Digitale sexkrænkelser

Elevark: bilag 1A

lektion 2

Hvad er digitale sexkrænkelser?

9

Nina har fået kontakt til en
fyr, som hun synes er
virkelig sød. De er venner, men
Nina håber, det kan blive til mere
end bare venskab. Fyren beder
Nina sende nogle nøgenbilleder af
sig selv. Det ignorerer Nina i første
omgang, men da fyren bliver ved
med at spørge, blokerer hun ham
til sidst.

Magnus poster nogle selfies
på nettet. Han modtager
efterfølgende nogle anonyme
kommentarer, der refererer til
hans krop med en seksuel
undertone og kommer med
seksuelle opfordringer

Simon har en pigekrop, men
han føler sig som en dreng.
Han ønsker, at folk i skolen skal
kalde ham for Simon i stedet for
Sara. Da han ændrer sit profilnavn
til Simon, er der flere, der ’liker’
ændringen, mens andre
kommenterer og stiller nysgerrige
spørgsmål.

Anna modtager pludselig et
dickpic (billede af en penis).
Afsenderen er en af hendes
kærestes venner. Hun viser sin
kæreste billedet, og de griner af
det sammen. Bagefter sletter hun
det.

Sashas kæreste kysser med
en anden, mens de kommer
sammen. Sasha bliver vred og
deler et nøgenbillede af kæresten
på nettet.

Alle i Thomas’ klasse taler
om, at Thomas er vild med
deres lærer, Keld. En fra Thomas’
klasse tager et billede af Thomas
og Keld og tilføjer emojis med
seksuelle undertoner. Billedet
bliver lagt op på nettet og sendt
rundt til alle fra klassen.

William går sammen med en
gruppe drenge fra klassen.
Gruppen får Emma, en pige fra
klassen under dem, til at røre
Williams penis, mens de optager
det på video. Videoen bliver lagt
på nettet og delt på skolen.

Hassan bliver fotograferet i
en situation hvor han kysser
Niklas. Nogen lægger et emojihjerte på billedet og sender det
rundt i klassen med kommentaren
“klamt”.

Nogen opretter en falsk
profil i Samis navn og
sender beskeder rundt til en lang
række piger med en opfordring til
at sende ham nøgenbilleder. Sami
nægter at kende til profilen, men
ingen tror på ham.

Maja tager en selfie
sammen med sin bedste
veninde. Hun kommenterer på
billedet med teksten: ”Jeg elsker
dig, bitch.”

Dan har fået en kæreste,
der er to år yngre end ham
selv. Hans venner kommenterer
hans billeder med ”pædofil”.

Hamid og Laura er lige
begyndt at ses. De SMS’er
til hinanden og er meget flirtende i
det, de skriver. Hamid skriver til
Laura, at hun er vildt lækker.

Emil lægger en video på sin
profil af sig selv, hvor han
spiller fodbold. En pige, som han
er vild med, kommenterer med
teksten: ”Hvor ser det godt ud!”
Emil svarer tilbage: ”Tak, men det
er dig, der ser godt ud!”

Zara er forelsket i sin
veninde Lea. Hun ved ikke,
om Lea har de samme følelser.
Hun spørger Lea på nettet, om
hun har det på samme måde. Lea
er glad for, at Zara fortæller hende
det.

Søren har delt et
nøgenbillede med en
person han har flirtet med på
nettet. Nu truer personen med at
dele billedet, hvis ikke Søren
sender flere billeder.
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