til 
rapporteringsmuligheder og støtte organisationer i klasseværelset. 

Ressourcer 
Digi- eller smartboard, mobiltelefoner (1 pr. Elev), CYBERSAFE Online Tool, internetadgang via Wi-Fi  
 
Hvis der ikke er internetforbindelse, eller hvis elever ikke må bruge deres telefoner i klasseværelset, 
kan du ikke bruge CYBERSAFE Online Værktøj. Du kan dog stadig facilitere et offline -værksted. Se 
bilag 1. Offline -workshops for instruktioner. 
 
Workshop Structure 
 

Activity What Time 
 

5. Introduktion Indledende emner, grundregler 15 min. 
6. Stem og diskuter Stem og diskuter med gruppen 

Gruppediskussion om hvert dilemma  
40 min. 

7. Roller & spil Roller & spil i små grupper 
Gruppediskussion i slutningen 

20 min. 

8. afrunding 
 

Berør muligheder for hjælp, support, 
rapportering 

15 min. 

 Tid i alt: 90 min 
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1. Introduktion til emnet 
 

Ø Etabler et sikkert miljø og sæt grundregler� Se 3.4 Oprettelse af et sikkert miljø 
Ø Gør opmærksom på, hvor dine elever kan henvende sig for at få support, rapportering og 

hvordan mulige afsløringer under eller efter workshoppen vil blive håndteret � Se 3.5 
Beskyttelse og beskyttelse  

Ø Giv en kort introduktion til emnet. � brug informationen nedenfor�  
 
Vi kalder det online udnyttelse, tvang og trusler, når nogen modtager seksuelle trusler online, bliver 
tvunget til at deltage i seksuel (online) adfærd eller afpresses med seksuelt indhold online.  
 
 
Nogen kan blive narret, manipuleret eller tvunget til at gøre seksuelle ting, som de ikke ønsker at 
gøre, i bytte for penge, gaver, status, kærlighed eller andre ting, eller ved at få dem til at føle sig 
skyldige, skamfulde eller usikre. 
 
 
Denne form for onlinevold kan omfatte en række adfærdsmåder, såsom: 
 
 

Ø Chikanere eller presse nogen online til at dele seksuelle billeder eller deltage i seksuel adfærd 
(online eller offline) 

Ø Brug af truslen om at offentliggøre seksuelt indhold for at tvinge eller afpresse nogen 
('sextortion') 

Ø online trusler af seksuel karakter (f.eks voldtægt trusler) 
Ø opfordrer andre online for at begå seksuelle overgreb 
Ø opfordrer nogen til at deltage i seksuel adfærd, og derefter deler beviserne for det 

 
 
online udnyttelse, tvang og trusler er ofte en del af en proces, (seksuel) vold i den virkelige verden (se 
også Online vs. Offline, side 9) og kan føre til alvorlig fysisk, følelsesmæssig og social skade.  
 
En typisk situation er: en pige lærer en dreng at kende gennem et online chatprogram. Det starter 
sjovt, han giver hende komplimenter, og hun begynder at stole på ham (dette er 'grooming'-
processen). Senere deler hun seksuelle billeder af sig selv. Derefter begynder han at kræve at hun 
udfører seksuelle handlinger foran webkameraet. Han truer med at offentliggøre hendes 
nøgenbilleder online, hvis hun ikke samarbejder.  
 
Både piger og drenge kan være et offer (eller gerningsmand) for denne form for onlinevold, men 
piger har større risiko. De bliver normalt afpresset til at medvirke i seksuelt eksplicit indhold eller 
seksuelle tjenester. Imidlertid har drenge større risiko for at blive forført online til at udføre seksuelle 
handlinger på webcam og efterfølgende blive afpresset med de registrerede beviser for penge. I 
begge tilfælde kan gerningsmanden også være voksen. 
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2. Stem & Diskutér 

Formålet med afstemning og diskussion er at diskutere et virkeligt tilfælde af deling af seksuelle 
billeder uden samtykke. Det giver eleverne mulighed for at dele deres meninger anonymt og deltage 
i en gruppediskussion på en ikke-personlig, sikker måde. Studerende får også praktisk information 
om, hvordan man genkender, forstår, forebygger og håndterer denne form for onlinevold.  

Din rolle som facilitator er at køre Online Tool og facilitere afstemningsprocessen samt 
gruppediskussioner. Du skal sørge for, at de trygge rammer opretholdes, og holde øje med, om de 
modtagne oplysninger er godt forstået, ved at stille opfølgende spørgsmål.  

� Se 3,3 CYBERSAFE Online Tool til vejledning i at få adgang til online værktøj. Vælg derefter 'Stem og 
diskuter', og følg vejledningen på skærmen. 

• Stem og diskuter starter med et virkeligt tilfælde af onlinevold. Læs teksten på skærmen højt. 
• Dilemma runde 1: Det første dilemma præsenteres, læs også dette højt. Dine elever vil 

stemme om disse dilemmaer anonymt med deres telefoner. På den næste side vil 
afstemningsresultaterne være synlige.  

• Brug afstemningsresultaterne til at starte en kort gruppediskussion. Spørg ikke dine elever, 
hvordan de stemte! De har lov til at udtrykke deres ideer anonymt, og under diskussionen 
kan de tale generelt eller i tredje person.  

• Efter afstemningsresultaterne følger en side med praktiske råd om, hvordan man kan 
forebygge eller håndtere onlinevold i denne særlige sag. Læs også dette højt, og tjek med 
dine elever, om de forstår det, og om de har ting, de gerne vil tilføje.  

• Flere andre dilemma -runder følger. Prøv at afslutte hver på 7 til 10 minutter. 

Manipulation  
 

Et offer er måske ikke klar over, at de bliver udnyttet eller tvunget, da gerningsmanden 
kan manipulere dem til at tro, det er normalt, eller at de er i et romantisk forhold. 
Hvis offeret har beskæftiget sig med seksuelle handlinger, kan det få dem til at tro, at 
de havde kontrol, at de valgte at gøre disse ting, og de kan bebrejde sig selv. 
 
Dette er nogle ting, en gerningsmand kan sige: 
 
• 'Hvis du virkelig elskede mig, ville du dele dine nøgenbilleder med mig' 
• "Tag ikke det tøj på: alle vil tro, du er en tøs" 
• "Hvis du ikke gør, hvad jeg vil, fortæller jeg dine forældre, at du har drukket" 
• "Hvis du fortæller det til politiet, bliver du taget fra din familie" 
• "Alle gør det, det er normalt" 
• "Hvis du blokerer mig, vil jeg dele din video med alle dine venner og familie" 
 
Som facilitator er det vigtigt at forklare, hvordan manipulation fungerer, så dine elever 
kan genkende det. Understreg også, at uanset ofrets handlinger, var det ikke 
hans/hendes valg, og de er ikke skyldige. 
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3. Roller & Spil  

Formålet med 'Rolle og leg' er at give unge mulighed for at opleve rollen som et offer, en 
gerningsmand eller en tilskuer i en situation med udnyttelse, tvang og trusler.  

Din rolle som facilitator er at forklare, overvåge processen og facilitere gruppediskussionen bagefter. 
Du skal sørge for, at et trygt rum opretholdes, og stille opfølgende spørgsmål for at finde ud af, 
hvordan eleverne oplevede deres rolle, og om de forstår, hvad de kunne gøre for at håndtere en 
lignende situation. 
� Se 3,3 CYBERSAFE Online Tool til vejledning i at få adgang til online værktøj. Vælg derefter 'Roller & 
Spil' og følg vejledningen på skærmen.  

• Eleverne spiller rollespil i små grupper på 3 personer. De bruger en mobiltelefon, som sendes 
rundt. De vil blive tildelt rollen som offer, gerningsmand eller tilskuer og skiftes til at læse 
linjer tildelt deres rolle.   

• Roller & Spil er mest effektivt, hvis gruppen på 3 kan forlade rummet for at være alene og 
uforstyrret for at udføre deres rolle. Men hvis du som facilitator føler, at dette ikke giver det 
niveau af overvågning, dine elever har brug for, og/eller hvis dette er i konflikt med din 
organisations regler, kan du også lade grupperne blive i rummet. Sørg i så fald for, at der er 
nok plads til, at hver gruppe kan rollespille og tillad en vis fysisk afstand mellem grupperne.  

 
• Bagefter går eleverne tilbage til deres pladser, og oplevelser og observationer deles i en 

gruppediskussion.  
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1. Afrunding 

 
Ø Tid til debrief og opsummering. 
Ø Fortæl, hvor eleverne kan henvende sig for at få yderligere råd og støtte. I dagene og ugerne 

efter skal du regelmæssigt minde om den support, de har til rådighed. 
Ø Vi anbefaler at give eleverne tid efter workshoppen til at bearbejde de spørgsmål, der 

diskuteres, for ikke at føle sig for overvældede. 
 
  

Facilitering af gruppediskussioner 
 

Onlineværktøjet giver en masse information, du kan bruge, mens du guider 
diskussionerne under Afstemning & Diskuter 'og Rolle & Spil'. Hvis du har brug for mere 
input, kan du henvise til del 1 i denne vejledning, især til følgende afsnit: 
 
à 2.2 Årsager og konsekvenser af onlinevold mod piger, at diskutere, hvorfor unge 
mennesker deltager i uønsket seksualisering, og hvad den følelsesmæssige påvirkning 
og konsekvenser kan være for alle involverede. 
à 2.3 Undervisning i sikker, ansvarlig online adfærd, læs tekstboksen om offerets skyld 
og adresser det, når det sker under workshoppen. 
 
Nedenfor finder du nogle mulige opfølgende spørgsmål: 
 
Ville din mening være anderledes, hvis offeret var en dreng? - at adressere og udfordre 
stereotyper 
Vil du føle dig presset til at deltage, når nogen bliver målrettet af dine venner - for at tage fat på 
og diskutere gruppepres 
Hvorfor tror du, at der ofte ikke rapporteres om vold på nettet? - at tage fat på og diskutere 
mulige rapporteringsbarrierer 
Ved du, hvordan du rapporterer et billede eller en kommentar på Instagram, WhatsApp eller 
anden platform? - Du kan bede dine elever om at slå op, hvordan de rapporterer uønskede 
kommentarer eller folk, der chikanerer dig online. 
Hvordan ville du støtte en ven, der bliver seksuelt chikaneret online? - at tilskynde til at træde 
op og tale op 
Hvordan ville du have det som offer, gerningsmand eller tilskuer, hvis dette skete? - at skabe 
forståelse og empati for alle involverede. 
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Workshop Plan 3. Seksualiseret mobning 
 
I denne workshop er fokus på seksualiseret mobning, en af de fire hovedtyper af onlinevold, der 
behandles i CYBERSAFE. Eleverne lærer at genkende, forstå og forhindre dette, og hvordan de skal 
handle, når det sker. Fokus er på det (potentielle) offer, gerningsmand og tilskuer. 
 
Forbered dig på workshoppen 

• Gør dig bekendt med emnet, læs vejledningen til workshopfacilitatorer (del 1) igennem samt 
denne workshopplan. 

• Sørg for, at du er bekendt med skolens politikker vedrørende beskyttelse, børnebeskyttelse 
og rapportering, så du ved, hvordan du tager de nødvendige forholdsregler.  

• Sørg for at kende godt til andre rapporteringsmuligheder, teenagere har. Gå til CYBERSAFE -
webstedet (www.stoponlineviolence.eu) for at få oplysninger om nationale eller lokale 
(anonyme) hjælpelinjer eller støtteorganisationer i dit land.  

• Før og efter workshoppen skal du fortælle alle elever, hvor de kan henvende sig for 
yderligere råd og støtte. I dagene og ugerne efter skal du regelmæssigt minde om den 
support, der er tilgængelig for dem. Vis CYBERSAFE -plakaten, der viser vej til 
rapporteringsmuligheder og støtteorganisationer i klasseværelset. 

 

 

Ressourcer 
Digi- eller smartboard, mobiltelefoner (1 pr. Elev), CYBERSAFE Online Tool, internetadgang via Wi-Fi  
 
Hvis der ikke er internetforbindelse, eller hvis elever ikke må bruge deres telefoner i klasseværelset, 
kan du ikke bruge CYBERSAFE Online Værktøj. Du kan dog stadig facilitere et offline -værksted. Se 
bilag 1. Offlineværksteder for instruktioner. 
 
 
Workshop-struktur 
 

Aktivitet Hvilken tid 
 
 

4. Introduktion Introduktion til emnet  
Grundregler 

15 min. 

5. Stem og diskuter  Stem og diskuter med gruppen 
Gruppediskussion om hvert dilemma  

40 min. 

6. Rolle & leg   Rolle & s i små grupper 
Gruppediskussion i slutningen 

20 min. 

7. Afslut henvisning til yderligere muligheder for hjælp, 
support, rapportering 

15 min. 

 Total tid: 90 min 
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1. Introduktion til emnet 
Ø Etabler et sikkert miljø og sæt grundregler. Se 3.4 Oprettelse af et sikkert miljø 
Ø Gør opmærksom på, hvor dine elever kan henvende sig for at få support, rapportering og 

hvordan mulige afsløringer under eller efter workshoppen vil blive håndteret. Se 3.5 Tryghed 
og bevogtning af personlige grænser   

Ø Giv en kort introduktion til emnet. � bruge nedenstående oplysninger14  
 
Vi taler om online seksualiseret mobning,når nogen bliver målrettet,og systematisk udelukket,fra en 
gruppe ved hjælp af seksuelt indhold,som ydmyger, forstyrrelser eller diskriminerer dem. 
 
Denne form for onlinevold kan omfatte en række adfærdsmuligheder, såsom: 
 

• Sladder, rygter eller løgne om seksuel adfærd fra en person, der lægges online  
• Stødende eller diskriminerende seksuelt sprog og øgenavne, der bruges online  
• At efterligne nogen og skade deres omdømme ved at dele seksuelt indhold, eller seksuelt at 

chikanere andre (f.eks. gennem falske profiler) 
• Personlige oplysninger, f.eks. kontaktoplysninger, deles uden samtykke online for at tilskynde 

til seksuel chikane ('doxing')  
• At blive mobbet på grund af køn og/eller seksuel orientering  
• Body shaming  
• 'Outing' af nogen, hvor individets seksualitet eller kønsidentitet annonceres offentligt online 

uden deres samtykke 
 
Online seksualiseret mobning overlapper ofte mobning i verden offline (se også Online vs. Offline, 
side 9). Anonymitet på Internettet kan sænke hæmninger og efterfølgende føre til mere ekstreme 
kommentarer og hårdere mobningsteknikker. 
 
En typisk situation er: en dreng sender et ændret billede af en pige på sociale medier og tilføjer 
kommentaren 'hvis du vil have sex, ring til mig' og hendes telefonnummer. Pigen modtager flere 
telefonopkald fra fremmede. Mange klassekammerater liker og deler billedet, og nogle kommer med 
nedværdigende kommentarer og kalder hende en 'tøs' eller en 'hore'. I skolen begynder de også at 
mobbe pigen.  
 
Både piger og drenge kan være offer (eller gerningsmand) for denne form for onlinevold. Det ser 
imidlertid ud til at ske oftere med piger, og når det sker, ser det ud til, at piger bliver dømt hårdere 
end drenge. 
 
 
 

 
14 Dette afsnit er baseret på: 
Project deSHAME (2017) Young people’s experiences of online sexual harassment. A cross-country report from 
Project deSHAME’, page 13.  Retrieved from: 
https://www.childnet.com/ufiles/Project_deSHAME_Dec_2017_Report.pdf  
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2. Stem og Diskutér 

 
Formålet med afstemning og diskussion er at diskutere en sag om seksualiseret mobning fra 
virkeligheden. Det giver eleverne mulighed for at dele deres meninger anonymt, og deltage i en 
gruppediskussion på en ikke-personlig, tryg måde. Studerende får også praktisk information om, 
hvordan man genkender, forstår, forebygger og håndterer denne form for onlinevold.  
 
Din rolle som facilitator er at køre Online Tool og facilitere afstemningsprocessen samt 
gruppediskussioner. Du skal sørge for, at et trygt rum opretholdes, og kontrollere, om de modtagne 
oplysninger er godt forstået ved at stille opfølgende spørgsmål.  

� Se 3,3 CYBERSAFE Online Tool til vejledning i at få adgang til online værktøj. Vælg derefter 'Stem og 
diskuter', og følg vejledningen på skærmen. 

• Stem og diskuter starter med et virkeligt tilfælde af onlinevold. Læs teksten på skærmen højt. 

Tøs shaming og stereotype 
 

Tøsskam kan defineres som handlingen om at angribe eller stigmatisere en kvinde eller 
pige for at have deltaget i adfærd, der vurderes at være promiskuøs eller seksuelt 
provokerende. Det er en form for ofrenes skyld (se også Offerskyld, side 12) og sker 
ofte i tilfælde af uønsket seksualisering. 
 
Tøs shaming understøttes af sexistiske holdninger og stereotype syn på kønsroller, 
dybt forankret i strukturelle forhold mellem ulighed mellem kvinder og mænd. For 
eksempel bliver drenge normalt beundret og rost, når de er seksuelt aktive og har flere 
partnere, hvorimod piger bliver dømt og mobbet for den samme adfærd. 
 
Andre eksempler på slut-shaming ’eller seksuel dobbeltmoral er: 
• 'Hvis en pige lægger sit foto online, kan hun forvente at blive dømt' 
• 'Det fortjente hun' 
• "Hun tog det billede, det er hendes egen skyld" 
• "Den pige skulle have været klogere" 
• "Hun ser så varm ud, jeg giver hende 10 point" 
 
Både drenge og piger ser ud til at dømme piger hårdere, når de oplever seksuel vold 
online. 

è Studerende kan have (ubevidste) skævheder eller foretage stereotype 
antagelser, især med hensyn til de kvindelige eksempler. Det er vigtigt at 
anerkende og behandle disse. Støt dine elever i at stille spørgsmålstegn ved 
disse synspunkter.à Se også tekstboksen om 'Sexting' på side 10 
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• Dilemma runde 1: det første dilemma præsenteres, læs det også højt. Dine elever vil 
stemme om disse dilemmaer anonymt med deres telefoner. På den næste side vil 
afstemningsresultaterne være synlige.  

• Brug afstemningsresultaterne til at starte en kort gruppediskussion. Spørg ikke dine elever, 
hvordan de stemte! De har lov til at udtrykke deres ideer anonymt, og under diskussionen 
kan de tale generelt eller i tredje person.  

• Efter afstemningsresultaterne følger en side med praktiske råd om, hvordan man kan 
forebygge eller håndtere onlinevold i denne særlige sag. Læs også dette højt, og kontrollér 
dine elevers forståelse, og om de har ting, de gerne vil tilføje.  

• Flere andre dilemma -runder følger. Prøv at afslutte hver runde på 7 til 10 minutter. 
 

3. Roller & Spil 
 
Formålet med 'Roller og Spil' er at give unge mulighed for at opleve rollen som et offer, en 
gerningsmand eller en tilskuer i en situation med seksualiseret mobning.  
 
Din rolle som facilitator er at forklare og overvåge processen og at facilitere gruppediskussionen 
bagefter. Du skal sørge for, at et sikkert sted bevares, og stille opfølgende spørgsmål for at finde ud 
af, hvordan eleverne oplevede deres rolle, og om de forstår, hvad de kunne gøre for at håndtere en 
lignende situation. 

� Se 3,3 CYBERSAFE Online Tool til vejledning i at få adgang til online værktøj. Vælg derefter 'Role & 
Play' og følg vejledningen på skærmen. 

• Eleverne spiller rollespil i små grupper på 3 personer. De bruger en mobiltelefon, som sendes 
rundt. De vil blive tildelt rollen som offer, gerningsmand eller tilskuer, og derefter vil de 
skiftes til at læse linjer, der er tildelt deres rolle.   

• Roller & Spil er mest effektivt, hvis gruppen på 3 kan forlade rummet for at være alene og 
uforstyrret for at udføre deres rolle. Men hvis du som facilitator føler, at dette ikke giver det 
niveau af overvågning, dine elever har brug for, og/eller hvis dette er i konflikt med dine 
politikker, kan du også lade grupperne blive i rummet. Sørg i så fald for, at der er nok plads 
til, at hver gruppe kan rollespille, og tillad en vis fysisk afstand mellem grupperne.  

•  
• Bagefter går eleverne tilbage til deres pladser, og oplevelser og observationer deles i en 

gruppediskussion. 
 
 

4. Afrunding 
 

Ø Tid til debrief og opsummering. 
Ø Påpeg, hvor eleverne kan henvende sig for at få yderligere råd og støtte. I dagene og ugerne 

efter skal du regelmæssigt minde om den support, der er tilgængelig for dem. 
Ø Vi anbefaler at give eleverne tid til at bearbejde de spørgsmål, der diskuteres efter 

workshoppen, for ikke at føle sig for overvældede. 
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Workshop Plan 4. Uønsket Seksualisering  
 
I denne workshop er fokus på uønsket seksualisering, en af de fire hovedtyper af onlinevold, der 
behandles i CYBERSAFE. Eleverne lærer at genkende, forstå og forhindre det, og hvordan de skal 
handle, når det sker. Fokus er på det (potentielle) offer, gerningsmand og tilskuer. 
 
Forbered dig på workshoppen 

• Gør dig bekendt med emnet, læs vejledningen til workshopfacilitatorer (del 1) igennem og 
gennem denne workshopplan. 

• Sørg for, at du er bekendt med skolens politikker vedrørende beskyttelse, børnebeskyttelse 
og rapportering, så du ved, hvordan du tager de nødvendige foranstaltninger.  

• Sørg for at kende godt til andre rapporteringsmuligheder, teenagere har. Gå til CYBERSAFE -
webstedet (www.stoponlineviolence.eu) for at få oplysninger om nationale eller lokale 
(anonyme) hjælpelinjer eller støtteorganisationer i dit land.  

• Før og efter workshoppen skal du påpege overfor alle elever, hvor de kan henvende sig for 
yderligere råd og støtte. I dagene og ugerne efter skal du regelmæssigt minde om den 
support, der er tilgængelig for dem. Vis CYBERSAFE –plakaten i klasseværelset, der viser vej 
til rapporteringsmuligheder og støtteorganisationer. 

 

 

Ressourcer 
Digi- eller smartboard, mobiltelefoner (1 pr. Elev), CYBERSAFE Online Tool, internetadgang via Wi-Fi  
 
Hvis der ikke er internetforbindelse, eller hvis elever ikke må bruge deres telefoner i klasseværelset, 
kan du ikke bruge CYBERSAFE Online Værktøj. Du kan dog stadig facilitere et offline -værksted. Se 
bilag 1. Offline Workshops for instruktioner. 
 
 
Workshop Struktur 

Aktivitet Hvilken tid 
 
 

8. Introduktion Introduktion emne  
Grundregler 

15 min. 

9. Stem og diskuter  Stem og diskuter med gruppen 
Gruppediskussion om hvert dilemma  

40 min. 

10. Rolle & leg   Rolle & leg i små grupper 
Gruppediskussion i slutningen 

20 min. 

11. Afslut Adressehjælp, support, rapporteringsmuligheder 15 min. 
 Total tid: 90 min 
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1. Introduktion til Emnet 
 

Ø Etabler et sikkert miljø og sæt grundregler. Se 3.4 Oprettelse af et sikkert miljø 
Ø Gør opmærksom på, hvor dine elever kan henvende sig for at få support, rapportering og 

hvordan mulige afsløringer under eller efter workshoppen vil blive håndteret.  Se 3.5 
Beskyttelse og beskyttelse  

Ø Giv en kort introduktion til emnet. � bruge oplysningerne�  
 

Uønsket seksualisering online betyder, at en person modtager uønskede seksuelle anmodninger, 
kommentarer og indhold på internettet.  
 
 
Denne form for onlinevold kan omfatte forskellige slags adfærd, såsom: 
 
 

Ø Seksualiserede onlinekommentarer (f.eks. På fotos) 
Ø Seksualiserede virale kampagner, der presser folk til at deltage 
Ø Sender nogen seksuelt indhold (billeder, emojis, meddelelser) uden at de accepterer 
Ø uønskede seksuelle fremskridt eller anmodninger for seksuelle favoriser 
Ø 'Vittigheder' af seksuel karakter 
Ø Bedømmelse af jævnaldrende på attraktivitet eller (påstået) seksuel aktivitet  
Ø Ændring af billeder af en person for at gøre dem seksuelle 

 
 
En typisk situation er: en pige sender et (påklædt) billede af sig selv på sociale medier. Andre 
mennesker sender anonymt seksuelle og stødende kommentarer til billedet. Det sker også, at billeder 
er ‘manipuleret’ for at gøre dem mere seksuelle, og derefter deles online.  
 
 
Unges profiler på sociale medier er ofte tilgængelige for alle, hvilket gør det meget let for andre at se, 
kommentere og dele de billeder, de har indsendt. Dette kan let gøres på en anonym måde, hvilket 
kan sænke hæmninger og efterfølgende føre til mere onde og mere nedværdigende kommentarer. 
 
 
Både piger og drenge kan være offer (eller gerningsmand) for denne form for onlinevold. Det ser 
imidlertid ud til at ske oftere med piger, og når det sker, ser det ud til, at piger bliver dømt hårdere 
end drenge. Det har også en mere varig effekt på pigernes omdømme end drenge. 
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2. Stem og Diskutér 
Formålet med afstemning og diskussion er at diskutere en sag i virkeligheden om uønsket 
seksualisering. Det giver eleverne mulighed for at dele deres meninger anonymt og deltage i en 
gruppediskussion på en ikke-personlig, sikker måde. Studerende får også praktisk information om, 
hvordan man genkender, forstår, forhindrer en håndtering af tilfælde af uønsket seksualisering.  
Din rolle som facilitator er at køre Online Tool og facilitere afstemningsprocessen samt 
gruppediskussioner. Du skal sørge for, at et sikkert sted bevares, og kontrollere, om de modtagne 
oplysninger er godt forstået ved at stille opfølgende spørgsmål.  
 
Se 3,3 CYBERSAFE Online Tool til vejledning i at få adgang til online værktøj. Vælg derefter 'Stem og 
diskuter', og følg vejledningen på skærmen. 

• Stem og diskuter starter med et virkeligt tilfælde af onlinevold. Læs teksten på skærmen højt. 
• det første dilemma præsenteres, læs også dette højt. Dine elever vil stemme om disse 

dilemmaer anonymt med deres telefoner. På den næste side vil afstemningsresultaterne 
være synlige.  

Tøs shaming og stereotype 
 

Tøsskam kan defineres som handlingen om at angribe eller stigmatisere en kvinde eller 
pige for at have deltaget i adfærd, der vurderes at være promiskuøs eller seksuelt 
provokerende. Det er en form for ofrenes skyld (se også Offerskyld, side 12) og sker 
ofte i tilfælde af uønsket seksualisering. 
 
Tøs shaming understøttes af sexistiske holdninger og stereotype syn på kønsroller, 
dybt forankret i strukturelle forhold mellem ulighed mellem kvinder og mænd. For 
eksempel bliver drenge normalt beundret og rost, når de er seksuelt aktive og har flere 
partnere, hvorimod piger bliver dømt og mobbet for den samme adfærd. 
 
Andre eksempler på slut-shaming ’eller seksuel dobbeltmoral er: 
• 'Hvis en pige lægger sit foto online, kan hun forvente at blive dømt' 
• 'Det fortjente hun' 
• "Hun tog det billede, det er hendes egen skyld" 
• "Den pige skulle have været klogere" 
• "Hun ser så varm ud, jeg giver hende 10 point" 
 
Både drenge og piger ser ud til at dømme piger hårdere, når de oplever seksuel vold 
online. 

è Studerende kan have (ubevidste) skævheder eller foretage stereotype 
antagelser, især med hensyn til de kvindelige eksempler. Det er vigtigt at 
anerkende og behandle disse. Støt dine elever i at stille spørgsmålstegn ved 
disse synspunkter.à Se også tekstboksen om 'Sexting' på side 10 
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• Afstemningsresultater bruges til at starte korte gruppediskussioner. Spørg ikke dine elever, 
hvordan de stemte! De har lov til at udtrykke deres ideer anonymt. Og under diskussionen 
taler de måske generelt eller i tredje person.  

• Efter afstemningsresultaterne følger en side med praktiske råd om, hvordan man kan 
forebygge eller håndtere onlinevold i denne særlige sag. Læs også dette højt, og tjek med 
dine elever, om de forstår det, og om de har ting, de gerne vil tilføje.  

• Flere andre dilemmaer og lignende afstemnings- og diskussionsrunder vil følge. 
 
 
 

3. Roller og Spil 
 
Formålet med 'Roller & Spil' er at give unge mennesker mulighed for at opleve rollen som et offer, en 
gerningsmand eller en tilskuer i en situation uden seksuel deling af seksuelle billeder.  
 
Din rolle som facilitator er at forklare og overvåge processen og at facilitere gruppediskussionen 
bagefter. Du skal sørge for, at et trygt rum opretholdes, og stille opfølgende spørgsmål for at finde ud 
af, hvordan eleverne oplevede deres rolle, og om de forstår, hvad de kunne gøre for at håndtere en 
lignende situation. 
 
� Se 3,3 CYBERSAFE Online Tool til vejledning i at få adgang til online værktøj. Vælg derefter 'Role & 
Play' og følg vejledningen på skærmen.  
 

• Eleverne spiller rollespil i små grupper på 3 personer. De bruger en mobiltelefon, som sendes 
rundt. De vil blive tildelt rollen som offer, gerningsmand eller tilskuer, og derefter vil de 
skiftes til at læse linjer, der er tildelt deres rolle.   

• Roller & Spil er mest effektivt, hvis gruppen på 3 kan forlade rummet for at være alene og 
uforstyrret for at udføre deres rolle. Men hvis du som facilitator føler, at dette ikke giver det 
niveau af overvågning, dine elever har brug for, og/eller hvis dette er i konflikt med din 
organisations regler, kan du også lade grupperne blive i rummet. Sørg i så fald for, at der er 
nok plads til, at hver gruppe kan rollespille, og tillad en vis fysisk afstand mellem grupperne.  

• Bagefter går eleverne tilbage til deres pladser, og oplevelser og observationer deles i en 
gruppediskussion. 
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4. Afrunding 
 

Ø Tid til debrief og opsummering. 
Ø Påpeg, hvor eleverne kan henvende sig for at få yderligere råd og støtte. I dagene og ugerne 

efter skal du regelmæssigt minde om den support, der er tilgængelig for dem. 
Ø Vi anbefaler at give eleverne tid til at bearbejde de spørgsmål, der diskuteres efter 

workshoppen, for ikke at føle sig for overvældede. 
  

Facilitering af gruppediskussioner 
 

Onlineværktøjet giver en masse information, du kan bruge, mens du guider 
diskussionerne under Afstemning & Diskuter 'og Rolle & Spil'. Hvis du har brug for mere 
input, kan du henvise til del 1 i denne vejledning, især til følgende afsnit: 
 
à 2.2 Årsager og konsekvenser af onlinevold mod piger, at diskutere, hvorfor unge 
mennesker deltager i uønsket seksualisering, og hvad den følelsesmæssige påvirkning 
og konsekvenser kan være for alle involverede. 
à 2.3 Undervisning i sikker, ansvarlig online adfærd, læs tekstboksen om offerets skyld 
og adresser det, når det sker under workshoppen. 
 
Nedenfor finder du nogle mulige opfølgende spørgsmål: 
 
Ville din mening være anderledes, hvis offeret var en dreng? - at adressere og udfordre 
stereotyper 
Vil du føle dig presset til at deltage, når nogen bliver målrettet af dine venner - for at tage fat på 
og diskutere gruppepres 
Hvorfor tror du, at der ofte ikke rapporteres om vold på nettet? - at tage fat på og diskutere 
mulige rapporteringsbarrierer 
Ved du, hvordan du rapporterer et billede eller en kommentar på Instagram, WhatsApp eller 
anden platform? - Du kan bede dine elever om at slå op, hvordan de rapporterer uønskede 
kommentarer eller folk, der chikanerer dig online. 
Hvordan ville du støtte en ven, der bliver seksuelt chikaneret online? - at tilskynde til at træde 
op og tale op 
Hvordan ville du have det som offer, gerningsmand eller tilskuer, hvis dette skete? - at skabe 
forståelse og empati for alle involverede. 
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Appendix 1. Offline workshop 
 
Hvis der ikke er internetforbindelse, eller hvis elever ikke må bruge telefoner eller bærbare 
computere i klasseværelset, kan du ikke bruge CYBERSAFE Online Tool. Du kan dog stadig facilitere 
en offline workshop. 
 
 

Ø Vælg en workshopplan (1, 2, 3 eller 4), og følg anvisningerne i planen for introduktionen.  
 
 

Ø I stedet for at bruge onlineværktøjet til 'Stem og diskuter', gør du det verbalt ved at læse 
historierne samt dillemmaet fra onlineværktøjet højt. Disse findes i tillæg 1a, 1b, 1c, 1d til 
sidst i dette dokument (disse bilag svarer til Workshop 1-4). Eleverne kan stemme om hvert 
dilemma ved at række hånden op. Prøv at starte en kort diskussion efter hver afstemning. � 
se bilag 1a, 1b, 1c, 1d 

 
Ø 'Roller & Spil' kan erstattes af en af nedenstående øvelser.  

NB: Disse øvelser kan også bruges, hvis du faciliterer en workshop ved hjælp af Online Tool, 
hvis du har tid tilbage. 

 
Øvelse 1: Hvor mange mennesker kan mit billede nå? 
Anbefalet til Workshop 1, 3 og 4 
Bed dine elever om hver at beregne, hvor mange mennesker et nøgenbillede eller nedværdigende 
billede, der er lagt ud på sociale medier, kan nå ud fra antallet af 'venner', de har på en af deres konti. 
For eksempel, hvis de har 300 venner, og vi antager, at alle disse venner hver har yderligere 300 
venner, kan dette føre til op til 90.000 delinger af deres billede.  
Sammenlign dette tal med befolkningen i det sted, de bor, og spørg dem, hvordan det ville få dem til 
at føle, hvis hele deres landsby kunne se deres nøgenbillede, eller hvis de kunne se dem gå rundt 
uden tøj på i virkeligheden. 
 
 
Øvelse 2: Forstå grooming-processen 

Anbefalet til Workshop 2 
Brug 'groomingcyklussen' herunder, og lad dine elever arbejde i grupper for at oprette en liste over 
groomingtaktikker, som de skal passe på, f.eks .: 

• Intensivere relationen meget hurtigt: tale om kærlighed eller bruge dit liv sammen meget 
hurtigt, og holder dig for sig selv. 

• Kontroller, hvordan du taler, handler eller tænker: isolerer dig fra dine venner og familie, 
fortæller dig at skifte tøj eller udseende. 

• Altid lyst til at være i kontakt med dig: købe dig en telefon bare for at tale med dem, være 
sur eller true dig, hvis du ikke svarer hurtigt, ringer konstant. 

• Få dig til at føle dig skyldig, skamfuld eller bange: truer med at skade sig selv eller dig, hvis 
du ikke gør, hvad de beder om, bruger skyldfølelse som middel til at have sex eller gør 
seksuelle ting for dem, får dig til at føle dig grim, værdiløs eller skamme dig over din krop. 

• At få dig til at gøre seksuelle ting, du ikke vil gøre: at skubbe dine grænser, bede dig om at 
sende seksuelle videoer eller billeder eller livestreame dig selv mens du gør seksuelle ting, 
forvente sex til gengæld for opmærksomhed, gaver eller penge, prøver at give dig dårlig 
samvittighed hvis du sætter grænser og siger fra. 
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o  
• Hjælp dem med at forstå, at pleje er en løbende proces, aldrig 

'kun godt' eller kun dårligt'. Det er det, der gør det så svært at 
genkende det som en form for udnyttelse og at flygte fra det, 
når et offer er i et udnyttende forhold. 

 
 
Øvelse 3: Anmeldelse af onlinevold 
Anbefalet til Workshop 1, 3 og 4 
I grupper kommer unge med eksempler på hindringer for at rapportere 
og søge hjælp mod onlinevold.  

• sæt to frivillige mod hinanden foran resten af gruppen. Den ene 
repræsenterer 'hjælpesøgeren', og den anden repræsenterer 'hjælperen'. 

• Bed eleverne om at give deres svar/eksempler på barrierer. For hvert svar stiller 
taleren/eleven sig mellem 'søgeren' og 'hjælperen' og repræsenterer hver barriere visuelt. 
Lav en række barrierer, så længe du vil.  

• Tal en efter en om barriererne, og hvordan vi kan overvinde dem. Ved hver beslutning beder 
du en elev om at sætte sig ned og viser på den måde fjernelse af hver barriere med hjælp og 
støtte.  

 
 
Eksempler på barrierer er:  

• 'Jeg skammer mig for meget til at fortælle det til nogen'  
• 'Jeg vil have hjælp, men jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen'  
• 'Politiet vil fortælle mine forældre det' 
• 'Hvis jeg fortæller det til nogen, lægger han/hun mine nøgenbilleder online ' 
• ' Mine forældre bliver vrede ' 
• ' Hvis læreren/skolen finder ud af det, får jeg problemer '  
• ' Jeg vil ikke have, at mine klassekammerater ved det, de vil mobbe mig ' 
• ' Jeg sendte selv mit nøgenbillede; først og fremmest er det min egen skyld ' 

  

Control

Exploit

Befriend
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Appendix 1a. Workshop 1 – Indhold til offline workshop 
 
Workshop 1: Deling af seksuelle billeder uden samtykke 
Annas Mareridt 
Case scenarie til offline workshop 
 
Introduktion 
Du vil nu opleve en historie om deling af et seksuelt billede af en pige, uden hendes samtykke. Hvad ville 
du gøre og føle hvis du var en af de involverede? 
  
Du svarer ved hjælp af din telefon og diskuterer det hen ad vejen. Dine svar er anonyme. Du er altid 
velkommen til at dele din mening. Der er ingen gode eller dårlige svar.  
Begyndelsen 
  
Anna og Jim (14 år) har kendt hinanden fra skolen siden de var 12. De kan godt lide hinanden og begynder 
at have et forhold. Efter at have datet et par uger, deler Anna et nøgenbillede af sig selv med Jim. Hun er 
vild med ham og stoler på ham.  

 
Anna slår op 
  
Efter et par måneder beslutter Anna sig nu for at ende forholdet, og hun begynder at date en anden. Jim er 
meget vred. For at hævne sig, deler han billedet med nogle af hans venner. 
  
De griner og gør grin af Anna. En af vennerne poster billedet på de sociale medier, hvor det hurtigt spreder 
sig og nu kender hele skolen til det.  
Annas liv bliver et mareridt 
  
Alle hendes klassekammerater har set billedet. Anna bliver mobbet i skolen. De gør grin med hende bag 
hendes ryg og kalder hende for en ‘luder’. Hun er bange for at tage i skole hver morgen. Det føles som at 
gå rundt uden tøj på. 
  
Mobningen fortsætter, selv når hun bare er derhjemme. Anna får klamme beskeder fra folk som kalder 
hende øgenavne og får hende til at have det dårligt med sig selv. Det føles som om at alle ved hvad Jim har 
gjort, og de giver allesammen hende skylden for det.  
Dilemma 1: Hvad tænker du om Anna? 
 

1. Det er dumt af hende at dele nøgenbilleder med nogen. Det er hendes egen skyld at hun nu bliver 
mobbet.. 

2. Det er fint at dele billeder med nogen man stoler på. Jeg har ondt af hende. Jim og hans venner 
havde ingen ret til at dele hendes billede uden hendes tilladelse. 

3. Anna skulle ikke have delt billedet, men det er heller ikke i orden at drengene delte billedet uden 
hendes samtykke. 

4. Hun skulle ikke have slået op med Jim, for at undgå situationen. 
5. Hun bør være ligeglad med reaktionerne, hun har intet at være flov over.  
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Beskyld aldrig offeret! 
  
Sexting (deling af seksuelle beskeder/billeder) er i sig selv ikke en dårlig ting, hvis begge parter gør 
det efter aftale. Det kan være sjovt og spændende, og mange teenagere gør det. 
  
Så bør Anna virkelig blive beskyldt for den chikanering hun nu oplever? Det kan få hende til at få det 
endnu værre hvis man siger at det er hendes egen skyld. 
  
Tænk dig godt om inden du deler et nøgenbillede! 
Sexting er altid risikabelt, for ligeså snart du har sendt billedet, er du ikke længere herre over det. Så 
tænk dig grundigt om, om du virkelig har lyst til det.  
Har jeg virkelig lyst til at gøre det? 
  
Når du deler dit eget seksuelle billede med nogen, ligesom Anna gjorde, så spørg dig selv: 
  
Har jeg virkelig lyst til at gøre det? 
 

• Vær opmærksom på at du giver en anden person kontrol over dit billede, så der er altid 
chance for at de gør noget med det som du ikke bryder dig om. 

• Del aldrig dit billede hvis du er i tvivl eller føler dig presset. 
• Vær opmærksom på at deling at et seksuelt billede af en mindreårig, selv hvis det er dig 

selv, kan være ulovligt. 
  
Hvordan kan jeg beskytte mig selv? 
 

• Del det kun med en person du stoler på. 
• Aftal med den anden person at billederne ikke skal spredes eller at de skal slettes efter 

samtalen. 
• Vær sikker på at du ikke er på billedet, på en måde så andre kan genkende dig. 

  
Dilemma 2: Hvad tænker du om Jim? 
 

1. Han er en svag selvisk fyr. Han tænker overhovedet ikke over hvilke konsekvenser det har 
for Anna. 

 
2. Han er såret fordi Anna slog op med ham. Jeg kan godt forstå hvorfor han delte billedet. 

Han tænkte ikke over konsekvenserne. 
 

3. Jeg kan godt forstå at han er vred over at Anna slog op med ham, men han skulle aldrig 
have delt billedet fordi han lovede Anna at lade være. 

 
4. Han har ikke gjort noget galt. Anna overreagerer. 

 
  



 

45 
 

Når nogen deler et nøgenbillede med dig, ligesom det der skete med Jim... 
  
Hold det altid for dig selv! 
Billedet er privat. Det er ikke meningen at det skal ses af andre end dig. 
  
Tænk på konsekvenserne før du deler nogens billede! 
At dele et nøgenbillede uden at have fået lov af personen på billedet (gennem WhatsApp, beskeder 
eller sociale medier) kan have meget negative konsekvenser, både for personen på billedet og for 
dig selv. 
 

• Som i Annas tilfælde, kan personen blive mobbet, føle sig ydmyget og håbløs. Billedet kan 
blive ved med at eksistere online for evigt, og hun kan opleve at blive chikaneret i lang tid 
efter. I nogle tilfælde fører det endda til depression og selvmord. 

• Tænk også på konsekvenserne for dig selv: At dele et nøgenbillede af en person under 18, 
kan være ulovligt. Det kan ende med at komme på din straffeattest.  

 

Hvad tænker du om Jims venner, der delte billedet og postede det på sociale medier? 
  

1. Det er ikke deres fejl. De kender ikke Anna særlig godt og er ikke ansvarlige. 
 

2. De er nogle kujoner og bør hjælpe Anna. 
 

3. De burde have irettesat Jim med det samme da de modtog billedet. 
 

4. Jim er deres ven, så det er helt normalt at dele sådan nogle billeder med hinanden. 
 

5. De burde ikke have delt eller postet billedet, men de kunne ikke have vidst at Anna ville 
blive mobbet på grund af det. 

  

 

Sig stop! 
  
Hvis en anden persons nøgenbillede bliver delt i en besked eller app, uden personens samtykke, så 
vær opmærksom på: 
  
Lad være med at like det eller dele det 
 

• Som i Annas tilfælde, kan det have en meget alvorlig følelsesmæssig påvirkning på 
personen. Dette er vigtigt, selv hvis du ikke kender personen. Ingen fortjener sådan noget! 

• Deling, videregivelse og posting af nøgenbilleder af personer under 18 er ulovligt. Hvis du 
på nogen måde deltager i det, kan det have seriøse juridiske konsekvenser for dig. Du kan 
ende med at have det på din straffeattest. 

  
Råb op! 
Sig din mening til dem i din gruppe som deler billedet. Gør det klart at det er forkert, ulovligt, og at 
du ikke vil være en del af det. Det kan muligvis inspirere andre til at følge trop. 
  
Sig fra overfor online vold mod piger! 
Unge mennesker, især drenge, føler sig muligvis pressede fra deres omgangskreds til at dele 
nøgenbilleder af piger. Dette kan virke uskyldigt og måske endda sjovt ved første øjekast. Vær 
opmærksom på at det er online vold og at det har alvorlige konsekvenser. Sig stop! 
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Hvis du var Anna, hvad ville du så gøre i denne situation? 
  

1. Ingenting. Jeg ville skamme mig for meget. 
 

2. Jeg ville være sur på Jim. Jeg ville prøve at hævne mig på ham ved at dele nogle af hans 
hemmeligheder. 

 
3. Jeg ville ikke længere tage i skole. 

 
4. Jeg ville anmelde det til politiet og/eller skolen. 

 
5. Jeg ville snakke med mine forældre. De skulle nok hjælpe mig. 

 
6. Jeg ville spørge en ven eller en person jeg stoler på, om at hjælpe mig. 

 

Der er flere ting du kan gøre for at minimere effekten af billedet 
  
Når dit seksuelle billede er blevet delt online, kan det føles som verdens ende, men prøv ikke at gå i 
panik. Der er adskillige ting du kan gøre for at minimere effekten af billedet. 
  
Føl dig ikke skyldig eller skamfuld. Den anden person havde ingen ret til at dele dit intime billede 
uden at du havde givet dem lov. 
  
Billedet kan hurtigt spredes på internettet, så handl så hurtigt som muligt. Gør følgende: 
  
Tal med nogen du stoler på 
Helst dine forældre eller en anden voksen, f.eks. en lærer på din skole. Men du kan også tale med 
en ven eller nogle du stoler på. I kan sammen finde ud af hvad der er den bedste løsning. 
  
Saml beviser 
Gem (et screenshot af) billedet online. Når du går til politiet, kan du bruge det som bevismateriale. 
  
Fjern billedet fra internettet 
Informer administratorerne så hurtigt som muligt, hvis dit billede er blevet delt på en hjemmeside 
eller på sociale medier. Fortæl dem at du er mindreårig og at billedet blev delt uden dit samtykke. 
  
Anmeld det! 
 

• Til en hotline eller rådgivning - du kan anmelde anonymt. De lytter til dig og kan give dig 
råd til hvad du kan gøre. Hvis du er mindreårig, er billedet muligvis klassificeret som 
‘børneporno’ og en hotline eller rådgivning kan i så fald hjælpe dig med at få billedet fjernet 
fra internettet. 

• Til politiet - deling af nøgenbilleder af mindreårige er ulovligt, og du kan melde det til politiet. 
  

 

Hvis du gik i klasse med Anna, hvad kunne du så gøre for at hjælpe hende? 
  

1. Jeg ville snakke med hende under fire øjne og høre om jeg kunne hjælpe hende på nogen 
måde. 

 
2. Jeg ville konfrontere Jim og hans venner. 

 
3. Jeg ville ikke gøre noget. Det er ikke mit problem. 

 
4. Jeg ville være bange for at gøre noget, fordi de kunne begynde på også at mobbe mig. 
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5. Jeg ville anmelde hændelsen til skolen, politiet eller en rådgivning. 

  

Anmeldelse af online seksuel chikane 
  
Hvis en persons nøgenbillede bliver delt uden deres samtykke, så prøv at hjælp dem. Det er dit 
ansvar at gøre hvad du kan for at gøre end ende på situationen. 
  
Støt offeret 
Vær sikker på at offeret har det okay. Tilbyd din hjælp, og rådgiv ham/hende til at tale med en 
voksen de stoler på. 
  
Anmeld det, lad være med at ignorere det 
Opmuntr og støt offeret til at lave en anmeldelse til politiet eller til en rådgivnings service eller 
organisation, eller anmeld det selv. 
  
Og igen… 
Deltag aldrig i at dele nogens billede. Vær en del af løsningen, ikke problemet! 
  

 

Anmeldelsesmuligheder 
Børnetelefonen - 116111 / bornetelefonen.dk 
 Politiet - 114 / politi.dk/anmeld 
 Lev Uden Vold: Åbent døgnet rundt - 1888 / levudenvold.dk 
 Bryd Tavsheden - 20670506 / brydtavsheden.dk 
 Red Barnet SletDet-rådgivningen - 29270101 / redbarnet.dk/sletdet 
 Red Barnet AnmeldDet - 35365555 / redbarnet.dk/anmelddet/  
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Appendix 1b. Workshop 2 – indhold til offline workshops 
 
Workshop 2: Udnyttelse, tvang og trusler 
Vanskelige venskaber og trusler 
Case scenarie til offline workshop 
 
Introduktion 
Du vil nu opleve en historie om en ung person som oplever online udnyttelse. 
 
Du svarer ved hjælp af din telefon og diskuterer det hen ad vejen. Dine svar er anonyme. Du er altid 
velkommen til at dele din mening. Der er ingen gode eller dårlige svar. 
  
Begyndelsen 
Jessica er til sin vens 15-års fødselsdag. En dreng nærmer sig Jessica. Hans navn er Adam. Han 
spørger om hendes nummer. Jessica er smigret og giver ham det. De får et par drinks og danser 
med hinanden. 
 
Jessica har aldrig drukket alkohol før, og hun bliver hurtigt lidt snalret. Hendes forældre ville blive 
meget sure hvis de vidste det… 
 
Pludselig bliver Adam vred, fordi en anden dreng smiler til Jessica. Hun forlader festen og siger til 
sine venner at hun ikke vil snakke med Adam igen, fordi han er jaloux og kontrollerende. 
Men Adam skriver til hende for at undskylde.  

Tingene begynder at føles forkerte 
  
Over de næste par uger, sender Adam en masse beskeder til Jessica. 
  
Han betaler altid for deres dates, køber gaver til hende, som f.eks. et nyt armbånd eller 
høretelefoner. 
  
Jessicas veninder synes at han er fantastisk og siger til hende at hun er heldig at hun har sådan en 
betænksom kæreste. Jessica er smigret, men bekymrer sig over om Adam rykker lidt for hurtigt.  
Alt falder fra hinanden... 
  
Adam begynder at bede Jessica om at sende ham nøgenbilleder. Da Jessica afslår, begynder han at 
true hende. 
  
Hun føler at hun ikke har noget valg - Så hun sender ham et billede hvor hun kun har undertøj på. 
“Det sker der vel ikke noget ved” tænker hun. I det mindste lader han da så være med at fortælle 
hendes forældre at hun var fuld. 
 
 
Men det bliver værre 
  
Adam er ikke tilfreds, han vil have mere… 
  
Han beder Jessica om at filme sig selv, mens hun gør seksuelle ting med sig selv. Hun har aldrig 
gjort sådan noget før, og føler sig virkelig ikke godt tilpas. 
  
Men Adam bliver ved med at presse hende. Han sender hende pornovideoer som hun kan se, for at 
vise hende at det er normalt. Han er en plage overfor hende, og truer hende med at dele hendes 
billeder og videoer med alle. Til sidst gør hun hvad han beder hende om.  
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Dilemma 1: Hvad tænker du om Jessica? 
  

1. Hun skulle ikke være blevet fuld til festen eller delt nøgenbilleder med Adam. Det er hendes 
egen skyld. Hun burde have vidst at det her kunne ske. 

 
2. Jeg har ondt af hende. Hun bør have lov til at have det sjovt til fester, og føle sig tryg i sit 

forhold. Adam burde ikke presse eller true hende. 
 

3. Hvis hun var holdt op med at snakke med Adam efter han første gang var ubehøvlet overfor 
hende, ville intet af dette være sket. 

 
4. Det, Adam udsætter hende for, er ikke i orden, men hun bør slå op med ham før tingene 

bliver værre. 
 

5. Jessica skulle have sagt fra overfor Adam. Hun er selv skyld i at hun er i denne situation, ved 
ikke at stå op for sig selv.  

Beskyld ikke offeret 

 Jessica bliver tvunget og udnyttet af Adam - Det er ikke hendes egen skyld! 

Udnyttelse kan have meget alvorlige følelsesmæssige påvirkninger. 

Hvordan kan jeg beskytte mig selv mod udnyttelse? 

• Hvis nogen giver dig gaver og opmærksomhed, er det deres eget valg. Det betyder ikke at 
du er forpligtet til at give dem noget igen. 

• Tænk dig grundigt om før du deler dit nøgenbillede med nogen. Vær klar over at du giver en 
anden person kontrol over dit billede. Der er altid chance for at de gør noget med det som 
du ikke bryder dig om. En person der truer eller presser dig, kan du aldrig nogensinde stole 
på. 

 
Dilemma 2: Hvad tænker du om Adam? 
  

1. Han er tydeligvis forstyrret. Jeg har ondt af ham, fordi han vil gøre skade på sig selv. 
 

2. Han betaler for alle dates og giver Jessica gaver. Han har lov til at bede om noget til 
gengæld. 

 
3. Selvom han har sine egne problemer, er det ikke fair at true Jessica, for at han kan få hvad 

han vil have. 
 

4. Han er bare en fyr det er mega forelsket. Han fortæller hende hvor meget hun betyder for 
ham, og drukner hende i gaver. 

 
5. Han har måske nok grebet det forkert an, men Jessica overreagerer. Hvis hun virkelig ikke 

havde lyst til at gøre de ting han sagde, kunne hun bare have sagt nej. 
 

Adam 'groomer' Jessica 
  
Grooming er når nogen opbygger et forhold med en ung person (online eller offline) og narrer og 
presser dem til at gøre noget seksuelt. Grooming processen kan tage lang eller kort tid. Den der 
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udnytter, som kan være en jævnaldrende eller en voksen, vil få dig til at føle at det er din egen 
skyld, at det er normalt, eller at du fortjener at blive behandlet sådan. 
Grooming er en type udnyttelse og er ulovlig. 
  
Vær på vagt overfor tidlige tegn på grooming: 
 

• Giver mange komplimenter eller er meget smigrende. 
• Rykker meget hurtigt frem - snakker om kærlighed, og at bruge al jeres tid sammen. 
• Spørger dig om dine seksuelle erfaringer eller andre meget personlige ting. 
• Tilbyder dig penge eller gaver, især hvis det er i bytte for seksuel information, billeder eller 

videoer. 
• Kontrollerer hvordan du går klædt, eller hvem du taler med. Eller hvordan du bruger din tid, 

eller hvordan du snakker/opfører dig/tænker. 
• Vil konstant være i kontakt med dig, eller bliver gal eller truende hvis du ikke svarer tilbage 

hurtigt nok. 
• Får dig til at føle dig skamfuld, skyldig eller bange. 
• Truer dig, dem selv eller dine venner/familie. 
• Får dig til at gøre seksuelle ting du ikke har lyst til. 

  
Fem måneder senere 
  
Jessica og Adam går stadig ud med hinanden. Jessica har sendt Adam fem videoer af sig selv, og hun 
har ikke længere tal på hvor mange billeder hun har sendt. 
  
De mødes ofte og Adam drikker hende nu sommetider fuld og har derefter sex med hende. 
  
Jessica er bange og føler at det er hendes egen skyld, fordi hun bliver ved med at gå tilbage til ham. 
Hun føler sig værdiløs, og er holdt op med at tage sig af sig selv. 
  
Hun har tanker omkring at forlade Adam, men hun er rædselsslagen for om han vil dele hendes 
nøgenbilleder og -videoer med alle. Og selvom at han sommetider behandler hende forfærdeligt, 
føler hun stadig at hun elsker ham. 
  
Dilemma 3: Hvis du var Jessica, hvad ville du så gøre i denne situation? 
  

1. Jeg ville blive ved med at være sammen med Adam, fordi jeg ville være for bange til at gå 
fra ham. 

 
2. Jeg ville holde op med at se Adam, og være ligeglad med hans trusler. 

 
3. Jeg ville anmelde det til politiet og/eller til skolen. 

 
4. Jeg ville snakke med mine forældre, de ville hjælpe mig. 

 
5. Jeg ville spørge en ven eller en person jeg stoler på, om at hjælpe mig. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gør følgende 
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Hvis du er blevet udnyttet seksuelt, kan det være meget skræmmende og svært at bede om hjælp. 
Men der er mange forskellige steder man kan få hjælp, og tingene vil føles bedre når du har snakket 
med nogle. 
Ingen fortjener, eller beder om, at blive udnyttet. Det var ikke din skyld. 
  
For at gøre en ende på situationen, kan du gøre følgende: 
  
Stop kontakten med den der udnytter 
Hvis du kan, så fjern dig selv fra den udnyttende situation. Bloker personen på din telefon og på 
sociale medier, for at være sikker på at han/hun ikke kan afpresse eller true dig længere. Giv ikke 
efter for nogen som helst krav (finansielle, seksuelle tjenester eller andre), for det vil kun opmuntre 
personen til at blive ved med at afpresse sig. 
  
Tal med nogen du stoler på 
Helst dine forældre eller en anden voksen, f.eks. en lærer på din skole. Men du kan også tale med en 
ven eller nogle du stoler på. I kan sammen finde ud af hvad der er den bedste løsning. 
  
Saml beviser 
Gem (et screenshot af) beskederne mellem dig og den der udnytter. Især dem hvor han/hun truer 
dig, eller beder dig om seksuelle informationer/billeder/videoer. Når du går til politiet, kan du bruge 
det som bevismateriale. 
  
Anmeld det! 

• Til politiet - udnyttelse, trusler og afpresning, såvel som besiddelse af nøgenbilleder af 
mindreårige, er en alvorlig kriminalitet. Politiet er der for at hjælpe dig. Det vil ikke bringe dig i 
problemer. 

 
• Til en hotline eller rådgivning - du kan ofte anmelde anonymt. De lytter til dig og kan give dig 

råd til hvad du kan gøre. Hvis der er nøgenbilleder af dig online, kan de hjælpe dig med at få 
billederne fjernet fra internettet. 

  
Jessica mister sine venner 

Jessicas venner holdt op med at bruge tid med hende, fordi hun altid var sammen med Adam. 

Adam er ubehøvlet overfor Jessicas venner. Når de ringer til Jessica, tager han telefonen og fortæller 
dem at de skal lade hende være. Jessica svarer aldrig på deres beskeder. 

En dag, ser de Jessica inde i byen. De er overraskede over hvordan hun ser ud. Jessica er bleg, 
har tabt sig meget, og hun ser nervøs og bange ud. De spørger hende om hun er ok, men hun 
svarer at hun ikke har lyst til at snakke med dem, og løber væk. 

Dilemma 4: Hvis du var Jessicas venner, hvad ville du så gøre? 
  

1. Ingenting. Det kommer ikke mig ved hvad der sker i deres forhold. 
 

2. Jeg ville sige til hende at jeg er bekymret for hende, og spørge om hun har brug for hjælp. 
 

3. Jeg ville konfrontere Adam og bede ham om at lade Jessica være. 
 

4. Anmelde det til politiet eller en organisation. 
 

5. Snakke med mine forældre eller en lærer på skolen. 
 

6. Jeg ville være bange for at gøre noget, fordi Adam kunne gøre mig fortræd.  
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Anmeldelses muligheder 
Børnetelefonen - 116111 / bornetelefonen.dk 
 Politiet - 114 / politi.dk/anmeld 
 Lev Uden Vold: Åbent døgnet rundt - 1888 / levudenvold.dk 
 Bryd Tavsheden - 20670506 / brydtavsheden.dk 
 Red Barnet SletDet-rådgivningen - 29270101 / redbarnet.dk/sletdet 
 Red Barnet AnmeldDet - 35365555 / redbarnet.dk/anmelddet/  

 

 
  

Din ven har brug for din forståelse 
  
Ofre ser måske ikke sig selv som ofre (f.eks. når de har deltaget i seksuelle handlinger) og, ligesom 
Jessica, føler de måske at det er deres egen skyld. Men dem der udnytter får tit deres ofre til at gøre 
ting de ikke har lyst til. Det var ikke deres eget valg, og de skal ikke beskyldes for det. 
 

• Det er ofte svært for ofrene at forlade dem der udnytter dem, fordi de måske elsker dem 
eller er bange for dem. 

• Trusler og afpresning kan være meget skræmmende, og kan fastholde ofret i et udnyttende 
forhold, fordi de er bange for konsekvenserne. 

• Nogle gange opmuntrer dem der udnytter, deres ofre til at drikke alkohol eller tage stoffer, 
eller til at tage del i kriminelle handlinger. 

  
Den følelsesmæssige påvirkning af udnyttelse 
Ligesom i Jessicas tilfælde, kan en person der bliver udnyttet, føle sig bange, afhængig, skyldig og 
skamfuld. Udnyttelse kan være traumatiserende og offeret kan lide af mentale sygdomme såsom 
øget alarmberedskab, hukommelsestab, depression, og problemer med forhold og med at stole på 
folk. Udnyttelse kan endda lede til selvskade og selvmord. 
  
At hjælpe en ven 
  
Hvis din ven bliver udnyttet, har han eller hun brug for din støtte. Prøv f.eks. at hjælpe ved at gøre 
følgende: 
  
Vis din støtte 
Snak med din ven. Lad ham/hende vide at du er der for dem, selv hvis de i starten nægter at tale 
med dig. Tilbyd din hjælp. 
  
Tag ikke det hele på din egen ryg 
Du behøves ikke at fikse situationen alene. Søg altid støtte hos en voksen som du stoler på, hvis du 
tror at din ven er i fare. Og sørg for at du selv får den støtte du har brug for. 
  
Anmeld det, lad være med at ignorere det 
Opmuntr og støt din ven til at lave en anmeldelse til politiet eller til en rådgivnings service eller 
organisation. Du kan også selv anmelde det.  
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Appendix 1c. Workshop 3 – indhold til offline workshop 
 
Workshop 3: Seksualiseret mobning 
Stellas Ry 
Case scenario til offline workshop 
 
Introduktion 
  
Du vil nu opleve en historie om en 14-årig pige som oplever seksualiseret mobning. Hvad ville du gøre og 
føle hvis du var involveret? 
  
Du svarer ved hjælp af din telefon og diskuterer det hen ad vejen. Dine svar er anonyme. Du er altid 
velkommen til at dele din mening. Der er ingen gode eller dårlige svar. 
  
Begyndelsen 
  
Stella (14) bliver mobbet af sin klassekammerat John. Han er altid led mod hende i skolen. 
  
I et frikvarter går Stella på toilettet og lader sin laptop ude af syne i et øjeblik. John hacker straks Stellas 
laptop. Han finder frem til hendes kodeord og installerer spyware. Dette giver ham adgang til Stellas laptop 
fra hans egen computer. Nu har han ubegrænset adgang til Stellas personlige filer og fotos, når som helst. 
  
Da Stella kommer tilbage har hun ingen idé om hvad der er sket.  

John smadrer Stellas ry 

John tager fuld kontrol over Stellas social media konto i 6 dage. Han begynder at efterligne hende online. 

John lader som om at han er Stella online og skriver underlige kommentarer på andre folks opslag. 

Stella: 'Du burde virkelig tage at tabe dig’ 

Stella: 'Se hendes slutty kjole’ 

Stella: ‘Har du allerede fortalt alle at du er homo?’ 

Han synes at det er mega sjovt - ingen ved at det er ham. 

Så begynder han at angribe andre klassekammerater 

Men det stopper ikke der 
  
John begynder også at dele Stellas billeder, som han har stjålet fra hendes laptop og hendes social media 
konto. Selv det frække selfie hun har sendt til sin kæreste. 
  
De andre klassekammerater tror at Stella selv har lagt billederne op. De begynder at kalde hende en 
‘luder.’ Nogle af drengene laver sjofle kommentarer på hendes billede. Ingen tror på hende, når hun siger 
at det ikke her hende der har lagt dem op. 
  
Dilemma 1: Hvad tænker du om Stella? 
 

1. Ingen fortjener dette. Hun har ikke gjort noget galt. Hun har brug for hjælp. 
2. Det var dumt af hende at have et frækt billede på hendes laptop. Det er hendes egen skyld at hun 

er i denne situation. 
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3. Hun er en rigtig drama queen. Hun tager det alt for seriøst. Det var en joke. 
4. Hun skulle ikke have ladet hendes laptop ude af syne. 
5. Jeg har ondt af hende over at hun bliver mobbet, men hendes reaktion er for ekstrem.  

Beskyld aldrig offeret 
Stella har ikke gjort noget for at forårsage dette. Det er altid forkert at mobbe, at få nogen til at skamme sig, 
og at stjæle nogens personlige (online) information. 
Så bør hun virkelig blive beskyldt for den chikane hun nu oplever? At sige at det er hendes egen skyld kan 
få hende til at få det endnu værre. 
 
Spøgefuldt eller sårende? 
Online jokes kan nemt gå for vidt. Hvis nogen bliver såret, føler sig latterliggjort eller fornærmet, så er det 
ikke længere sjovt.  
Hvordan kan jeg beskytte mig selv? 
 
Beskyt dit online privatliv 
 

• Glem aldrig at logge ud af din laptop, e-mail eller andre konti, især hvis du lader din laptop, PC eller 
telefon være uden opsyn. 

• Hold dine kodeord i sikkerhed, og installer anti-virus beskyttelse og firewalls. 
• Vær forsigtig med hvad du deler online. Enhver slags personlig information kan blive ændret eller 

brugt af nogen til at efterligne dig. 
• Brug privatlivs-indstillinger på sociale medier, for at være sikker på at fremmede ikke kan oprette 

kontakt til dig eller til dine konti. 
• Hvis du har gjort brug af ‘sexting’, så slet alle billederne og videoerne fra din enhed, for at undgå at 

andre ser eller deler dem. 
 
Husk: Hvis du ikke ville have at din bedstemor skulle se det, så lad være med at lægge det op. 
Se videoen om at være sikker online.  
Dilemma 2: Hvis du var Stella, hvad kunne du så gøre for at stoppe mobningen? 
 

1. Ingenting, hun bliver bare nødt til at vente indtil folk har glemt det igen. 
2. Hun kan prøve at hacke John og sprede rygter om ham, for at få ham til at stoppe. 
3. Det er bedst hvis hun beder om støtte fra nogen hun stoler på, som f.eks. hendes forældre, lærer, 

eller en ven. 
4. Hun bør overbevise hendes venner om at det ikke er hende selv der har lagt tingene op. 
5. Hun bør anmelde det anonymt til en rådgivning.  

Refleksion 
Når du oplever seksualiseret mobning, ligesom Stella, skal du ikke føle dig skyldig eller flov. Den anden 
person har ingen ret til at hacke din enhed, for at efterligne dig eller for at dele dit personlige billede. 
Fodr ikke trolls 
Mobberen prøver at få en reaktion fra dig. Lad være med at svare hvis du er vred eller ked af det. Det 
opmuntrer muligvis bare mobberen og får ham/hende til at føle sig magtfuld. 
Hævn er ikke en god idé 
Selvom at du er i din fulde ret til at være vred, skal du ikke prøve på at tage hævn. Det kan gøre situationen 
værre og det kan få alvorlige (juridiske) konsekvenser for dig. 
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Refleksion 2 
Situationen ender muligvis ikke af sig selv. Du bliver nødt til at handle. Tag følgende skridt: 
 
Tal med nogen du stoler på 
Helst dine forældre eller en anden voksen, som f.eks. en lærer på din skole. Men du kan også tale med en 
ven eller en anden som du stoler på. Sammen kan I finde frem til den bedste løsning. 
 
Saml beviser 
Gem (et screenshot af) opslagene og billederne, hvori nogen udgiver sig for at være dig eller ydmyger dig. 
Når du går til politiet, kan du bruge det som bevismateriale. 
 
Kontakt hjemmesiden 
Hvis dit billede er lagt op på en hjemmeside eller et socialt medie, så informer sidens administratorer og 
fortæl dem at du er mindreårig og at billedet var lagt op uden dit samtykke. Informer dem også om at din 
konto er blevet hacket, så de kan blokere fremtidigt misbrug. Bed dem om at fjerne alle kommentarer som 
er skrevet i dit navn, og som ikke er skrevet af dig. 
 
Anmeld det! 
 

• Til en rådgivnings service eller organisation - Du kan anmelde anonymt. De lytter til dig og kan også 
give dig råd om hvad dit næste skridt skal være. 

• Til politiet - Deling af nøgenbilleder uden samtykke og/eller af en mindreårig er ulovligt, hvilket du 
kan anmelde til politiet. 
 

Historien fortsætter 
Stella er desperat. Hendes kæreste slår op med hende. Ingen af hendes venner vil længere sidde ved 
siden af hende i skolen. Folk peger og griner af hende når hun kommer ind i klasseværelset. Nogle af 
drengene mobber hende og laver forfærdelige kommentarer når hun går forbi. Stella føler sig meget ensom. 
Efter nogle uger begynder hun at få angstanfald. Hun mister sin appetit og føler sig konstant ængstelig. Til 
sidst, begynder hun at skære i sig selv.  
Dilemma 3: Hvad tænker du om John? 
 

2. Han er meget usikker. Det er derfor han mobber andre. Jeg har ondt af ham. 
3. Han laver bare sjov. Det var ikke hans mening at såre nogen. Stella overreagerer. 
4. Selv hvis han ikke forstod konsekvenserne, har han stadig ødelagt Stellas liv. Han bør blive straffet. 
5. Han er en forfærdelig person. Han ville gøre Stella fortræd og det er alt sammen hans skyld. 
6. Han bør ikke mobbe Stella, men han kunne ikke have forudset de konsekvenser det havde for 

hende. 
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Dine handlinger har konsekvenser 
 
Selvom mobning kan virke sjovt og uskyldigt, kan det også have alvorlige konsekvenser. Både for den 
person der bliver mobbet og for dig selv. 
 

• Offeret af din mobning kan føle sig ydmyget og håbløs. Dette kan endda føre til alvorlige psykiske 
sygdomme, som i Stellas tilfælde. 

• Billedet kan blive ved med at ligge tilgængeligt online for evigt. Offeret kan opleve at blive mobbet 
og chikaneret i meget lang tid. 

• Tænk også over konsekvenserne for dig selv: At hacke sig ind i nogens laptop, dele nøgenbilleder 
af en mindreårig og ødelægge nogens ry, kan være ulovligt. Du kan ende med at få det på din 
straffeattest. 
 

Dilemma 4: Hvis du var Stellas klassekammerat, hvad ville du så gøre? 
 

1. Ingenting. John startede det her og det er ikke mit problem. 
2. Jeg har ondt af Stella, så jeg ville ikke ‘like’ opslaget på Instagram. 
3. Jeg ville også skrive en kommentar. Det er sjovt og Stella har fortjent det. 
4. Jeg ville sige til John og de andre mobbere at de skal stoppe. 
5. Jeg ved det ikke. Jeg har ondt af Stella, men jeg har ikke lyst til selv at blive mobbet. 

 
Refleksion 
Hvis du oplever nogen blive mobbet, skal du aldrig selv deltage. Forestil dig at det var en du holder af. 
Mobning kan have store følelsesmæssige indvirkninger, som du også har set det i Stellas tilfælde. Ingen 
fortjener sådan noget. 
 
Nej til at like og dele 
At like eller dele ydmygende opslag eller (nøgen) billeder af en person, kan være følelsesmæssigt 
ødelæggende for den person. 
Det kan også være ulovligt. Hvis du på nogen måde deltager i det, kan det også have alvorlige juridiske 
konsekvenser for dig. Du kan ende med en plettet straffeattest. 
 
Sig fra overfor online vold mod piger! 
Unge mennesker føler sig måske pressede af deres omgangskreds, til at tage del i seksualiseret mobning. 
Mobningen virker måske først uskyldig og sjov. Og måske er du bange for at du også vil blive mobbet hvis 
du ikke deltager. Vær opmærksom på at seksualiseret mobning er en form for online vold og at det har 
alvorlige konsekvenser. Sig fra! 
  
Dilemma 5: Hvordan ville du hjælpe Stella, som hendes klassekammerat? 
 

1. Jeg ville gå til læreren eller politiet. 
2. Jeg føler med hende, men der er ikke noget jeg kan gøre. 
3. Jeg vil ikke hjælpe Stella. Hun er ikke min ven og jeg har ikke lyst til at blande mig i det. 
4. Jeg ville anmelde det anonymt, til en rådgivning eller til Instagram. 
5. Jeg ville snakke med Stella, for at se om hun er okay. 
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Refleksion 
Hvis nogen bliver mobbet, har han eller hun brug for din hjælp, ligegyldig om I er venner eller ej. Du 
behøves ikke at fikse situationen alene, men prøv at gøre alt hvad du kan. 
 
Støt offeret 
Vær sikker på at den person der er modtageren, er okay. Tilbyd din hjælp og rådgiv ham/hende til at tale 
med en voksen de stoler på. Du kan også selv snakke med en voksen. 
 
Anmeld det, ignorer det ikke 
Opmuntr og støt offeret med at anmelde det til politiet, eller til en rådgivning eller organisation. Eller du 
kan anmelde det selv. 
 
Råb op! 
Råb op overfor mobberen og andre personer i din gruppe som har deltaget. Gør det tydeligt at det er 
forkert, ulovligt, og at du ikke vil være involveret. Dette kan inspirere andre til at gøre det samme. Og det vil 
vise offeret at han/hun ikke er alene. 
Se videoen om hvordan man støtter en ven som bliver mobbet. 
  

 
Anmeldelses muligheder 
 
Børnetelefonen - 116111 / bornetelefonen.dk 
Politiet - 114 / politi.dk/anmeld 
Lev Uden Vold: Åbent døgnet rundt - 1888 / levudenvold.dk 
Bryd Tavsheden - 20670506 / brydtavsheden.dk 
Red Barnet SletDet-rådgivningen - 29270101 / redbarnet.dk/sletdet 
Red Barnet AnmeldDet - 35365555 / redbarnet.dk/anmelddet/  
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Appendix 1d. Workshop 4 - content for offline use 
 
Workshop 4: Unwanted Sexualisation 
Receiving unwanted sexual images and comments 
Case scenario for offline use 
 
Introduktion 
Du skal til at opleve en historie om en pige som modtager uønskede seksuelle kommentarer på sociale 
medier. Hvad ville du gøre og hvordan ville du have det hvis du var en af de involverede? 

Du svarer ved hjælp af din telefon og diskuterer det hen ad vejen. Dine svar er anonyme. Du er altid 
velkommen til at dele din mening. Der er ingen gode eller dårlige svar. 

Begyndelsen 
Diana (14 år) klæder sig ud til en Halloween fest. Hun lægger nogle billeder op af sig selv i kostumet, på 
Instagram. Hun får en masse likes på hendes billede fra venner, men også fra folk hun ikke kender.  
Der sker noget uventet... 
Men så er der en person som begynder at skrive klamme kommentarer på hendes billede… Personen 
kalder sig for ‘XYZ’*, Diana har ingen anelse om hvem det er. 
XYZ kalder Diana for en ‘luder’ og siger at hun ligner en pornostjerne. 

Det er ude af kontrol 
Tingene bliver værre. XYZ deler også et redigeret billede af Diana. Nu ligner det at hun er nøgen, og 
poserer seksuelt! 
 
Flere af hendes venner synes godt om kommentaren eller deler ligefrem det redigerede billede. 
 
Diana føler sig ydmyget. Hun har ikke længere lyst til at være online. Og hun er bange for at tage i skole 
efter weekenden, fordi de fleste af hendes klassekammerater har set billedet. 

Dilemma 1: Hvad synes du om Diana? 

1. Hvis du deler noget online, må du acceptere konsekvenserne. 
2. Jeg har ondt af hende. Hun bør være i stand til at lægge et billede op uden at folk ydmyger hende. 
3. Diana burde ikke have lagt et ‘sexet’ billede op i første omgang. 
4. Det havde sikkert noget at gøre med hendes opførsel i hverdagen. Kommentarerne er muligvis 

berettigede. 
5. Hun burde være ligeglad med reaktionerne. Hun har intet at skamme sig over. 

Beskyld aldrig offeret 
Diana har lov til at lægge billeder op, ligesom alle andre. Den opførsel der kommer fra de mennesker som 
prøver at gøre hende skamfuld og såre hende er uacceptabelt. 

Piger er ofte ude for dobbeltstandarder når det kommer til seksualisering. De bliver ofte dømt hårdere end 
drenge. Synes du at det er retfærdigt? 

Se videoen om det digitale fodaftryk du efterlader. 
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Beskyt dig selv fra uønsket seksualisering 
 
Inden du deler billeder af dig selv på sociale medier: 
 

• Vær opmærksom på at du ved at lægge et billede op online, mister kontrol over billedet og hvordan 
det bliver brugt. 

• Hvis du ikke er helt sikker på det, eller føler dig presset til at gøre det, så lad være med at lægge 
det op. 

• Juster dine privatlivs indstillinger på sociale medier, f.eks. kan du sikre dig at fremmede ikke kan se 
eller kommentere på dine opslag. 

• Vær opmærksom på at det der skete for Diana kan ske for hvem som helst. Du kan aldrig helt 
forhindre det. Hvis det sker, så vid at du ikke er skyldig for at modtage uønskede kommentarer!  

Dilemma 2: Hvis du var Diana, hvad ville du så gøre i denne situation? 
 

1. Ingenting, jeg ville være ligeglad. 
2. Jeg ville være vred og prøve at tage hævn. 
3. Jeg ville ikke længere tage i skole. 
4. Jeg ville anmelde det til skolen og Instagram. 
5. Jeg ville spørge en ven eller en person jeg stoler på om at hjælpe mig. 

  
Hvis du oplever at få uønskede seksuelle tilbud eller kommentarer om dig: 
Hvis du modtager uønskede seksuelle tilbud eller kommentarer, skal du ikke bebrejde dig selv. Dette er en 
slags online vold. Den anden person, eller personerne, havde ingen ret til at ydmyge dig. 
 
Tal med nogen du stoler på 
Helst dine forældre eller en anden voksen, som f.eks. en lærer på din skole. Men du kan også tale med en 
ven eller nogen du stoler på. Sammen kan I finde den bedste løsning for at gøre en ende på din situation. 
 
Saml beviser 
Gem (et screenshot af) opslagene og kommentarerne hvori du bliver ydmyget. Når du går til politiet, kan du 
bruge dette som bevismateriale. 
 
Anmeld det! 

• Til en hjemmeside eller platform. Informer sidens administratorer og fortæl dem at du er mindreårig 
og at du føler dig chikaneret af billedet og kommentarerne, så de kan advare og blokere dem der 
chikanerer. 

• Til en rådgivnings service eller organisation. Du kan anmelde det anonymt. De lytter og kan give dig 
råd om hvad du skal gøre. 

• Til politiet. At bagtale og ødelægge nogens ry, såvel som at skrive seksuelle kommentarer eller 
tilbud til en mindreårig, kan være ulovligt. 
 

Dilemma 3: Hvad tænker du om XYZ?  
 

1. XYZ kan skrive alle de kommentarer han/hun vil, de sociale medier er et frit sted. 
2. Det er bare en joke, XYZ er ikke klar over hvordan det påvirker Diana. 
3. Det er bare for at få opmærksomhed, og Diana bør ignorere ham/hende. 
4. Det virker som om at XYZ er en svag og usikker person som har brug for hjælp. 
5. XYZ sårer folk og bør blive straffet. 

 
Vær en del af løsningen, ikke problemet 
Hvis du skriver kommentarer på sociale medier på andres opslag, eller bruger deres billede til at gøre grin 
med dem, skal du altid være opmærksom på: 

• At skrive seksuelle eller nedgørende kommentarer kan såre og ydmyge folk og ødelægge deres ry. 
Det kan have en langtidseffekt. 

• At skade nogens omdømme, redigere nogens billede og komme med seksuelle tilbud til en 
mindreårig kan være ulovligt. Du kunne ende med at få det på din straffeattest. 
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Dilemma 4: Hvad tænker du om de personer det likede og delte det redigerede billede af Diana? 
 

1. Det er ikke sødt af dem at gøre det, men de er ikke ansvarlige. 
2. De kunne ikke have vidst at Diana ikke syntes om det. 
3. De er kujoner. De skulle have konfronteret XYZ og fortalt hvor forkert det er at gøre. 
4. Det her er normal opførsel. Det var bare et billede, og de har lov til at tage del i at lave jokes. 
5. De skulle have ignoreret opslagene for at vise deres støtte til Diana. 

 
Hvis du er vidne til nogen der bliver seksualiseret online 
Hvis du er vidne til at nogen eller nogens billede bliver seksualiseret online, uden samtykke fra den person, 
skal du huske på følgende: 

Like det ikke, del det ikke 

• Det er ikke bare en joke. Som i Dianas tilfælde, kan det have en alvorlig følelsesmæssig påvirkning 
for den person. 

• At skade nogens omdømme og lave nedgørende eller seksuelle kommentarer, eller tilbud, kan 
være ulovligt. Hvis du på nogen måde deltager, kan det også have juridiske konsekvenser for dig, 
som at dine online konti bliver blokeret eller endda at du får en plettet straffeattest. 

Stå frem! 
Stå frem mod de folk i din gruppe der kommenterer på, eller deler, billedet. Gør det klart at det er forkert og 
skadeligt. Dette kan muligvis inspirere andre til at gøre det samme. 

Dilemma 5: Hvis du var Dianas klassekammerat, hvad ville du så gøre for at hjælpe hende? 
 

1. Jeg ville snakke med hende privat og lytte til hende, for at se om jeg kunne hjælpe hende. 
2. Jeg ville prøve at konfrontere XYZ og dem der var med til det. 
3. Ingenting, det er ikke mit problem. 
4. Jeg ville være bange for at gøre noget, fordi de kunne begynde også at mobbe mig. 
5. Jeg ville anmelde hændelsen anonymt og til Instagram.  

Hvis din ven oplever uønsket seksualisering online 
Hvis din ven oplever uønsket seksualisering online har han eller hun brug for din støtte 

Vis din støtte 
Vær sikker på at personen der modtager er okay. Tilbyd din hjælp. Rådgiv ham/hende til at snakke med en 
voksen de stoler på. 

Tal med en voksen du stoler på 
Du behøver ikke fikse situationen alene. Søg altid støtte hos en voksen du stoler på, f.eks. en forælder eller 
lærer. Sammen kan I finde en løsning. Mange skoler har protokoller til at håndtere denne type mobning. 

Anmeld det, lad være med at ignorere det 
Opmuntr og støt din ven i at anmelde det til politiet, eller til en rådgivnings service eller organisation. Du kan 
også selv anmelde det.  

Anmeldelses muligheder 
 
Børnetelefonen - 116111 / bornetelefonen.dk 
Politiet - 114 / politi.dk/anmeld 
Lev Uden Vold: Åbent døgnet rundt - 1888 / levudenvold.dk 
Bryd Tavsheden - 20670506 / brydtavsheden.dk 
Red Barnet SletDet-rådgivningen - 29270101 / redbarnet.dk/sletdet 
Red Barnet AnmeldDet - 35365555 / redbarnet.dk/anmelddet/ 
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