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Situation 1: 
Din bedste ven modtager konstant beskeder med en seksuel undertone og med opfordringer til at gøre forskellige 
seksuelle ting. Din ven ved godt, hvem afsenderen er, men han tør ikke sige det til nogen, da han er bange for, hvad 
der vil ske. Du kan mærke på din ven, at han er blevet trist og indelukket på det seneste. Hvad gør du? 
 
Situation 2: 
Du har en gruppechat med nogle af de andre fra klassen. En af de andre lægger et nøgenbillede op af en fra 
klassen, som ikke er med i chatten. De andre i chatten kommer med nedladende og negative kommentarer. Du 
foreslår, at I skal slette billedet og i hvert fald ikke dele det, men de andre i gruppen er uenige og griner af dig. 
Du har mest lyst til at fortælle det til en voksen, men du vil bare heller ikke have, at dine venner skal tro, du er en 
sladderhank. Måske er der en af de andre i chatten, der vil bakke dig op, men du er ikke sikker. Hvad gør du?

Situation 3: 
Du og en veninde er hjemme hos dig. I sidder på dit værelse og tjekker lige klassens Facebook-gruppe. I gruppen er 
der startet en tråd, hvor nogle fra klassen skriver om ’en vis person’, og du føler straks, at det er dig, de skriver om. 
De omtaler dig som ’billig’, ’nem’ og ’en luder, der siger ja til alt, der har med sex at gøre’. Selvom de ikke nævner dig 
ved navn, er du helt sikker på, at det handler om dig. Du vil lade som ingenting, men din veninde mener, at du skal 
fortælle det til jeres lærer. Hvad gør du?

Situation 4: 
Du og din ældre bror er alene hjemme. Din bror viser dig en profil, hvor personer fra din klasse, herunder dig, er 
blevet bedømt på, hvor attraktive de er. Du bliver virkelig flov, da der er blevet taget et billede af dig, som du ikke 
kendte til, og der er lagt tekst og forskellige emojis på billedet, der peger på dele af din krop. Din bror vil fortælle det 
til jeres forældre, men det har du ikke lyst til. Hvad gør du?

Situation 5: 
Du har igennem længere tid haft en kæreste, men da du begyndte at få følelser for en anden, slog du op. Din 
ekskæreste og dennes venner har truet dig med at dele nøgenbilleder af dig og sprede rygter om dig, medmindre du 
betaler dem for at slette billederne. Dine forældre bliver meget kede af det, da du fortæller dem, hvad der er sket. De 
vil gerne støtte dig og ønsker at gå til politiet, men du vil ikke, fordi du er bekymret for, hvad din ekskæreste kan finde 
på at gøre med billedet, og hvad der sker med ham, hvis du melder ham til politiet. Hvad gør du?


