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Flere og flere unge oplever at blive krænket i den digitale verden. I oktober, november og december vil 
emnet danne rammen om en teaterforestilling målrettet udskolingselever.

Med klasselokalet som rammen og den fiktive lærervikar 
Mads Emil i spidsen vil klassen i fællesskab skabe nye 
huskeregler for god stil, sikkerhed og etik på nettet i 
fore stillingen Hamlets Time. 

Med udgangspunkt i forestillingen vil HamletScenen i 
sam arbejde med Headspace sætte fokus på at få åbnet 
op for en god samtale om og refleksion over generel 
adfærd på de sociale medier og i særdeleshed omkring 
digitale krænkelser, hvor deling af nøgenbilleder og 
body shaming er udfordrende problemstillinger blandt 
unge i dag. 

Klassen vil i fællesskab skabe nye huskeregler for god 
stil, sikkerhed og etik på nettet, så alle undgår at havne i 
samme situation som Hamlet. HamletScenens og Head
space´s samarbejde kan bruges i den understøttende 
undervisning for at fremme og sætte fokus på trivsel i 
klassen og, som opfølgning på forestillingen laver Head
space en workshop med klassen, som tager fat på emn
er som selvværd, ensomhed og mentalt velbefindende. 
Headspace er en gratis, anonym ungdomsråd givning, 
som tilbyder samtaleforløb til unge mellem 12 og 25 år, 
hvor intet er for stort eller småt at tale om. 

Den nye forestilling er blevet til i samarbejde med 
Skorpe skolen i Helsingør, der har stillet med et Advisory 
Board bestående af lærere, elever og forældre, som har 
været en vigtig del af tilblivelsen af dette nye forestil
lingsformat.

Camilla Mehlsen og Vincent F. Hendricks står bag under
visningsmaterialet, der består af to kapitler fra deres nye 
bog ‘LIKE’, som blev udgivet i 2019 af Center for Infor
mation og Boblestudier (CIBS) ved Københavns Univer
sitet. Bogen er skrevet i forbindelse med det forsknings
baserede projekt Digital Uddannelse (D.U.D.E) og er 
udgivet i samarbejde med Trygfonden.
Se mere på www.digitaluddannelse.org

Det er særligt kapitlerne 2.1 og 2.3 fra ’LIKE’ som er rele
vante i forhold til forestillingen. 

Kapitel 2.1.  ’Digital Identitet’ beskæftiger sig med me
diernes påvirkning på identitetsdannelse blandt unge i 
dag. Til Mehlsens og Hendricks refleksion omkring dig
ital identitet anvendes blandt andet frontstage/ back
stageteorien af Erving Goffman. 
Derudover er der citater om identitetsskabelse af 
berømte tænkere som Shakespeare og Kierkegaard, 
samt idéer om hvordan medierne i dag giver social ka
pital. 

Kapitel 2.3: ’Deling af intime billeder’ handler om deling 
af billeder uden samtykke/hævnporno/digitale krænkel
ser. I kapitlet gennemgås tre virkelige sager om digitale 
krænkelser fra henholdsvis 2014, 2015 og 2018. 
I kapitlet gennemgås, ligesom i forestillingen, lovgivnin
gen, der skal beskytte mod digitale krænkelser.  Derud
over lægger kapitlet op til debat i klassen med udgang
spunkt i forskellige cases, så eleverne kan diskutere, 
hvordan man undgår deling af krænkende billeder i 
fremtiden.  
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JEG LIKES, DERFOR ER JEG

“L
ille spejl på væggen der, hvem er skønnest i verden her?” 
Hver dag stiller den onde dronning det samme spørgs-
mål til sit magiske spejl og håber på, at spejlet svarer: 
”Ingen i verden er dejlig som du”. I dag har vi alle fået et 
magisk spejl, vi kan spørge, og vi kan sammenligne vores 
skønhed og popularitet med resten af riget. Medier som 

Instagram, Facebook, Twitter, TikTok og YouTube er en slags spej-
le, der kan måle vores popularitet ud fra fx antallet af følgere, likes, 
hjerter, views, kommentarer og delinger. Den store forskel på dron-
ningens magiske spejl og de sociale mediers ”spejle” er, at i eventyret 
er det kun dronningen, der får svaret at vide. På sociale medier står 
svaret typisk til frit skue for netværket.

Sociale medier er bygget op med funktioner, der gør det let for 
brugerne at måle sig med hinandens popularitet. Den tilsyneladende 
popularitet er tydelig for andre i form af følgere, likes, kommentarer 
mv. Denne form for popularitet kan man både spejle sig i og speku-
lere i, når det gælder det største aktiv i den digitale tidsalder: op-
mærksomhed.

I hele fremstillingen af mit ’online-jeg’ leverer jeg, hvad jeg regner 
med, at andre finder spændende om mig. Hvis der eksempelvis kun 
er få, der ’synes godt om’ mit nye profilbillede, er det nærliggende at 
slette det fra min profil og prøve med et andet profilbillede, der kan 
give flere likes, også selv om jeg personligt godt kan lide det første 
profilbillede. Her er det så ikke min egen vurdering, der tæller, men 
hvad mit netværk ’synes godt om’. 

Men er min digitale identitet så mig længere? Eller er det sna-
rere min idé om, hvad andre antageligt synes om mig? Spekulerer 
jeg mere i, hvad andre synes er interessant (for at få mere opmærk-
somhed), end hvad jeg selv synes er interessant? Er det mig selv, jeg 
fremstiller, eller er det en anden? Hvem er jeg egentlig online?

I de sociale mediers tidsalder er filosoffen René Descartes’ klas-
siske sætning ’cogito ergo sum’ – ’jeg tænker, derfor er jeg’ – blevet 
til ’jeg likes, derfor er jeg’. Min eksistens er, hvad andre synes om 
mig. Eller som Søren Kierkegaard formulerede det allerede i 1843 i 
Enten-Eller: ”Du er nemlig Ingenting, og er bestandig blot i Forhold 
til Andre, og hvad Du er, er Du ved dette Forhold.”

Kapitel 2.1

DIGITAL IDENTITETFOKUSORD 

Identitet
Det relationelle jeg
Selvfremstilling
Frontstage
Backstage
Social kapital
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HVEM ER MIT DIGITALE JEG?
Vi har alle vores egen identitet. Identitetsdannelse er på mange må-
der en livslang proces, men det er særligt i teenageårene, identitets-
dannelsen finder sted. Kroppen forandrer sig og bliver mere voksen, 
man løsriver sig fra sine forældre, og identiteten prøver at følge med 
og finde ”sine egne ben” at stå på. Det er en periode med massivt 
fokus på krop, køn, udseende, venner og en jagt efter spørgsmålet 
’hvem er jeg?’. Svaret kan vi aldrig finde ved kun at kigge indad. Vi de-
finerer også os selv i forhold til omgivelserne. Det gør vi ved at spejle 
os konstant i andre, og i denne spejling danner vi vores identitet. Som 
teenager udvikler man sin identitet ved at lægge ting frem, få feed-
back og tilpasse sig ud fra den feedback, man får (Boyd 2014).

Det er ikke nyt, at vi tilretter vores ”profil” ud fra, hvad andre 
mener om os. Det er et menneskeligt grundvilkår, at vi påvirkes af, 
hvad andre tænker, beslutter og gør. I de sidste 15 år har spørgsmålet 
’hvem er jeg?’ imidlertid fået en tilføjelse: ’Hvem er mit digitale jeg?’. 
På sociale medier iscenesætter vi os selv med et bestemt publikum 
for øje. Man kan påvirke, hvordan andre brugere opfatter én gennem 
den måde, som man fremstiller sig selv på de sociale medier, fx ved at 
præsentere en idealiseret udgave af sig selv. Idealiserede præsenta-
tioner på de sociale medier kan føre til, at brugerne får den opfattelse, 
at andre brugeres liv er bedre end deres eget (Region Syddanmark 
2018).

Til tider indrammes eller tilpasses sandheden, så den passer til den 
i øvrigt interessante fortælling om én selv: ”Jeg arbejder i et stort og 
indflydelsesrigt kommunikationsfirma” kan være en anden måde at 
sige, at man egentlig bare sidder i receptionen på deltid og opdaterer 

OPGAVE

Inden du læser videre, tænk 
over dette spørgsmål, og 
diskutér det i klassen: 
Hvem er det, du beskriver 
igennem din profil på de 
sociale medier: 

1. Dig selv

2. Hvad du tror, andre tror, 
finder spændende om dig 

3. En kombination?

Figur 2.1
Lille spejl på væggen der… 
Fotomodel Joanna Krupas 
opslag med teksten ”Mirror 
mirror on the wall… Good 
morning” på Instagram d. 
10. oktober 2016.  
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lister. Eller hvis man en gang imellem arbejder som afrydder på en af 
de fede og dyre restauranter, kan det hurtigt blive, at man er tjener 
og kender Remee, Blachman og Linse Kessler personligt, fordi man 
tilfældigvis fjernede deres tallerkener efter endt måltid.

Der kan opstå en splittelse mellem ens fysiske og digitale jeg, for 
hvad nu hvis den digitale omverden kun kender én som glad og po-
sitiv, og man er igennem en svær periode? Eller hvad nu hvis ens 
digitale jeg er en langbenet person, og man i virkeligheden er lav? 
Der findes apps, der kan forskønne det digitale jeg med retouchering 
og filtre og fx give én højere kindben, fladere mave, større muskler el-
ler læber, mindre ører, næse og hoved, fx Spring og Facetune. I Kina 
har firmaer som Caisu og Meitu sågar udviklet selfie-mobiltelefoner 
med et ”magisk” kamera, der automatisk gør huden smukkere, an-
sigtet smallere, og øjnene større på billeder (Chen 2016; Fan 2018). 
Den kinesiske selfie-app Meitu er ekstremt populær med over 1 mil-
liard downloads i især Asien, men populariteten vokser også i Ve-
sten. Meitu betyder ”smukt billede” på kinesisk, og Meitus mission er 
netop ”at gøre flere folk smukke”.

NÅ NOK OM MIG… 
Børn og unge vokser i dag op med bevidstheden om et potentielt pub-
likum og et eksternt blik på eget liv, og det giver en ny form for gen-
nemsigtighed eller transparens. Da den norske manuskriptforfatter 
og instruktør Julie Andem forberedte den første sæson af tv-serien 
Skam, foretog hun en række dybdegående interview med unge teen-
agepiger i Norge. Den største indsigt i hendes research er, at teen-
agere lider under et enormt præstationspres, og det pres forstærkes 
af selvfremstilling på sociale medier. Som Julie Andem udtalte til In-

Figur 2.2
Længere ben, smallere krop, 
mindre hoved – med et klik.

INFORMATION

Identitet betegner de træk 
ved en person, der afgrænser 
personen som forskellig fra 
andre. 

Digital identitet betegner de 
informationer, der til sammen 
tegner billedet af en persons 
digitale tilstedeværelse.
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formation i august 2016: “Vi fandt, at de gerne vil præstere på alle 
parametre. Skole, job, fritidsaktiviteter, udseende, kærester, venner, 
og så vil de dokumentere det på de sociale medier. Så de vil ikke bare 
præstere godt. De vil præstere godt for at kunne dokumentere det for 
resten af verden.”

Den sociale påvirkning i den digitale tidsalder er massiv, fordi det 
er blevet så meget lettere at få indblik i andres tilsyneladende liv. Vi 
sammenligner os med andre i netværket, vi spejler os, og det er med 
til at etablere det relationelle jeg – individets plads og forhold til 
andre, kendte som ukendte. Det relationelle jeg er altid båret af sam-
menligning – ’hvem er jeg i forhold til dig og de andre?’.

I store netværk kan den sociale påvirkning blive så omsiggriben-
de, at det enkelte subjekt trænges i baggrunden til fordel for det re-
lationelle jeg, der konstant vurderer sig selv i forhold til andre med 
hensyn til alt fra meninger over interesser til popularitet. Så vi kon-
struerer profiler, liv og meninger for at blive set, hørt og anerkendt. 
Anerkendelse er en ganske menneskelig egenskab at efterstræbe. Det 
er netop menneskets behov for at blive set og anerkendt, sociale me-
dier bygger på. Sociale medier spiller på vores forventning om, at der 
venter os en gevinst: Nå nok om mig, hvad med dig, hvad synes du 
om mig?

CASE

Smash eller Pass?
Et eksempel på en særdeles kontant digital afregning er bedømmelseslegen 
’Smash eller Pass’. Her er et uddrag fra en artikel skrevet af elever fra 7.B på 
Hadbjerg Skole i marts 2018:

”Smash or Pass hitter på det sociale medie Snapchat. Legen, hvor man vur-
derer, hvorvidt en person ser smuk eller grim ud fra et billede. På Snapchat 
lægger de unge billeder op af sig selv til bedømmelse. En person inviterer 
til bedømmelse, og andre sender billeder ind for at blive bedømt. Er det et 
Smash eller Pass? Er du smuk eller grim?”

13-årige Mathilde siger: ”Det er ikke altid lige sjovt at lege Smash eller Pass, 
når man får et Pass.”

13-årige Julie siger: ”Smash er det samme som: EJ, DU ER MEGA PÆN OG 
SØD”, og Pass er det samme som ’DU ER DA GODT NOK GRIM’ eller ’JEG 
KAN IKKE LIDE DIG’ (…) Jeg sendte engang et billede ind til mit crush, 

VIDSTE DU AT

Figur 2.3

46,7%  
blandt kvinder i aldersgrup-
pen 16-24 år angiver, at de 
meget ofte, ofte eller som-
metider føler, at deres venner 
generelt har det bedre end 
dem. Den tilsvarende andel 
blandt 16-24-årige mænd er 
27,9 %.

24,7% 
blandt 16-24-årige kvinder 
angiver, at de meget ofte, ofte 
eller sommetider føler sig 
forkerte eller udenfor mod 
14,5 % blandt mænd. 

74,7% 
blandt mænd og 85,4 % blandt 
kvinder mener, at de meget 
ofte, ofte eller sommetider 
bliver glade, når venner og 
bekendte deler beskeder, 
billeder eller statusopdater-
inger på de sociale medier.

Kilde:
Region Syddanmark 2018
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som havde inviteret til Smash eller Pass. Jeg var så opsat og sikker på at få et 
Smash. Men jeg fik et STORT PASS. Jeg var så ked af det og ville ikke i skole 
og slet ikke snakke til ham (…) Man ville jo ALDRIG gå hen til den person, 
der fik Pass, og sige: ‘Du er ikke pæn’. Man ville heller aldrig stille sig op på 
gaden eller op i klassen og råbe ‘SYNES I, AT JEG ER PÆN?’ Det er blevet 
så nemt at nedgøre folk på grund af deres udseende med fx Smash eller Pass. 
Men det skal altså stoppe.”

Figur 2.4
7.B skriver om bedømmelseslegen Smash eller Pass.

DIT FACE PÅ FACEBOOK
Den britiske forfatter William Shakespeare skrev i komedien Som 
man behager:  “Hele verden er en scene. Og alle mænd som kvinder 
er blot skuespillere.” Det samme konkluderede den canadiske socio-
log Erving Goffman (1922-1982), efter han nøje havde studeret, hvor-
dan mennesker opfører sig over for hinanden i forskellige situationer. 
Goffman fandt frem til, at det enkelte menneske påtager sig forskel-
lige roller, alt efter hvem man er sammen med, og hvilken situation 
man er i. Vi forsøger at skabe et godt indtryk hos andre og varierer 
vores adfærd, afhængig af hvordan andre modtager vores signaler, 
både digitalt og offline.

Menneskets identitet er derfor en slags rollespil. Ifølge Goffman er 

”Livet er en Maske-
rade, oplyser Du, og 
dette er Dig et uud-
tømmeligt Stof til 

Moro, og endnu er det 
ikke lykkedes Nogen 
at kjende Dig; thi en-
hver Aabenbarelse er 
altid et Bedrag, kun 
paa den Maade kan 

Du aande, og for-
hindre, at Folk ikke 
trænge ind paa Dig 

og besvære Respirati-
onen. Deri har Du Din 
Virksomhed, at beva-
re Dit Skjul, og dette 
lykkes Dig, thi Din 

Maske er den gaade-
fuldeste af alle; Du 

er nemlig Ingenting, 
og er bestandig blot i 
Forhold til Andre, og 
hvad Du er, er Du ved 

dette Forhold.”

Søren Kierkegaard 
Enten-Eller (1843) 
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identitet en social konstruktion, forstået på den måde, at mennesket 
konstruerer og fremviser et bestemt billede af sig selv for at få andres 
accept. Vi forsøger at ”sælge” et bestemt billede af vores selv, både 
bevidst og ubevidst. Det billede er en social maske eller et face – det 
ansigt, vi møder andre med. Facebook er netop en samling af isce-
nesatte selv-billeder; en ”bog” over de sociale masker, vi hver især 
viser over for andre. Goffman mente ikke, mennesket har en ”ægte 
identitet” bag vores sociale maske eller facade. Vores maske er en in-
tegreret del af vores identitet, idet omverdenenes billede af os præger 
vores egen opfattelse af os selv.

Inspireret af teaterverdenen introducerede Goffman to begreber, 
der er helt centrale i en tid med sociale medier:

Fronstage er den offentlige sfære, hvor man træder på scenen foran 
publikum/omverden. Man spiller forskellige roller afhængig af situa-
tionen og publikum. Man tilpasser rollen ud fra sociale normer og 
værdier.

Backstage er den private sfære, hvor man er bag scenen skjult for 
publikum/omverden, fx hjemme. Man er dog stadig i en rolle og har 
en facade over for de nærmeste.

På sociale medier blander brugerne frontstage og backstage: Jeg kan 
tage billeder af min kaffe og skyr med blåbær og lægge det på Insta-
gram, jeg kan lave en video fra mit værelse og lægge på YouTube, jeg 
kan sende Snapchat-beskeder, lige før jeg falder i søvn – og få feed-
back fra mit netværk, selv om jeg befinder mig backstage.

Ifølge Goffmann vil mennesket i enhver situation kræve en ud-
øvelse af bestemte roller. Sociale medier udgør forskellige situatio-
ner og fungerer som en slags ”scener”, vi bruger til at være fronstage, 
samtidig med at vi kan fremstille vores liv backstage. 

RETTEN TIL DIT DIGITALE JEG
Din profil på eksempelvis Snapchat, Facebook, Instagram, TikTok el-
ler Twitter er ikke din: ”Din” profil tilhører udbyderen af den sociale 
platform. Udbyderen ejer hele din virtuelle identitet: tekster, billeder, 
likes, netværk, data osv. Det er ligeledes udbyderen, som bestemmer, 
i hvilken skabelon du kan præsentere dig selv, og det er udbyderen, 
som styrer trafikken på de sociale medier. Derved er det udbyderen, 
som bestemmer, hvordan du kan præsentere dig og til hvem. Udby-
deren af platformen leverer serverpladsen, skaber infrastrukturen, 
styrer trafikken, bestemmer, hvilken skabelon du kan præsentere dig 
selv i, og i sidste ende hvad du kan tillade dig at præsentere, hvordan 
og ikke mindst for hvem.

Figur 2.5
Eleverne Camille, Laura og 
Emilie viser i en film på You-
Tube, hvordan sociale medier 
gør privatlivet til frontstage.
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Teknologien bag fremstillingen er ikke neutral. De sociale medier 
benytter sig af algoritmer, der rangerer information efter, hvad der er 
mest populært blandt brugerne – ikke efter hvad der passer bedst til 
personens identitet.

Vi udvikler os gennem livet, men på vores profiler på sociale me-
dier er identiteten mere fast. Det kan godt være, jeg synes, det var 
sjovt at vise festbilleder for et par år siden eller debattere heftigt på 
Facebook, men i dag vil jeg hellere vise en mere seriøs og neutral side 
af mig selv. Selv om jeg sletter de ’sjove’ festbilleder fra min profil og 
sletter kommentarer, efterlader jeg dog spor, som kan klæbe til mit 
digitale jeg i årevis. Det digitale viskelæder er endnu ikke opfundet.

LIKES TIL SALG
Milton på 12 år får en Instagram-profil med cirka 3.500 følgere som 
en gave fra en ven. Et par dage efter Milton har fået profilen, mø-
der han og et par venner nogle kendte rappere på Strøget i Køben-
havn. De tager nogle selfies sammen med rapperne og smider dem på 
Instagram-profilen. Stort set med det samme eksploderer antallet af 
følgere fra 3.500 til omkring 9.000. Så tilbyder en af Miltons venner 
at købe profilen af ham. Der er så megen social kapital, anerkendel-
se og status forbundet med profilen, at den med ét faktisk er rigtige 
penge værd.

Mange ’synes godt om’ og mange følgere indikerer meget social 
kapital. Dog siger de ikke nødvendigvis noget om kvaliteten af éns 
sociale relationer. Udseende, kærester, bolig, job, rejser osv. er det, 
som alle andre kan se og sammenligne sig med, og det kan hurtigt 
komme til at udgøre den tilsyneladende sociale kapital. De sociale 
medier bliver ud fra den betragtning en børs for mængden af social 
kapital – for unge som ældre.

Social kapital handles i stigende grad online på samme måde, som 
der handles med økonomisk kapital. Ud over præsentation af én selv 
kan profilerne på sociale medier også fungere som en art personlige 
onlinekampagner, hvor man i større eller mindre grad fortæller an-
dre om, hvad man synes er sjovt, sejt eller spændende. Gennem likes, 
kommentarer, delinger og lignende gestus online kan ens sociale ka-
pital skabes, samles og deles blandt brugere.

Lad os tage Benjamin Lasnier for eksempel: Indtil for få år siden 
var Lasnier den person i Danmark med flest følgere på Instagram. 
Han har fået stjernestatus både nationalt og internationalt, fordi han 
åbenbart ligner Justin Bieber. I 2012 lavede Lasnier en Instagram-
profil til sig selv, og som så mange andre lagde han et par billeder af 
sig selv op på den. Til at begynde med fik han et par likes, men inden 
længe blev mængden af følgere betragtelig: Der var flere og flere, som 
godt kunne lide, at Benjamin Lasnier antageligvis lignede Justin Bie-

DEFINITION

Social kapital er den værdi, 
en person har i kraft af sit so-
ciale netværk, de værdier og 
normer, der gør sig gældende 
for denne gruppe.
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ber. Lasnier fik ligeledes en pladekontrakt med Sony stillet i udsigt, 
på trods af at han i egne videoer lagt ud på YouTube ikke har formået 
at udvise det store musikalske talent. Mærkevareproducenter stod i 
kø for at få deres beklædningsgenstande med på hans selfies, og et 
dansk forlag har endda udgivet en biografi om ham.

Det hele er resultatet af Lasniers udførligt planlagte marketing-
kampagne. Han lagde 12 billeder op på Instagram i døgnet, hvor for-
skellige tidszoner var nøje indregnet med henblik på optimal cirku-
lation og at ramme peak-perioder. Kort sagt: Han sørgede for, at der 
hele tiden var nyt til hans følgere, uanset hvor i verden de befandt sig. 
Hans profil opnåede endda en placering blandt Instagrams 100 mest 
populære sider med eksponeringspotentiale til omkring 100 millio-
ner brugere. Således er det lykkedes Benjamin Lasnier at indsamle en 
enorm mængde social kapital på de sociale medier.

LIKES SOM VALUTA
Alle med en profil på sociale medier er deres eget medie. Influencere 
er det bare i større omfang og med mere berømmelse og dermed so-
cial kapital. Influenceren får opmærksomhed og tilsyneladende an-
erkendelse som den ”helt almindelige person”, vedkommende er på 
linje med alle andre brugere på sociale medier. At være en medievirk-
somhed er ikke længere forbeholdt de etablerede medier. Influence-
ren styrer suverænt opslag på sin blog, er instruktør af egne videoer, 
skriver anmeldelser på Instagram af den nye Balenciaga-taske og er 
dermed såvel forfatter, instruktør, anmelder, produkt som eget me-
die på én og samme gang og dermed selve kampagnen for sig selv, 
som annoncørerne køber ind på.

Alle på sociale medier – fra influencere, virksomheder til alminde-
lige brugere – er bevidste om, og handler i større eller mindre omfang 
i, social kapital. Men hvad er social kapital online? 

OECD (Organization for Economic Co-operation and Develop-
ment) har defineret social kapital som “netværk med de samne nor-
mer, værdier og opfattelser, der muliggør samarbejde i eller mellem 
grupper”. Den sociale kapital kan ifølge OECD opdeles i:

Bonds (”forbindelser”), der eksisterer mellem mennesker med en 
fælles identitet.

Bridges (”broer”) med mere perifere relationer, som ikke har denne 
fælles identitet.

Linkages (”led”) mellem mennesker, der ikke er forbundet med an-
det og mere end en fælles interesse.

”Omtale er som at 
spise peanuts. Når 

man først er begyndt, 
kan man ikke 

holde op.”  

Andy Warhol 
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INFORMATION

Figur 2.6 

DR nyheder har spurgt 40 
influencere om falske følgere.

Er det dit indtryk, at der 
blandt danske influencere er 
personer, som booster deres 
Instagram-profil ved hjælp af 
falske følgere?

Influenceres sociale kapital spiller på alle tre former – bonding, brid-
ging og linking. Formålet er dog snarere at booste influencerens vær-
di og status (og dermed influencerens egen digitale identitet) end at 
forbinde mennesker (fælles identitet). Likes, hjerter, interaktioner, 
følgere mv. er den fællesvaluta, som giver den enkelte profil på et 
socialt medie værdi (Hendricks 2016). Det er dog ikke kun antallet af 
likes og følgere, der har betydning; værdien afhænger også af, hvem 
der liker eller følger en profil.

Værdien af en profil på et socialt medie er et mere mærkværdigt 
fænomen end fx spekulation i aktier eller boliger: Når aktier er midt 
i en hype, er de trods alt stadig noget værd i udgangspunktet, hvad 
enten det er i form af mursten, produkter eller ydelser (Hendricks & 
Lundorff Rasmussen 2012). Men der behøver ikke engang være en 
fundamental værdi forbundet med et aktiv som en influencerprofil, 
så længe man kan få folk til at tro, at alle andre tror, at hvad det nu 
end er, influenceren sælger, er værdifuldt for andre.

Har man ikke likes nok, kan man betale sig til flere via kampagner, 
der rammer præcis den demografi, man gerne vil mobilisere, aner-
kendes af, påvirke til eller for den sags skyld manipulere med på de 
sociale medier. Eller man kan købe sig til falske følgere. Den kendte 
amerikanske politiker Newt Gingrich blev for nogle år siden beskyldt 
for at købe Twitter-følgere, da 92 % af hans tilsyneladende 1,3 mil-
lioner følgere blev afsløret som Twitter-bots, og han er blot en blandt 
mange, der har købt sig til mere anerkendelse igennem falske følger-
profiler eller bots (Ferrara et al. 2014).

CASE

Mette Frederiksen og Anna Briand tager 
en hvalsnak

Selv politikere er begyndt at bruge influencere og deres sociale kapital og 
netværk til at komme i kontakt med offentligheder, de normalt ikke har så 
direkte adgang til – eksempelvis unge. Socialdemokratiet lancerede i decem-
ber 2018 en kampagne, hvor Socialdemokratiets formand, Mette Frederik-
sen, diskuterer alt fra hvaler til karakterræs med influencer Anna Briand. 

Se de tre videoer med Mette Frederiksen og Anna Briand på YouTube:
”Alle elsker likes”
”Fremtid som politiker: Nu tager de en hvalsnak”
”Karakterræs: Mette er synsk”

Ja / Enig

Nej / Uenig

Ved ikke

Signaturforklaring
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Kender du nogen, der har 
købt sig til falske følgere 
eller likes?

Falske følgere eller likes 
skævvrider konkurrencen på 
Instagram

Figur 2.7
Video fra Socialdemokratiets profil på YouTube

Spørgsmål:
1.Hvad betyder likes for Mette Frederiksen, og hvad betyder likes for 
Anna Briand i den første video – og hvad er bagsiden af like-kulturen, 
som de er enige om?
2. Hvilke politiske budskaber eller temaer (om nogen) tages op i de tre 
videoer, og er der en konklusion?
3. Hvad bruger Mette Frederiksen og Anna Briand hinanden til i de tre vi-
deoer – og hvorfor er det Socialdemokratiet, der er afsender på videoerne?
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”D.U.D.E er didaktiseret 
forskning og faglighed af 
første og fineste klasse! 
Undervisning i digitale 

medier er ikke et nyt fag – 
det er del af undervisning 

i alle fag, en del af al 
uddannelse og en nødvendig 
forudsætning for dannelse 
i et stærkt demokrati – for 

unge og for alle andre! 
D.U.D.E er ny oplysning!”  

Karl-Henrik Jørgensen, 
chefkonsulent i 

Undervisningsministeriet

”Endelig en grundbog til 
gymnasiet, der er mega 
relevant og kan bruges 

med det samme. De voksne 
kan ikke redde os, og 

vi må derfor som unge 
gribe til våben og blive 
digitalt dannede. Hvis 

ikke vi skal overrumples af 
misinformationens styrker, 

skal vi læse op på dens 
taktik!”

 
Jarl & Erik Storgaard, 

gymnasieelever

D
en mest udbredte gestus mellem mennesker i dag er 
ikke et goddag eller et farvel, men et like. Hvad betyder 
dine likes – for dig og dit netværk? Er du bare, hvad du 
liker? 

Bogen LIKE giver unge redskaber til at forstå de udfordringer, 
som informationstidsalderen afføder, på et teoretisk og forsk-
ningsbaseret grundlag, der samtidig er tæt på unges eget liv. 

Bogen leder elever og lærere gennem højaktuelle emner, som 
vi dagligt konfronteres med i vores færden på digitale medier. 
Emner omfatter normer online, digital identitet, ansigtsløs 
kommunikation, billeddeling, shitstorme, opmærksomheds-
økonomi, digitale forstyrrelser, fake news og misinformation, 
det postfaktuelle demokrati og meget mere. 

LIKE retter sig mod fag som dansk, sprogfagene, samfundsfag, 
historie, psykologi, filosofi og matematik. Bogen kan bruges 
i enkeltfaglige og i tværfaglige undervisningsforløb på ung-
domsuddannelserne og i grundskolens udskoling.

D I G I TA L 
( U D ) D A N N E L S E

Center for Information 
og Boblestudier (CIBS) 
Københavns Universitet

Lærervejledning, supplerende materiale og hele bogen er på:

      d i g i t a l u d d a n n e l s e . o r g



 
 

Inspiration til undervisningsforløb om 

til lærere i grundskolen (8.-10. klasse) 

 

 

FAG: Tværfagligt - dansk og samfundsfag.  

 

FORLBET ER UDARBEJDET AF: Morten Samsø Schmidt (samfundsfag og historie) og Malene 

Arp (dansk) 

 

FORLØBET INDDRAGER FØLGENDE KAPITLER FRA LIKE: 

2.1 Digital identitet  

 

 

 

Kapitlet skal give eleverne en forståelse af, hvad det vil sige at have en digital identitet. De sociale 

mediers magt er en problematik, som jævnligt bliver diskuteret. I dette kapitel er der fokus på, hvilken 

betydning likes har for ens digitale identitet samt, hvordan likes er blevet et forretningsområde i sig 

selv. Det er et kapitel, hvor eleverne vil kunne se sig selv i mange af de situationer, der bliver 

beskrevet. Det kan bl.a. være interessant for eleverne at reflektere over, hvorfor de lægger billeder på 

fx Instagram. Er det for at præsentere sig selv, eller er det lige så meget for at søge efter, hvad andre 

synes er spændende at se?  

 

Teksten præsenterer en række faglige begreber: identitet, social kapital, eksistens, det relationelle jeg 

m.fl., som er relevante at redegøre for sammen med eleverne. Det er oplagt løbende at diskutere, hvad 

der påvirker og skaber ens identitet – hvad enten det er den digitale identitet, eller den ‘private’ 

identitet. 

 

Kapitlet indeholder en opgave og to cases. 

 

Fag: Dansk og samfundsfag 

Tid: 4-8 lektioner 

 

Formålet er: 

• At eleven kan redegøre for begrebet digital identitet 

 

• At eleven bliver bevidst om, hvilken betydning likes har for digital identitet 

 

• At eleverne kan forholde sig kritisk til deres egen og andres digitale identitet (præsentation) 

 

• At træne eleven i at kunne argumentere og diskutere  

 



 

 

Fælles mål: 

 

Dansk 

• Eleven kan undersøge samspillet mellem genre, sprog, indhold og virkelighed 

 

• Eleven kan argumentere og informere 

 

• Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og 

fællesskab 

 

Samfundsfag 

• Eleven har viden om socialisering og identitetsdannelse 

 

• Eleven kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og 

identitetsdannelse 

 

Forløbsbeskrivelse 

Eleven læser selvstændigt side 44-45. Eleven skal undervejs markere de faglige ord eller begreber, 

som eleven mener er relevante. Her er det vigtigt, at læreren indledningsvis har præsenteret kapitlet 

og frembragt elevernes forforståelse af begrebet identitet. Her anbefales det, at eleverne har arbejdet 

med socialisering og identitet i samfundsfag. Fx gennem en fælles klassediskussion, hvor der kunne 

være spørgsmål som: Hvad har betydning for, hvordan du er? Er det dine forældre? Dine venner? 

Sociale medier? Kan man ændre den, man er? Hvordan kan man gøre det?  

Når eleverne har læst de første to sider kommer kapitlets første opgave. 

 

OPGAVE 1 – s. 45 “Hvordan beskriver du dig selv på sociale medier?” 
 

Organisering: To og to 

Materialer: En computer, et digitalt præsentationsværktøj som evt. kan lave et Venn-diagram. 

 

I denne opgave skal eleverne være sammen to og to og 

udarbejder Venn-diagrammerne i fællesskab. Det kan være 

grænseoverskridende for nogle elever at tale om, hvordan 

og hvad de lægger op på de sociale medier, derfor kan det 

være en fordel at læreren sammensætter grupper, hvor der 

er tillid mellem eleverne. Eleverne skal tage udgangspunkt 

i deres egne sociale medier, og hvordan de agerer på disse. 

De skal forsøge at sortere, hvad de lægger op/skriver, når 

hensigten er, at beskrive sig selv sig selv på de sociale 

medier, og hvad de lægger op/skriver, når hensigten er, at andre skal synes, de er interessante. Der 

kan være sammenfald mellem disse to, derfor vil det være oplagt, at eleverne laver et Venn-diagram, 

hvor de skriver ‘mig selv’ i den ene ring og ‘andre finder interessant’ i den anden ring. Midten er det, 

som er en kombination.  

 

Afslutningsvis kan læreren lave et stort Venn-diagram, hvor klassen i fællesskab udfylder cirklerne. 

Det kan være, at der opstår uenighed, hvilket kan fordre forskellige diskussioner i klassen om, hvad 

der påvirker en digital identitet. 

 

 

 



 

CASE 1 – s. 47  “Smash eller Pass” 

 
Organisering: To og to 

Materialer: Computer, Værdilinje  

 

Eleverne skal gå sammen to og to og læse casen om “Smash eller Pass”. De skal nu tage stilling til to 

holdningsspørgsmål, der tvinger eleverne til at argumentere og diskutere eget synspunkt. Øvelsen er 

velegnet til at skabe debat i klassen, og eleverne lærer at respektere andres synspunkt, være uenige og 

blive klogere på sig selv og hinanden.  

 

På gulvet i klasselokalet placeres to udsagn: “enig” i den ene ende og “uenig” i den anden ende. 

Læreren kommer med et udsagn: “Bedømmelseslegen “Smash eller Pass” er sjov og harmløs”, og 

eleverne skal nu placere sig på værdilinjen, der afspejler, hvor enig eleven er i udsagnet. Rækken deles 

derefter på midten, og så er der to muligheder: De, hvis holdninger er længst fra hinanden, står over 

for hinanden to og to. Rækken forskydes, så de, der stod i midten, nu skal diskutere med dem, der er 

helt enig/ uenig. Eleverne ser på hinanden og taler parvis med hinanden med lave stemmer. Eleverne 

argumenterer og diskuterer deres holdningsforskelle. 

 

For at hjælpe eleverne med at holde diskussionen i gang kan læreren give følgende støttespørgsmål: 

-Unge deltager i “Smash eller Pass” for at få opmærksomhed? 

-Er det i orden at nedgøre folk pga. deres udseende med “Smash eller Pass”? 

-Din lillesøster/lillebror vil gerne prøve “Smash eller Pass”. Er det en god idé? 

 

Når eleverne har diskuteret spørgsmålene, træder de væk fra værdilinjen. Læreren gentager nu 

spørgsmålet: “ Bedømmelseslegen “Smash eller Pass” er sjov og harmløs”, og eleverne placerer sig 

igen på værdilinjen. Øvelsen afsluttes med en fælles opsamling, hvor de elever som har flyttet sig 

fortæller, hvorfor de har flyttet sig. De elever der ikke har flyttet sig fortæller ligeledes hvorfor.  

 

 

OPGAVE 2 – s. 48: Begrebsbowlen  

 
Organisering. Grupper af seks, tre og tre 

Materialer: Begrebskort, minut-ur  

 

Eleverne læser side 48-52.  

 

Denne opgave giver eleverne mulighed for at forklare de fagudtryk, som afsnittet behandler, og har til 

formål at gøre eleverne sikre i brugen af dem, således at de kan gøres til en del af deres eget ordforråd. 

 

Seksmandsgrupperne deles i to hold. Hver gruppe får en bunke med begrebskort og skal nu i gang 

med “Begrebsbowlen”. Legen består af tre runder.  

1. I første runde skal eleverne på hold 1 på skift trække et begrebskort og forklare resten af 

holdet, hvad det pågældende begreb betyder. Gætter holdet begrebskortet, kan en ny elev på 

samme hold tage et nyt kort. Sådan fortsætter gruppen på skift med at forklare og gætte. Efter 

to minutter tælles kortene op og omdannes til point. Hvert gættet begrebskort gælder for 1 

point. Det er nu hold 2’s tur til at gætte begrebskort. Når alle kort er gættet, er første runde 

slut, og kortene lægges i bowlen igen. 

 

2. I anden runde skal eleverne,på det hold ,turen er kommet til, på skift trække et begrebskort, 

og skal nu ved kun at sige ét ord, få holdet til at gætte begrebskortet. Hvert hold får igen to 

https://docs.google.com/document/d/1Z8EZmMl8zq8Cd8NcJ5wCuewR2f-luqVva-mCY-rN7V0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1o6AXox4AXg1RMHTwiY9NxHYePT52UwOQaLhpbYTP2PU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1o6AXox4AXg1RMHTwiY9NxHYePT52UwOQaLhpbYTP2PU/edit?usp=sharing


 

minutter til at forklare og gætte. Når alle kort er gættet, tælles pointene sammen, og kortene 

lægges i bowlen igen. 

 

3. I tredje runde skal eleverne på det hold, turen er kommet til, på skift trække et begrebskort, og 

få holdet til at gætte det lodtrukne begrebskort ved kun at mime. Uret stilles igen på to 

minutter til hvert hold, og runden er slut, når alle kort er gættet. Pointene tælles sammen og 

det hold, der har fået flest point vinder.  

 

 

 

CASE 2 - s. 52 “Mette Frederiksen og Anna Briand” 

 
Organisering: Grupper af fire 

 

Efter at have gennemgået begreberne i opgave 2, skal klassen i fællesskab se de tre videoer, “Alle 

elsker likes”, “Fremtiden som politiker: Nu tager de en hvalsnak”, “Karakterræs: Mette er synsk”. Når 

klassen har set de tre videoer, går eleverne ud i grupper. Her skal de diskutere de tre spørgsmål  på 

side 53 og finde frem til nogle fælles svar. I gruppernes besvarelser skal eleverne inddrage 

fokusordene fra kapitlet. Opgaven afsluttes med en fælles opsamling. 

https://www.youtube.com/watch?v=wCdGb7b3Al4
https://www.youtube.com/watch?v=wCdGb7b3Al4
https://www.youtube.com/watch?v=2x5rOgBotUI
https://www.youtube.com/watch?v=yxEZ0mgThwU


I l lustrat ion:  Mia Mottelson/Inform ati on

 



FÅ SEKUNDER KAN FORANDRE ET LIV

D
u poserer i dine nye trusser eller viser din nøgne overkrop 
foran spejlet, laver en selfie og sender den af sted på Snapchat 
til en ven. Det tager få sekunder, men kan ændre dit liv, hvis 
vennen viser billedet til andre og sender det videre. Og det 
sker desværre af og til.

I løbet af 2010’erne er det blevet udbredt i unges digitale 
liv at dele intime billeder med hinanden via sociale medier eller an-
dre slags teknologier. Så mens dine oldeforældre kun havde mulig-
hed for at gå ned til en postkasse og sende det ene billede, de havde 
fået taget hos skolefotografen (med sideskilning og det pæneste tøj), 
til deres kæreste i nabobyen, har du så mange muligheder for at dele 
alle mulige slags billeder, at det nærmest er umuligt at sammenligne 
de to situationer. 

Derfor er deling af intime billeder også et ret nyt fænomen. Det 
kan godt være, dine bedsteforældre eller forældre også har et par 
’frække’ billeder af hinanden, men de har sandsynligvis ikke hængt 
dem op på køleskabet derhjemme eller vist dem til hele nabolaget. 
Og det er ret usandsynligt, at de havner hos nogle af deres venner, 
bekendte eller helt fremmede. Men virkeligheden ser anderledes ud 
i dag, hvor de intime billeder potentielt kan deles med mange via 
sociale medier og andre teknologier.

Det kan være alt fra hyggeligt til pirrende, kærligt eller bare sjovt 
at sende intime billeder til hinanden, så længe man har en aftale om, 
at man ikke deler billederne videre. Deles billederne videre, uden at 
man har givet lov til det, kan det få alvorlige konsekvenser. Både for 
den, der bliver delt, og for den, der deler.

Ifølge loven bestemmer du over de intime billeder, der er taget af 
dig. På samme måde, som alle andre mennesker bestemmer over de 
intime billeder, der er taget af dem. Derfor skal man spørge om lov, 
før man deler et intimt billede. Den tilladelse til at dele kalder man at 
få samtykke. Og det er samtykket, der bliver brudt, hvis du deler et 
billede af nogle, der ikke ved det eller ikke vil have det. Du kan også 
opleve at modtage intime billeder, som du måske slet ikke har lyst til 
at få eller er gammel nok til at få.

Kapitel 2.3

DELING AF INTIME 
BILLEDER

FOKUSORD 

Samtykke
Hævnporno
Krænkelse af privatliv
Digital intimitet
Flertalsmisforståelse

OPGAVE

Samtykke
Prøv med dine egne ord at 
forklare, hvad samtykke be-
tyder. Hvad vil det sige at dele 
et billede med samtykke – og 
uden samtykke?
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Her i kapitlet bruger vi udtrykket billeddeling uden samtykke. 
Det kan være, du også er stødt på andre ord, der beskriver cirka det 
samme, fx hævnporno. Ordet bruges til at beskrive, når en person 
deler nøgenbilleder af andre for at hævne sig. Det kan fx være én, der 
er vred på sin ekskæreste. 

Billeddeling uden samtykke kan foregå på mange forskellige må-
der. Det kan for eksempel være to veninder, som tager billeder af hin-
anden nøgne eller med kun en lille smule tøj på og bagefter sender 
billederne videre uden samtykke. Det kan også være et kærestepar, 
som tager eller sender billeder til hinanden og (fx hvis de går fra hin-
anden) sender billederne videre uden den andens samtykke. 

Der er også eksempler på, at nogen har taget billeder af andre, 
der er nøgne eller næsten nøgne i et omklædningsrum eller på stran-
den. Eller nogen, der har taget billeder af to personer, som er seksuelt 
sammen til en fest, og hvor billederne siden hen er blevet delt uden 
samtykke, og uden at de, der er på billederne, ved det.

Tre danske sager

2014 EMMA HOLTEN
Et kendt eksempel på en dansk kvinde, der har været udsat for bil-
leddeling uden samtykke, er aktivisten Emma Holten. Hun stod frem 
i 2014 og fortalte om, hvordan hun i tre år havde levet med, at der lå 
nøgenbilleder af hende (med hendes navn, Facebook-profil m.m.) på 
forskellige sites. Billederne havde hun sendt til en ekskæreste. Hun 
ved ikke, hvem der stod bag billeddelingen, eller om hendes konto 
var blevet hacket. Emma Holten blev udsat for en masse ubehagelige 

INFO

Andre ord for billeddeling 
uden samtykke:
Digitale krænkelser
Krænkende billeddeling
Hævnporno
Sexting (sammentrækning 
mellem ‘sex’ og ‘texting’)
Shaming
Sexmobning

Figur 2.14 
Emma Holten har taget 
kampen op mod billeddeling 
uden samtykke.
Foto: Ritzau Scanpix
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Figur 2.15
I kortfilmen Det’ bare for 
sjov på YouTube viser elever 
fra Klostermarkskolen et 
eksempel på billeddeling 
uden samtykke i en klasse.  

ting, fx fik hun truende og ubehagelige beskeder. Til sidst besluttede 
hun sig for at genvinde sin værdighed ved at få skudt en serie med 10 
billeder af sig selv nøgen i forskellige hverdagssituationer, der ikke 
var seksualiserede. Emma Holtens billedserie blev startskuddet til en 
masse debat om hævnporno og billeddeling uden samtykke både her-
hjemme og internationalt. 

Emma Holten: ”Da jeg blev krænket, var det ikke bare en trauma-
tisk og voldelig oplevelse for mig selv. Det var også et kig ind i en 
verden, jeg ikke anede eksisterede. En verden, hvor helt alminde-
lige menneskers privatliv blev invaderet, fordi andre syntes, det var 
sjovt, underholdende eller pornografisk. Jeg blev chokeret, da jeg 
scrollede ned over internetsider fyldt med fotos, der var delt uden 
samtykke. Tusindvis af helt almindelige mennesker udstillet mod 
deres vilje. Ofte – som i mit tilfælde – med udførlig information som 
fx telefonnummer, adresse, studie og link til alle sociale medieprofi-
ler” (Søndergaard 2016). 

2015 VIBORG-MAPPEN
I 2015 og 2016 kom det frem, at unge fyre gemte billeder af lokale 
piger i Dropbox. Viborg-mappen indeholdt for eksempel 800-900 in-
time billeder af piger fra lokalområdet. Mange af billederne var ulov-
lige. Nogle af pigerne var blot 13 år. 

Mange af pigerne i Viborg-mappen havde selv sendt billederne til 
en kæreste, men uden at vide, at de ville blive delt uden deres sam-
tykke. I mappen fremgik nogle af pigernes navne på billederne. Flere 
piger havde oplevet at blive kontaktet af fremmede.

Viborg-mappen findes ikke kun på Dropbox, men er blevet delt 
via andre teknologier, blandt andet er den solgt på USB-sticks. Den 
store spredning gør det ekstremt vanskeligt for politiet at få mappen 
slettet.

2018 UMBRELLA-SAGEN
I januar 2018 sigtede politiet 1.004 danskere, hovedsageligt unge, for 
at have delt pornografisk materiale af personer under 18 år. Sigtelser-
ne førte til Danmarkshistoriens største sag om besiddelse og distri-
bution af børneporno under navnet Operation Umbrella (paragraf 
235 i straffeloven). I sagen har især unge delt seksuelt videomateriale 
af en 15-årig pige. Videomaterialet er blevet delt mindst 5.000 gange 
fra skærm til skærm via Facebooks beskedtjeneste Messenger. De fle-
ste af de sigtede har delt videoklippet få gange, mens enkelte har delt 
det flere hundrede gange.

Sagen begyndte, da Facebook modtog rapporter om, at to video-
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Figur 2.16 
I 2016 fortalte ’Sofie’ 
Dagbladet Information 
om den massive deling af 
billedmateriale med hende. 
I 2018 bliver billeddelingen 
kendt i offentligheden som 
Umbrella-sagen.

klip og et billede med pornografisk materiale blev delt via Messenger. 
Facebook oplyste de amerikanske myndigheder, som videregav op-
lysningerne via Europol til dansk politi. 

”Får du en notering på børneattesten, står den der i mindst 10 år. 
Det betyder, at du kan kigge langt efter et job i en børnehave eller 
glemme ideen om at blive fodboldtræner. Du kan eksempelvis også 
få problemer ved indrejse i USA. Så det er alvorligt, og det har al-
vorlige konsekvenser langt ind i fremtiden.” 
Politikommissær Flemming Kjærside fra Det Nationale Cyber Crime 
Center (NC3) til Red Barnet

DET ER STRAFBART
Det er ulovligt at dele nøgenbilleder og -videoer af andre, hvis man ikke har 
fået lov til det. Hvis personen er under 18 år, er det ulovligt at dele billeder 
og videoer med seksuelt indhold, også selv om man har fået lov af de(n) 
deltagende.

§ 232 BLUFÆRDIGHEDSKRÆNKELSE
Det er strafbart at krænke andres blufærdighed, for eksempel ved at dele 
billeder eller videoer af dem i seksuelle situationer, som man ikke har fået 
samtykke til at dele. Bliver man dømt, straffes man med bøde eller fængsel i 
op til 4 år. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år, hvis 
man dømmes, ligesom det kommer til at fremgå af børneattesten, hvis den 
krænkede er under 15 år.

§ 235 UDBREDELSE OG BESIDDELSE AF BØRNEPORNO 
Det er ulovligt at tage/dele billeder af personer under 18 år, hvor der 
vises seksuelle handlinger (samleje, oralsex, fokus på kønsorganer m.m.). 
Undtaget er kærestepar over 15 år, som må dele imellem sig, men ikke med 
andre. Er man over 18 år og har givet samtykke til deling, er det ikke ulovligt 
at dele seksuelle billeder og videoer.

Hvis man deler et seksuelt billede eller video af en person under 18 
år, kan man dømmes for udbredelse af børneporno – også selvom de 
involverede har givet samtykke til deling. Man kan straffes med bøde eller 
fængsel i op til 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder op til 

§

§
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6 år, hvis man bliver dømt. Derudover får man en plet på straffeattesten i 
minimum 2 år og børneattesten i minimum 10 år, hvis man dømmes.

§ 264 D KRÆNKELSE AF PRIVATLIV
Man må ikke dele krænkende billeder af andre uden at have fået lov af 
dem. Det kan være alle slags billeder, der udstiller en person. Paragraffen 
kaldes også paparazzi-paragraffen, fordi den bruges af kendte, der bliver 
fotograferet uden deres tilladelse.

Hvis man deler billeder eller videoer af privat karakter af personer over 18 år 
uden de involveredes samtykke, kan man straffes med bøde eller fængsel i op 
til 6 måneder. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år, 
hvis man dømmes. (Det Kriminalpræventive Råd)

INTIMITET ER EN VARE
En stadig større del af vores kommunikation foregår ved hjælp af 
billeder. Det gælder især unge, der er flittige brugere af billedbårne 
sociale medier som Snapchat og Instagram. Mange unge udveksler 
et hav af billedbeskeder med hinanden hver dag og bruger dem til 
venskaber, skænderier, flirt osv. Jette Kofoed, lektor i socialpsyko-
logi, har undersøgt unges billeddeling og peger på, at der opstår en ny 
form for intimitet i den enorme udveksling af digitale billeder. Det 
er en tillidserklæring at turde sende grimme eller frække billeder til 
en ven eller kæreste. Det viser, at man stoler på den anden. Som en 
14-årig pige siger: 

Når man får sådan et billede, så bliver man glad for dobbelthager … 
Så snart man har modtaget en dobbelthage, så er man officielt ven-
ner … Den første dobbelthage i et venskab − den er virkelig vigtig 
(Middelboe 2017).

Udvekslingen af intime billeder kan samtidig skabe en sårbar-
hed og følelse af ikke at have kontrol, for så ligger ens venner inde 
med et hav af billede af én i alle mulige situationer. Det behøver ikke 
kun at være nøgenbilleder, men også andre typer af intime billeder 
som fx dobbelthagebilleder (”uglies”) eller billeder, hvor man er i en 
upassende situation. Med arkiver af hinandens fotos har man noget 
at ”handle med” og kontrollere hinanden. En ung pige forklarer det 
sådan her: ”Min veninde har så mange grimme billeder af mig, at hun 
kan gøre hvad som helst med dem” (Preisler 2017).

”Jeg vil give alt for 
billeder med Sofia 
Jensen! Gerne med 

ansigt. Skriv her, hvis 
I har nogen.”

”Nogen der har et link 
til de lækkede billeder 
fra plastikklinikken i 

Litauen?”

 Elmose 2017

§
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CASE

You know this is revenge porn, right?

Figur 2.17
Billede fra Ex-girlfriend doesn’t know that I shared this 

Se filmklippet Ex-girlfriend doesn’t know that I shared this. Dansk Kvindesam-
fund står bag filmen, som er en del af kampagnen #AskFirst. De lancerede den 
i foråret 2018 i samarbejde med verdens tre største pornosites: PornHub, Red-
Tube og YouPorn, der distribuerer filmen til deres over 100 mio. daglige brugere. 

OPGAVE

Diskutér virkemidler
Hvilke virkemidler bruger afsenderen af kampagnen for at sprede deres 
budskab?
Synes du, det er en god idé at samarbejde med pornosites for at få 
budskabet frem?
Ville du se og/eller dele en video, hvis den havde titlen You know this is 
revenge porn, right?

EN MARKEDSPLADS FOR BILLEDDELING
Nøgenbilleder indgår i en digital markedsplads med købere, sælgere, 
varer og forskellige valutaformer. Hvis der fx er efterspørgsel på et 
nøgenbillede af en specifik person, kan det bruges som en vare på 
internettet.

”De, som ser intime 
videoer, tænker nok 
ikke så meget over 

det. Jeg tror måske, 
det er ved at blive 
normalt. Jeg tror 

bare, man tænker: 
’Nå okay, det er 

endnu en video af 
noget intimt’, og så 
viser man det lige 
til vennerne, fordi 

det er den nye video, 
der er kommet. Og 

så tænker man bare, 
hvad mon det næste 

billede bliver.”

’Sofie’ i Umbrella-sagen 
til Dagbladet Information 
(Stubbe & Mærsk 2016).
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Billeddeling uden samtykke foregår overordnet inden for to for-
skellige miljøer: Det ene er et bekendt delingsmiljø: Her bliver bil-
lederne typisk delt via sociale medier og mapper (fx Snapchat, 
Facebooks Messenger, Dropbox). Relationerne er bekendte, dvs. de 
personer, der deler billederne, kender typisk dem, de sender bille-
derne til. Delerne kender også de personer, der er på billederne.

Det andet miljø er et anonymt, organiseret delingsmiljø: Her deles 
billederne typisk via sider på nettet, som er oprettet specifikt til det 
formål at dele intime billeder. Delerne kender som regel ikke hinan-
den inden for dette miljø, ligesom de ikke kender de personer, som er 
på billederne (Elmose 2017).

Afhængig af, om delingen foregår i et bekendt eller i et anonymt 
miljø, kan der være forskellige motiver bag, når nogle deler et intimt 
billede videre uden samtykke. Her er fire typer af motiver i billed-
delingen:

1.  Byttehandel, fx at deleren får et billede eller en video 
 til gengæld.
2.  Økonomisk kapital, altså at deleren får penge, som 
 oftest overføres via Mobilepay.
3.  Social kapital og status i fællesskabet, dvs. deleren får 
 status/opmærksomhed ved at have skaffet billederne.
4.  Ringeagt og ydmygelse, det vil sige en slags negativ   
 profitform. Motivet kan være, at deleren vil sætte en anden  
 person i et dårligt lys.

Ser vi på det ud fra et markedsperspektiv, bliver billeddeling uden 
samtykke et eksempel på en investering i et bestemt aktiv. Hvis driv-
kraften bag billeddeling uden samtykke sker ud fra et menneskes øn-
ske om at blive mere populær, er der også et rationelt element til ste-
de. Det irrationelle bliver dog dominerende, når popularitetsønsket 
overskygger hensynet til den seksuelt krænkede, og når den enkeltes 
akkumulering af social kapital sker på bekostning af den udsatte. Så 
bliver motivet vigtigere end selve indholdet af handlingen: Er det mo-
ralsk rigtigt eller forkert at dele et billede uden samtykke?

ØVELSE

Analysér markedet for billeddeling
Hvis du nu skulle lave et marked for billeddeling i dit netværk, hvem ville så være 
de oplagte produkter og kunder? Hvad kan der vindes og tabes på dette marked? 

Figur 2.18 A

Undersøgelse af 
gymnasieelever

Har du i løbet af det seneste år …

Sendt et billede/en video til 
nogen, hvor DU SELV var nøgen 
eller delvist nøgen? 

20%
Oplevet, at ANDRE delte 
billeder/video af dig, hvor DU 
var nøgen eller delvist nøgen? 

7%
Modtaget et billede af nogen, 
der var nøgen eller delvist 
nøgen? 

49%

Delt et billede/en video af 
nogen, DU KENDER, som var 
nøgen eller delvis nøgen på 
billedet? 

7%
Delt et billede/en video af 
nogen, DU IKKE KENDER, som 
var nøgen eller delvis nøgen? 

8%
Kilde: Hebsgaard 2017
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Hvilke motiver kan du komme i tanke om, aftagere kunne have? Ville man tænke 
på, at denne form for økonomi faktisk er ulovlig for både dem, der deler, og dem, 
som aftager – enten i form af blufærdighedskrænkelse, opbevaring og udbre-
delse af børneporno eller privatlivskrænkelse?

FLERTALSMISFORSTÅELSER
Hvis de fleste nu synes, at billeddeling uden samtykke ikke er ok, 
hvordan kan en stiltiende norm om, at man synes, det er okay, så 
komme i stand – sådan som det eksempelvis er tilfældet i Umbrella-
sagen? En forklaring er, at der opstår en flertalsmisforståelse i grup-
pefællesskabet. Man synes ikke selv, det er i orden at dele intime bil-
leder, men tror fejlagtigt, at de fleste andre synes, det er ok. Derved 
kan den enkelte komme til at følge en norm, som de fleste ikke bryder 
sig om, eller undlade at sige fra over for den norm.

Det er ikke alle normer, der afspejler medlemmers private præ-
ferencer. Et eksempel på en sådan situation stammer fra Princeton 
Campus, hvor to socialpsykologer adspurgte de studerende om alko-
holvaner på campus (Prentice & Miller 1993). Det viste sig, at største-
delen af de studerende troede, at andre var langt mere tilpas med de 
gængse alkoholvaner, end de selv var. Sagt på en anden måde, så var 
en stor del af de studerende utilfredse med den norm, de fulgte, men 
troede, at de fleste andre var tilfredse med normen. På baggrund af 
observationen, at alle følger en norm, konkluderer flertallet af enkelt-
personer fejlagtigt, at de andre støtter normen. Her begår flertallet 
altså en fejlslutning: De slutter fra det at følge normen til det at støtte 
normen.

Oplyses gruppen om, at den lider under en flertalsmisforståelse, 
så forsvinder grundlaget for den individuelt uønskede, men socialt 
bindende norm. Herved kan den skadelige norm brydes og blive er-
stattet med en bedre norm, som flertallet tilslutter sig.

Den oplysende interventionsstrategi blev undersøgt af de to for-
skere på Princeton og har vist sig at være succesfuld. På to adskilte 
dele af campus afprøvede de to forskellige interventionsstrategier for 
at sænke de studerendes alkoholindtag. Den ene var at oplyse om al-
kohols skadelige virkninger, og den anden var oplysning om normer 
og overbevisningers rolle, og i den sammenhæng om flertalsmisfor-
ståelser. Kun sidstnævnte havde en vedholdende effekt.

Flertalsmisforståelser udspiller sig også online. Center for Infor-
mation og Boblestudier har i samarbejde med Børnerådet gennemført 
en undersøgelse af 9. klasseelevers opfattelse af diverse risikoadfærd, 
herunder digital mobning (Børnerådet 2017). Forskerne konklude-
rede, at generelt var opfattelsen af digital mobnings udbredelse over-
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drevet, men at dette især gjorde sig gældende blandt dem, der fulgte 
den negative norm, det vil sige blandt de mobbende. Ligeledes obser-
verede forskerne især blandt de mobbende en flertalsmisforståelse 
om digital mobning som norm: De fleste mobbere opfattede, at de 
fleste andre var mere positivt indstillet over for digital mobning, end 
de selv var. 

En undersøgelse af unges risikoadfærd i Ringsted har vist, at hvis 
man punkterer myten om de andre unges liv, så falder unges risiko-
adfærd betragteligt. På en enkelt skoledag blev der i 5.- og 6.-klasser 
arbejdet med elevernes holdning til rygning. Her fik eleverne opkla-
ret en udbredt misforståelse: De troede, at de andre røg meget mere, 
end de i virkeligheden gjorde. Opklaringen og punkteringen af myten 
fik en effekt, der rakte ud over cigaretter: Andelen af hashbrugere 
faldt med 80 procent, brugen af alkohol faldt med en tredjedel, og 
såvel mobning som kriminalitet blev halveret (Balvig 2005). 

Denne indsigt giver håb om, at oplysning om flertalsmisforståel-
ser på det digitale område kan bryde uhensigtsmæssige normer som 
eksempelvis at dele intime billeder uden samtykke. Hvis man tror, 
alle andre synes, det er okay at dele intime billeder eller videoer af en 
anden, selv om der ikke er samtykke, så deler man muligvis også selv 
billeder uden samtykke eller undlader at sige fra over for andre. Det 
skete i udbredt grad i Umbrella-sagen. Men hvis man ved, flertallet 
ikke synes, det er okay, så er man mere tilbøjelig til at sige fra.

CASE

SKAM
Skyld, skam og selvbebrejdelse er almindelige reaktioner på at opleve at få 
delt intime billeder uden samtykke. I den norske tv-serie Skam (NRK) tager 
Niko et nøgenfoto af Noora til en fest. Hun kan ikke huske, hvad der er sket, 
da Niko sender billedet til hende senere. Hun er skamfuld og har en lang og 
svær forhandling med sig selv. Noora finder efter noget tid hjælp i straffelo-
ven og konfronterer Niko. 

https://nordeniskolen.org/da/sprog-kultur/7-10-klasse/undervisningste-
maer/skam/skam-5-uten-mitt-samtykke/

Figur 2.18 B

Undersøgelse af elever 
i 6. - 10. klasse

Har du i løbet af det seneste år …

Sendt et billede/en video til 
nogen, hvor DU SELV var nøgen 
eller delvist nøgen? 

7%
Oplevet, at ANDRE delte 
billeder/video af dig, hvor DU 
var nøgen eller delvist nøgen?  

4%
Modtaget et billede af nogen, 
der var nøgen eller delvist 
nøgen? 

25%
Delt et billede/en video af 
nogen, DU KENDER, som var 
nøgen eller delvis nøgen på 
billedet? 

3%
Delt et billede/en video af 
nogen, DU IKKE KENDER, som 
var nøgen eller delvis nøgen? 

4%
Kilde: Hebsgaard 2017
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Figur 2.19
Noora modtager et nøgenbillede

Skab en samtykkekultur
I debatten om billeddeling er unge fra mange sider blevet opfordret til at løse 
problemet ved at holde op med at dele billeder af sig selv med bare bryster, 
dickpicks osv. Er det et godt råd? Holder unge op med at sende intime bil-
leder? Og løser det problemet med billeddeling uden samtykke?

Kom med tre-fem bud på, hvordan vi kan udvikle en samtykkekultur, hvor vi 
ikke deler billeder uden samtykke.

FEM TIP

1. Send eller del aldrig 
krænkende billeder.
2. Slet krænkende billeder.
3. Stop spredning.
4. Sig fra!
5. Søg rådgivning.

Kilde:
Det Kriminalpræventive 
Råd
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Inspiration til undervisningsforløb om 

til lærere i grundskolen (8.-10. klasse) 

 
FAG: Tværfagligt - dansk og samfundsfag.  

 

FORLBET ER UDARBEJDET AF: Morten Samsø Schmidt (samfundsfag og historie) og Malene Arp 

(dansk) 

 

FORLØBET INDDRAGER FØLGENDE KAPITLER FRA LIKE: 

2.3 Deling af intime billeder 

 

 

I kapitlet bliver eleverne præsenteret for en række sager, hvor deling af intime billeder har været i fokus. Det 

er et emne, som for nogle elever kan virke fjernt, men en undersøgelse viser, at 25 % af eleverne i 6.-10. 

klasse har modtaget et billede af en, der var nøgen eller delvist nøgen. I gymnasiet er det hele 50 %. Det 

understreger, at intime billeder på de sociale medier efterhånden er en integreret del af de unges kultur. I 

kapitlet bliver der flere gange nævnt begrebet intim eller intimitet. Derfor er det oplagt, at klassen 

indledningsvis har en diskussion om, dels hvad begrebet betyder, og dels om hvornår et billede ikke er 

intimt. Desuden er begrebet samtykke centralt i kapitlet. 

 

Derudover vil begrebet flertalsmisforståelser også indgå i kapitlet. Det er et begreb, der lægger sig op ad 

lemmingeeffekten. Det er centralt, at eleverne bliver bevidste om dette begreb, og ikke mindst, hvilke 

konsekvenser det kan medføre, hvis man følger en uhensigtsmæssig norm jf. Umbrella-sagen, som også 

bliver nævnt i kapitlet. Kapitlet lægger op til nogle vigtige etiske og moralske diskussioner. 

 

Fag: Dansk og samfundsfag 

Tid: 4-8 lektioner 

 

Formålet: 

• At eleven får kendskab til lovgivningen omkring billeddeling 

 

• At eleven forstår betydningen af begrebet flertalsmisforståelse 

 

• At eleven bliver opmærksom på egen ageren på sociale medier 

 

Fælles mål: 

 

Dansk 

• Eleven har viden om kommunikationsetik 

 

• Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab 

 



 

• Eleven kan fremstille større multimodale produktioner 

 

• Eleven har viden om PR og lancering 

 

Samfundsfag 

• Eleven har viden om brug af kulturteknikker og digitale medier til formidling 

 

• Eleven har viden om centrale principper i markedsøkonomien 

 

 

OPGAVE 1 – s. 70 “Samtykke” 
 

Organisering: En og en, grupper af fire og herefter klassediskussion 

Materialer: Computer, “Samtykke” 

 

Eleven starter med at læse side 70-74 til “Intimitet er en vare”. Efter at have læst teksten, får eleven fem 

minutter til at besvare spørgsmålene: 

 

1. Hvad betyder samtykke? 

 

2. Hvad betyder det at dele et billede med samtykke – og uden samtykke?  

 

Herefter går eleverne sammen fire og fire og præsenterer, hvad de har skrevet for hinanden. Når det er gjort, 

udleverer læreren opgaven “Samtykke”. Her skal eleverne i grupper på fire besvare spørgsmålene til 

statistikken om billeddeling samt regler og normer for billeddeling. Opgaven afsluttes med, at eleverne går 

tilbage til deres oprindelige definition af samtykke og bruger deres nye viden til at nuancere deres forståelse. 

Opsamling foregår via en klassesamtale, hvor gruppernes besvarelser diskuteres. 

 

 

CASE 1 – s. 75 “You know this is revenge porn, right?” 
 

Organisering: To og to, fælles opsamling 

Materialer: Computer, You know this is revenge porn, right?, viden om kampagnefilm og virkemidler, 

Kampagnefilm, Nederen forældre, Kampagnefilm, Modig, Kampagnefilm, Vi elsker alle typer. 

 

Eleverne læser teksten “Intimitet er en vare”, og filmklippet “Ex-girlfriend doesn´t know that I shared this” 

vises i klassen. Filmen vises uden anden introduktion end titlen. Når klassen har set kampagnefilmen, tales 

der fælles om kampagnefilmen som genre. Herefter går eleverne sammen to og to og besvarer spørgsmålene 

til opgaven “Diskutér virkemidler”. Opgaven afsluttes med en fælles klassesamtale, der kan tage 

udgangspunkt i følgende: 

  

Lærerstillede spørgsmål: 

• Var der nogle af jer, der undrede jer over, at vi skulle se en film med titlen “Ex-girlfriend doesn´t 

know that I shared this?” 

 

• Hvilken målgruppe henvender kampagnen sig til? 

 

• Tror du kampagnefilmen kan være med til at sikre, at sager som “Viborg-mappen” og “Umbrella-

sagen” ikke gentager sig? Hvorfor/hvorfor ikke? 

https://docs.google.com/document/d/1oa68VjKa4fqwUuCQuhyshBnyIjcH4WvXOcKPxKNOlb8/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=1942146139151545
https://www.sikkertrafik.dk/kampagner/nederen-foraeldre
https://amnesty.dk/emner/frihed/modig
http://www.mynewsdesk.com/dk/bloddonorerne-i-danmark/videos/vi-elsker-alle-typer-29696


 

 

 

ØVELSE 1 – s. 76 “Analyser markedet for billeddeling”. 
 

Organisering: To og to 

Materialer: Computer, Festkonge dømt: Delte sex-video 

 

Eleverne læser teksten “En markedsplads for billeddeling” side 75-76 og læser evt. artiklen “Festkonge dømt: 

Delte sex-video”. 

 

Med udgangspunkt i artiklen tager eleverne stilling til, hvilke type motiver Patrick Peitzsch kan have haft, da 

han delte videoen. Her skal eleverne anvende “De fire typer af motiver i billeddeling” på side 76. 

 

Eleverne skal nu forestille sig, at skolens leder gerne vil have en platform, hvor eleverne i udskolingen kan 

dele videoer og billeder fra forskellige arrangementer. Eleverne skal udarbejde retningslinjer for, hvordan 

sådan en platform kan organiseres.  

 

Eleverne skal derfor undersøge markedet for billeddeling med udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

 

• Hvordan undgår man blufærdighedskrænkelse eller privatlivskrænkelse på platformen? 

 

• Skal billeder godkendes, før de uploades? Hvis ja, opstil kriterier for godkendelse. 

 

• Skal det være udvalgte elever, som bestemmer, hvad der er rimeligt?  

 

• Hvordan skal man forholde sig til opbevaring og udbredelse af billeder på platformene? 

 

• Hvordan sikrer man, at platformen bruges af eleverne? Skal eleverne fx have point, når de deler 

billeder og videoer, så der kommer indhold på platformen?  

 

Retningslinjerne præsenteres for klassen, og eleverne får her mulighed for at vidensdele. Herefter har 

grupperne mulighed for at justere egne retningslinjer.  

 

 

CASE 2 – s.78 “Skam” 

 
Organisering: Grupper af fire 

Materialer: Computer, Storyboard, “SKAM 5: UTEN MITT SAMTYKKE” 

 

Eleverne starter med at læse fra side 77  “Flertalsmisforståelser” til og med casen “Skam” på side 78.  

Eleverne ser klippet fra SKAM 5: UTEN MITT SAMTYKKE, sæson 2, hvor Noora konfronterer Niko, og 

forklarer ham reglerne for billeddeling. Efterfølgende kan læreren igangsætte en fælles klassediskussion, 

hvor der er fokus på fx nonverbale tegn og talehandlinger.  

 

• Hvordan forløber samtalen mellem Noora og Niko?  

 

• Forskyder magten sig i løbet af samtalen?  

 

• Hvordan er Nooras argumentation i forhold til den danske lovgivning (side 73)? 

https://ekstrabladet.dk/flash/dkkendte/natklub-konge-indroemmer-delte-sexvideo-uden-samtykke/7664438
https://drive.google.com/file/d/1fkD9JwZAPuQA2tpLBD-6_iGol212pkcq/view?usp=sharing
https://nordeniskolen.org/da/sprog-kultur/7-10-klasse/undervisningstemaer/skam/skam-5-uten-mitt-samtykke/


 

 

Herefter skal eleverne med udgangspunkt i det gennemgåede stof lave deres egen kampagnefilm, hvor 

formålet med filmen er at skabe en samtykkekultur på skolen, hvor man ikke deler billeder uden samtykke. 

De skal bruge et storyboard til at skabe overblik over de forskellige scener og inddrage filmiske virkemidler 

som beskæring, perspektiv, lyd, lys, klipning mv. Eleverne kan med fordel inddrage “Fem tip” på side 79, som 

de kan tage udgangspunkt i eller gøre til en del af filmen. Kampagnefilmen skal højst vare to minutter, og 

eleverne skal overveje, hvilket medie kampagnefilmen skal lanceres på. Når filmene er færdige, lægges de på 

en fælles kanal. Som afslutning på casen ser eleverne de forskellige kampagnevideoer og giver feedback med 

udgangspunkt i brug af virkemidler, målgruppe og lancering. 
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