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Denne workshop er udviklet i samarbejde med et hold dramastuderende fra 
London.

Den primære målgruppe for workshoppen er elever i udskolingen. Materialet 
er bygget sådan op, at de ældste udskolingselever – 9. og 10. klasse – står 
for at gennemføre workshoppen med 7. og 8. klasse.  

Der kan være store fordele ved at lade unge undervise unge, når det drejer 
sig om følsomme emner som f.eks. digitale sexkrænkelser. De unge vil ofte 
føle sig mere trygge ved at tale om vanskelige problemstillinger med andre 
unge, der selv har eller har haft problemstillingerne tæt inde på livet. 

At arbejde med følsomme problemstillinger og situationer gennem drama 
og rollespil kan derudover give de unge mulighed for at gå på opdagelse i 
forskellige måder at håndtere vanskelige situationer og løsninger på.
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Rammerne for workshoppen
I Projekt deSHAME defineres digitale sexkrænkelser 
som uønsket seksuel adfærd på enhver digital 
platform. Digitale sexkrænkelser omfatter en bred vifte 
af handlinger, hvor digitalt indhold (billeder, videoer, 
indlæg, beskeder, sider) på en række forskellige 
platforme (private eller offentlige) bliver anvendt. 
Disse handlinger kan få en person til at føle sig truet, 
udnyttet, tvunget, ydmyget, forstyrret, seksualiseret eller 
diskrimineret. Materialet fokuserer specifikt på digitale 
sexkrænkelser, der finder sted imellem unge. Digitale 
sexkrænkelser finder sted i en kønsspecifik kontekst, 
hvor digitale sexkrænkelser kan have større negative 
konsekvenser for piger end for drenge. Du kan læse 
Red Barnets undersøgelse om digitale sexkrænkelser 
her. 
 
Målgruppe: elever på 13-17 år.

Workshoppens formål
• At øge bevidstheden om digitale sexkrænkelser og 

oplyse om, hvor man kan få hjælp hvis man er blevet 
udsat for krænkelser.

Workshoppens læringsmål   
• At eleverne bliver bevidste om de følelsesmæssige 

konsekvenser, digitale sexkrænkelser kan have 
• At eleverne bliver bevidste om, hvilke tegn på digitale 

sexkrænkelser der kan være
• At eleverne får viden om, hvordan man kan få hjælp 

hvis man er blevet udsat for digitale sexkrænkelser.

I skal bruge:
• Et lokale, hvor der er mulighed for at flytte rundt på 

møblementet 
• Post-its i to forskellige farver (hver elev skal have 

mulighed for at bruge min. tre stk. i hver farve) 
• En kuglepen/blyant pr. elev 
• En stol til hver elev 
• Print af bilag
• Sakse til at klippe i bilag

Nøgleord
Digitale sexkrænkelser, rollespil, fortælle om det og 
bede om hjælp, refleksion.

 

https://redbarnet.dk/media/4065/deshame-unges-erfaringer-med-digitale-sexkraenkelser-red-barnet.pdf


Digitale sexkrænkelser  Workshop  5

Før workshoppen … 

Hvis du som elev skal lede og gennemføre workshoppen:  

• Læs alle workshoppens aktiviteter igennem.  
• Tal hver aktivitet igennem med en lærer eller en fagperson. Sørg for at spørge ind til det, du er usikker på,  

forvirret over eller bekymret for. 
• Forbered dig godt, så du har helt styr på workshoppen. 
• Vær opmærksom på tips og gode råd, som er at finde under aktiviteterne.
• Tro på, at du gør det godt! 

 
 
 

Hvis du er læreren/fagpersonen, der skal støtte gruppen af ældre elever i at 

gennemføre workshoppen: 

• Gennemgå ‘Digitale sexkrænkelser - at forstå, forebygge og håndtere - skolens guide til at håndtere digitale 
sexkrænkelser’, og få yderligere viden om emnet. 

• Tal hver enkelt aktivitet igennem med den gruppe af ældre elever, der skal stå for workshoppen.
• Sørg for, at de ældre elever, der skal stå for workshoppen, har alt det, de har brug for, herunder print af de 

nødvendige bilag.
• Lav en aftale med en anden lærer eller fagperson, der kan stå til rådighed i forbindelse med workshoppen, hvis 

en eller flere elever skulle få brug for at tale om krænkelser, de selv har været udsat for. 
• Sørg for, at de ældre elever ved, hvilken lærer eller fagperson de kan henvise til, hvis en eller flere elever har 

brug for at tale om episoder af personlig karakter. 
• Sørg for at have din egen kopi af workshoppens materiale, og vær opmærksom på tips og gode råd, der kan 

hjælpe de ældre elever med at gennemføre workshoppen. 
• Afsæt tid til at give gruppen af ældre elever feedback efter gennemførelsen af workshoppen. 
• Lav en fælles evaluering med fokus på elevernes oplevelse med workshoppen, og giv dem mulighed for at stille 

eventuelle spørgsmål eller udtrykke bekymringer.

Udskriv bilag 1-5 og klip rollespillene ud

Aktiviteter Varighed  Huskeliste

Fælles samtaleregler 5-10 min  Flipover, blyanter/kuglepenne

Aktivitet nr. 1: Par, og del 10 min        

Aktivitet nr. 2: Ordassociation     5 min  Post-its, blyanter/kuglepenne

Aktivitet nr. 3: Rollespil  45 min   Print cases og klip dem ud. 

Aktivitet nr. 4: Refleksion – ordassociation     5 min  Post-its, blyanter/kuglepenne
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TIPVær sikker på, 
at samtalereglerne 

præsenteres og hænges 

op i lokalet, så de er synlige 

for alle. Henvis til reglerne, 

hvis det bliver nødvendigt

Starter
5-10min

Fælles samtaleregler

Tal om, hvad der skal ske, og hvilke forventninger eleverne har til workshoppen. Bliv enige om nogle fælles 
samtaleregler, som kan gælde i forbindelse med workshoppen. 

Vælg en referent, og skriv de samtaleregler ned, som eleverne bliver enige om (f.eks.: Hav respekt for andres 
meninger, lyt til den, der taler). Dette kan være med til at skabe trygge rammer omkring workshoppen.  

Fortæl eleverne, at hvis der opstår en utryg situation i forbindelse med workshoppen, eller hvis en elev skulle få 
behov for at drøfte mere personlige forhold med en voksen, vil der være mulighed for at tale med en lærer eller 
fagperson, når workshoppen er færdig. Husk at fortælle eleverne, hvem den pågældende lærer eller fagperson er.

Note til dig, der skal undervise: 
Sørg for, at de fælles samtaleregler også har fokus på fortrolighed – særligt i forbindelse med klassens diskussioner. 
Mind eleverne om, at de ikke skal fortælle om personlige oplevelser, men hvis de er utrygge eller har brug for hjælp 
til noget, er der mulighed for at tale med en lærer eller fagperson, når workshoppen er færdig. 

Bemærkning til dig, der skal undervise: 
Du finder en liste over samtaleregler i bilag 1, 
som du kan tage udgangspunkt i. 
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Aktivitet 1
10min

Par, og del

Bed eleverne om at gå rundt i lokalet, mens de overvejer, hvordan de vil forklare, hvad digitale sexkrænkelser er.  
Når du siger ”stop”, skal eleverne gå sammen i makkerpar og forklare hinanden, hvad digitale sexkrænkelser er. 
Gentag evt. øvelsen, hvor eleverne går sammen med nye makkere. Lav til sidst en fælles opsamling, hvor eleverne 
får mulighed for at dele deres forklaringer med hinanden i plenum. 

Bed eleverne om at gå rundt i lokalet igen. Denne gang skal de tænke på en hændelse med digitale sexkrænkelser, 
som de har hørt om, enten i nyhederne, online eller fra en anden person. Mind eleverne om ikke at bruge navne eller 
personlige historier. Når du siger ”stop”, skal eleverne igen finde sammen med en makker og dele de historier, som 
de hver især tænkte på.
 
Afslut aktiviteten ved at læse definitionen på digitale sexkrænkelser højt for eleverne. Du finder definitionen i bilag 2. 

Ekstra aktivitet 
Herefter stiller eleverne sig i en stor cirkel, hvor de fortæller makkerens historie til resten af klassen. Når alle har 
fortalt en historie, vender eleverne sig mod sidemanden og taler om følgende to spørgsmål:
• Hvad lærte du af øvelsen? 
• Er du blevet overrasket over noget? 

Bemærkning til dig, der skal undervise: 
De fleste elever vil sandsynligvis have en historie eller erfaringer at dele. 
Det viser, hvor alvorligt og udbredt problemet med digitale sexkrænkelser 
er, og hvor mange der direkte eller indirekte er påvirket af det. 

TIP
Læs  

definitionen på  

digitale sexkrænkelser  

i bilag 2 som en del af  

din forberedelse.

TIPHvis eleverne  
begynder at fortælle  

om deres egne personlige 

erfaringer eller oplevelser, skal 

du minde dem om, at dette ikke er 

hensigtsmæssigt, men at der 

 vil være mulighed for at tale  

med en lærer eller fagperson 

efter workshoppen.
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TIPEksempler på 
ord, der kan bruges: TruetHjælpeløs Bange At skamme sig

Aktivitet 2
5min

Ordassociation 

Udlevér Post-its til eleverne, og bed dem om at skrive et ord, som de forbinder med digitale sexkrænkelser. Det kan 
f.eks. være en følelse, en handling eller en sætning. 

Når alle eleverne har gjort dette, skal de hænge deres Post-its op på en væg i lokalet. 

Bemærkning til dig, der skal undervise: 
Dette er tænkt som en hurtig aktivitet.  
I vender tilbage til elevernes Post-its i  
slutningen af workshoppen. 
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Aktivitet 3
45min

Rollespil

Inddel eleverne i grupper med 4-5 i hver. Giv et rollespil til hver gruppe (se bilag 3). 

Bed grupperne om at forberede tre korte scener, der varer ca. 30 sekunder. Scenerne skal fortælle, hvad der skete: 
1. Før scenariet 
2. Under scenariet 
3. Efter scenariet.

Til hvert rollespil er der tilhørende spørgsmål, der hjælper eleverne på vej. 

Giv eleverne ca. 15 minutter til at planlægge og forberede deres rollespil. Sørg for, at alle i grupperne får sagt noget 
mindst én gang. 

Hver gruppe skal vise deres rollespil for resten af klassen. Sørg for, at der efter hvert rollespil er tid til at samtale om 
den case, som rollespillet er bygget op omkring. 

• Hvad kunne have forhindret, at det gik, som det gik?
• Hvad kunne der gøres for at sikre, at det ikke ville blive værre?

Målet er at opmuntre eleverne til at fortælle om det og bede om hjælp hvis de oplever digitale sexkrænkelser. Hvis 
ikke scenen viser det, kan du inddrage resten af klassen i forhold til håndtering af casen (se bilag 4). Gennemspil 
evt. scenarierne igen – gerne med hjælp fra elever fra de andre grupper. 

Bemærkning til dig, der skal undervise: 
Er Kim en pige eller en dreng? Begge køn kan blive udsat for digitale sex-
krænkelser, men måske oplever eleverne, at nogle af scenarierne oftere 
kan udspille sig for enten piger eller drenge. Diskutér dette med eleverne.
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Bemærkning til dig, der skal undervise: 
Italesæt over for eleverne, at et vigtigt første skridt for at bekæmpe digitale  
sexkrænkelser mellem unge er at fortælle om det og bede om hjælp.

 
 
 
 
 
Reflektion - ordassociation
Giv eleverne 30 sekunder til at se på væggen med de ord, de skrev i starten af workshoppen. De fleste ord har 
sandsynligvis en negativ klang. Bed derefter eleverne om at tænke tilbage på rollespillene. De skal forestille sig 
en situation, hvor nogen for første gang fortæller en forælder, en lærer, en anden voksen eller en nær ven om, 
hvordan han/hun er blevet udsat for digitale sexkrænkelser. De skal forestille sig, hvordan personen har det, efter at 
vedkommende har fortalt nogen om krænkelserne.

På Post-its (i en anden farve) skal eleverne nu skrive nye ord, sætninger, følelser eller handlinger, der fortæller, 
hvordan man vil have det efter at have fortalt om de krænkende oplevelser. 

Sæt de nye Post-its oven på de gamle, så man kan se forskel på de første ord og de næste. Bed eleverne om at se 
på væggen igen og reflektere over de eventuelle forskelle eleverne kan se. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Sammenfatning
Mind eleverne om de fælles samtaleregler, I blev enige om i begyndelsen af workshoppen. Understreg, at alt det, der 
er blevet sagt og talt om i forbindelse med workshoppen, er privat og bør ikke deles med andre. 
Mind også eleverne om, hvem læreren eller fagpersonen er, der står til rådighed for de elever, der har brug for en 
voksen at tale med om personlige oplevelser eller erfaringer med digitale sexkrænkelser. Eleverne er også velkomne 
til at kontakte den pågældende lærer eller fagperson, hvis workshoppen på anden vis har givet grund til bekymring 
eller opklarende spørgsmål. 
 
Forslag til flere aktiviteter:  
• Lav jeres eget bud på et rollespil.
• Planlæg, og lav en fællessamling på skolen, som handler om digitale sexkrænkelser, og hvad man skal være 

opmærksom på.
• Lav plakater, der fortæller, hvad digitale sexkrænkelser er, og hvordan man kan fortælle om det og bede om hjælp. 

Hæng plakaterne op rundtomkring på skolen. 
• Lav en ’bekymringspostkasse’, hvor eleverne anonymt kan fortælle om de bekymringer, de har, om digitale 

sexkrænkelser. 

Aktivitet 4
5min
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BILAG 1
Fælles samtaleregler
Hvis nogle af forslagene på listen nedenfor ikke har været diskuteret i klassen, så sørg for at få elevernes accept til at 
tilføje reglerne, og forklar eleverne, hvorfor de er vigtige. 
 
• Vi vil respektere alle i klassen. 
• Vi vil holde alt, hvad der snakkes om i workshoppen, fortroligt. 
• Vi er her for at lære og blive klogere – der er ingen dumme spørgsmål. 
• Vi ved, at vi ikke behøver at svare på spørgsmål eller diskutere ting, vi ikke ønsker. 
• Vi behandler andre, som vi selv ønsker at blive behandlet. 

BILAG 2
Definition på digitale sexkrænkelser
Digitale sexkrænkelser blandt jævnaldrende unge defineres som uønsket seksuel adfærd på alle digitale platforme 
eller devices med digitalt indhold (billeder, videoer, SMS-beskeder, hjemmesider).
 
Andre vigtige faktorer: 

• Det kan ske både i det offentlige og det private digitale rum.
• Digitale sexkrænkelser blandt jævnaldrende unge kan både ske blandt unge, der kender hinanden, og blandt 

unge, der ikke kender hinanden.
• Et typisk offer findes ikke – alle kan opleve digitale sexkrænkelser. Der kan dog være faktorer, der øger risikoen 

for at blive udsat for digitale sexkrænkelser, f.eks. køn, seksuel orientering, etnicitet, religion og særlige 
uddannelsesmæssige behov. 
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BILAG 3 
Rollespilsscenarier  
 
ROLLESPIL 1 – deling af intime billeder og videoer uden samtykke
Kim har sendt nøgenbilleder til sin kæreste, men efter et skænderi bliver billederne delt på de sociale medier blandt 
Kims klassekammerater. 
 
Forbered tre korte scener, hvor I fortæller historien: 
  
1) Vis situationen hvor Kim sender nøgenbilleder til sin kæreste. 
2) Vis hvordan billederne ender på de sociale medier? 
3) Vis hvordan Kim har det, efter at billederne er blevet delt.   

 
 

ROLLESPIL 2 – uønsket seksualisering 
Kim har postet et billede af sig selv på sociale medier og modtager umiddelbart efter en besked med ordlyden:  
”Du er for lækker! Smid trøjen af næste gang.” 
 
Forbered tre korte scener, hvor I fortæller historien:   

1) Vis hvad der skete, før Kim fik beskeden? 
2) Hvordan reagerer Kim, da han/hun får beskeden? 
3) Hvad gør Kim nu? 
 
 
 
 
ROLLESPIL 3 – udnyttelse, tvang og trusler  
Kim modtager en anonym besked fra nogle, der skriver, at de har nøgenbilleder af Kim. Afsenderne truer med at 
dele billederne på de sociale medier, medmindre Kim betale 5.000 kroner over MobilePay.   
 
Forbered tre korte scener, hvor I fortæller historien:   

1) Hvad får personerne til at sende beskeden til Kim? 
2) Hvordan reagerer Kim, da han/hun får beskeden? 
3) Hvad gør Kim nu? 
 
 
 
 
 
ROLLESPIL 4 – mobning med seksuelt indhold 
Kim har for nylig haft et intimt forhold til en person af samme køn. Grove og krænkende kommentarer florerer nu på 
de sociale medier blandt den gruppe unge, som Kim er en del af. 
 
Forbered tre korte scener, hvor I fortæller historien:   

1) Hvem sender de grove og krænkende kommentarer? 
2) Hvordan ser Kim kommentarerne og hvordan får det han/hun til at føle? 
3) Hvad gør Kim nu?   
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BILAG 4
Forslag til opsamling på gruppernes rollespil
a) Hvis scenen ikke viser, at personen søger hjælp, kan du inddrage resten af klassen og spørge ind til, hvad de ville 
gøre, og hvem de ville henvende sig til.
 
b) Hvis scenen viser, at personen søger hjælp, kan du spørge ind til, hvilke andre muligheder der er for at søge hjælp 
(kontakt politiet, kontakt en voksen, du stoler på, f.eks. et familiemedlem eller en lærer). 

c) Spørg gruppen, hvordan de tror, personen har det før han/hun har fortalt nogen om det og efter.
 
d) Spørg gruppen, hvorfor de tror, mange kan være tilbageholdende med at fortælle om det og bede om hjælp hvis 
de oplever digitale sexkrænkelser, og hvordan man kan ændre på dette.

BILAG 5
Muligheder for at fortælle om det og bede om hjælp ved digitale sexkrænkelser  

• Kontakt din lærer eller en anden voksen på skolen. Du kan tale med den eller dem, du er mest tryg ved eller har 
det bedste forhold til. Du kan henvende dig, hvis du har bekymringer eller bekymrer dig over noget, du har set eller 
oplevet på nettet.  

• Søg hjælp hos dine forældre, din værge eller en anden voksen du stoler på. Selvom du måske tror, at de ikke vil 
forstå dig, så skal du huske, at de også har været teenagere! De bruger muligvis ikke internettet, på samme måde 
som du gør, men de kan lytte til dig, støtte dig og være med til at undersøge, hvilken hjælp der er at få.   

• Fortæl, hvad du oplever, til dine venner. Alt hvad du oplever på nettet som er respektløst og krænkende kan være 
godt at få talt med en ven eller voksen om. 

• Kontakt politiet. Hvis du tror eller fornemmer, at det, der foregår online, bryder med loven, kan du gå til politiet. Du 
kan få hjælp fra dine forældre, din værge, dine venner eller en lærer.  

• Kontakt Red Barnet. Red Barnet har en anonym rådgivning SletDet hvor du kan skrive eller ringe hvis du har 
oplevet en digital sexkrænkelse. Du finder rådgivningen her: redbarnet.dk/sletdet

 
 




