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”Det er dejligt, at det her 
emne bliver taget op, så folk, 
der ikke kan finde ud af at 
opføre sig ordentligt på nettet, 
lærer noget om emnet – og 
at folk, der oplever digitale 
sexkrænkelser, kan få at vide, 
hvordan de kan få hjælp.”  
– Elev fra pilotskole 

OM
Denne rapport indeholder feedback fra unge og lærere som 
har afprøvet deSHAME undervisningsmaterialet om digitale 
sexkrænkelser blandt unge. 

Projekt deSHAME er et EU-finansieret projekt, der har til 
formål at øge opmærksomheden på omfanget af digitale 
sexkrænkelser blandt unge. Projektet har fokus på at 
forebygge digitale sexkrænkelser samt at få unge til at 
fortælle om det og bede om hjælp, hvis de selv eller nogen, 
de kender, har oplevet en sådan krænkelse.     

Projekt deSHAME er et samarbejde mellem Red Barnet 
og lignende organisationer i henholdsvis Storbritannien 
og Ungarn. Som en del af projektet er der lavet en rapport 
baseret på kvantitative og kvalitative undersøgelser med 
deltagelse af 3.257 unge i alderen 13-17 år.

Du kan læse et resumé af rapporten med de danske 
resultater her.

 
Undervisningsmaterialet
Undervisningsmaterialet er designet til at forebygge og 
håndtere digitale sexkrænkelser blandt unge i alderen 
13-17 år. Ved hjælp af resultaterne fra undersøgelsen 
’Unges erfaring med digitale sexkrænkelser’ og gennem 
samarbejde med både unge og undervisere sigter 
materialerne mod at give unge mulighed for at udforske 
deres egne holdninger og standpunkter samt diskutere 
måder, hvorpå vi kan udfordre krænkende adfærd på 
nettet. Selve processen med at fortælle om krænkelser og 
bede om hjælp er et gennemgående omdrejningspunkt i 
materialerne, og de forskellige muligheder for at gøre dette 
udforskes og afklares. Underviseren gives mulighed for, ved 
behov,  at tilpasse og udvide aktiviteterne, og klædes på til 
at forstå baggrunden for digitale sexkrænkelser og vejledes 
i, hvordan emnerne kan diskuteres med eleverne. 

deSHAME undervisningsmaterialet indeholder:

• Fire undervisningsmoduler:  ’Grundregler’, ’Hvad er 
digitale sexkrænkelser?’, ’Reaktioner og konsekvenser’ 
og ’At fortælle om det og bede om hjælp’

• Onlinepræsentation om digitale sexkrænkelser til 
undervisere

• Lærervejledningen, som klæder underviserne på til at 
gennemføre de fire moduler

• ’Når unge krænker andre unge online’ – en håndbog  
til fagpersoner

• ’Digitale sexkrænkelser – at forstå, forebygge og 
håndtere’, som er skolens guide til at udarbejde en plan 
for håndteringen af digitale sexkrænkelser 

• Film, for at øge bevidstheden blandt unge

• Plakat 

• Fællespræsentation for udskolingen (med tilhørende 
vejledning)

• Workshop, som unge kan facilitere for andre unge 
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https://redbarnet.dk/media/4065/deshame-unges-erfaringer-med-digitale-sexkraenkelser-red-barnet.pdf


Pilotprojektet
Denne rapport præsenterer resultater fra den kvantitative 
og kvalitative undersøgelse, som er gennemført i 
Danmark, Ungarn og Storbritannien. Undersøgelsen er 
udført med henblik på at få feedback på de materialer, 
som blev testet blandt lærere og elever, nemlig de fire 
undervisningsmoduler, plakaten, fællespræsentationen, 
filmen samt lærervejledningen. 

• 629 unge i alderen 13-17 år på tværs af England, 
Ungarn og Danmark gennemførte en online-
undersøgelse inden arbejdet med materialerne. Heraf 
var 165 personer danske unge 

• 535 unge i alderen 13-17 år på tværs af England, 
Ungarn og Danmark gennemførte en online-
undersøgelse efter arbejdet med materialet. Heraf var 
195 personer danske unge

• 11 danske unge i alderen 13-17 år deltog desuden i 
fokusgruppeinterviews efter arbejdet med materialerne

Tal og citater i denne rapport er taget fra undersøgelsen 
blandt de danske unge, som deltog i pilotprojektet.

Hvad de unge lærte generelt
Eleverne blev stillet en række generelle spørgsmål om 
forståelsen og virkningen af de undervisningsmaterialer, 
som de har afprøvet.

At fortælle om det og bede om hjælp:

• 67 % af de adspurgte sagde, at de ved, hvordan og 
hvor de kan fortælle om digitale sexkrænkelser og 
bede om hjælp.

• 52 % sagde, at de ville fortælle om det og bede om 
hjælp, hvis de i fremtiden blev udsat for noget.

• 52 % sagde, at de ville fortælle om det og bede om 
hjælp, hvis de i fremtiden så andre blive udsat for 
noget. 

Viden og handlemuligheder:

• 74 % af de adspurgte sagde, at de lærte, at de, der 
rammes af digitale sexkrænkelser, skal støttes og ikke 
have skylden.

• 55 % sagde, at de lærte noget, de ikke vidste i forvejen.

• 52 % af de adspurgte sagde, at det gjorde dem sikrere 
på, hvad de skulle gøre, hvis de oplevede eller var 
vidne til digitale sexkrænkelser.

Holdninger og refleksion:

• 62 % af de adspurgte sagde, at de lærte, at piger og 
drenge ofte dømmes forskelligt for deres adfærd på 
nettet.

• 54 % sagde, at det fik dem til at tænke på adfærd hos 
andre, de havde set online.

• 31 % sagde, at det fik dem til at tænke på deres egen 
adfærd på nettet.

Man fik uddybet  
meget omkring, hvad  

digitale sexkrænkelser er, og  
hvordan man får hjælp, og de  
mange forskellige former, det  

kan tage.”   
– Elev fra pilotskole 
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Elevernes feedback på modulerne
 
Modul 1: ’Grundregler’

Modul 1 handler om, at klassen får etableret de nødvendige 
trygge rammer forud for arbejdet med temaet digitale 
sexkrænkelser og de tre øvrige moduler. Modul 1 er ikke 
blevet evalueret vha. spørgeskemabesvarelser ligesom de 
øvrige moduler. 

Modul 2: ’Hvad er digitale sexkrænkelser?’

  

Formålet med dette modul er at få unge til at forstå, 
hvilke former for adfærd der kan betegnes som digitale 
sexkrænkelser. Modulets læringsmål er, at eleverne skal 
blive i stand til:

1. at definere og genkende eksempler på digitale 
sexkrænkelser

2. at forstå de følelsesmæssige konsekvenser, digitale 
sexkrænkelser kan have for de involverede.

• 75 % af de adspurgte sagde, at de var sikre på, at de 
ville kunne genkende digitale sexkrænkelser, hvis de 
så dem, og 64 % sagde, at det hjalp dem med at forstå, 
hvad digitale sexkrænkelser er. 

• 74 % sagde, at det gjorde dem i stand til at forstå, 
hvilken virkning krænkende adfærd kan have på andre.

• 70 % sagde, at det gjorde dem klar over, hvorfor 
samtykke er vigtigt – også på nettet, og 73 % sagde, at 
det har fået dem til at tænke mere over, hvordan man 
forholder sig til samtykke på nettet.

Man fik et indblik i, hvor  
alvorlige digitale sexkrænkelser 
egentlig er, og at det ikke er  
noget, man skal lave sjov med.”   
– Elev fra pilotskole 

”Det er selvfølgelig én ting, at 
folk føler, at piger bliver dømt 
mere, men det får mig også til 
at tænke på, om … Altså jeg 
håber ikke, at drenge er bange 
for at melde sexkrænkelser, 
fordi de føler, at det gør dem 
mindre maskuline, eller de 
bliver drillet for det med ”Du 
er jo en dreng, kan du ikke 
klare, at en pige kalder dig 
lækker, eller?” eller sender dig 
nøgenbilleder.”  – Elev fra pilotskole 
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Modul 3: ’Reaktioner og konsekvenser’ 

Formålet med dette modul er, at eleverne skal forstå, hvad 
digitale sexkrænkelser kan få den krænkede til at føle, og 
hvordan man kan støtte dem, der oplever det. Læringsmålet 
er, at eleverne bliver i stand til:

1. at genkende eksempler på ’victim blaming’ som følge af 
digitale sexkrænkelser

2. at undersøge den kønnede kontekst, hvori digitale 
sexkrænkelser finder sted

3. at sige fra over for tilfælde af digitale sexkrænkelser

• 78 % af de adspurgte sagde, at de lærte, at det er 
vigtigt at støtte og hjælpe andre, der bliver udsat for 
digitale sexkrænkelser1.

• 75 % sagde, at de lærte, at piger og drenge ofte 
dømmes forskelligt for deres onlineadfærd2.

• 76 % sagde, at de lærte, at folk, der bliver udsat for 
digitale sexkrænkelser, ikke skal beskyldes for deres 
adfærd3.

• 65 % sagde, at modulet gav dem idéer til, hvordan 
de kan støtte og hjælpe andre, der er blevet udsat for 
digitale sexkrænkelser4.

Modul 4: ’At fortælle om det og bede om hjælp’ 

Formålet med dette modul er, at de unge skal vide, hvordan 
man fortæller om det og beder om hjælp i forbindelse med 
digitale sexkrænkelser. Læringsmålet er, at eleverne skal 
blive i stand til:

1. at kende til de forskellige aktører, de kan henvende sig til

2. at forstå, hvad deres skole gør, hvis de fortæller om 
digitale sexkrænkelser 

3. at undersøge de udfordringer, unge står over for, når de 
fortæller om digitale sexkrænkelser

4. at identificere de positive effekter, det kan have at 
fortælle om det og bede om hjælp.

• 72 % af de adspurgte sagde, at de nu kender 
forskellige muligheder og aktører, de kan gå til, hvis de 
oplever en digital sexkrænkelse5.

• 57 % sagde, at de nu ved, hvordan man kan fortælle 
om digitale sexkrænkelser til skolen6.

• 58 % sagde, at de ville føle sig tryggere ved at fortælle 
om en digital sexkrænkelse uden for skolen (fx sociale 
medier, forældre/omsorgspersoner, politiet)7.

• 37 % sagde, at de ville føle sig trygge ved at fortælle 
om en digital sexkrænkelse til skolen8.

Jeg synes, at det var  
interessant at se, hvordan folk 
havde forskellige meninger, og  
vi allesammen skulle 
argumentere for det bagefter  
og sige ”Hey, hvorfor mener  
du det?”. Det endte vi i hvert  
fald med at gøre i vores klasse.”  
– Elev fra pilotskole 

”Altså jeg tror ikke, at der var nogen, der ikke vidste, 
at det var ulovligt, men så blev det lige pludselig 
mere alvorligt, når man fik sat loven på, og hvilke 
konsekvenser det har.”  
 
– Elev fra pilotskole 

”Vi fik at vide, at vi ville være i trygge hænder, hvis 
man blev udsat for digitale sexkrænkelser, og at vi  

sagtens kunne komme til lærerne.”   
– Elev fra pilotskole 

Jeg lærte, at det er vigtigt  
at fortælle nogen om det, for 
det hjælper ikke at holde det 

for sig selv.”– Elev fra pilotskole 

1-8Under 100 elever fra Danmark besvarede dette spørgsmål. Tallene skal derfor tolkes med forbehold. 
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Lærernes feedback

Modul 1: ’Grundregler’

• ”Modulet etablerede en fælles konsensus, som eleverne respekterede forløbet igennem.” – Lærer om Modul 1  

• ”Der var gode muligheder for at tilpasse modulerne til den enkelte klasse” – Lærer om Modul 1 

Modul 2: ’Hvad er digitale sexkrænkelser?’

• ”Vi fik en god drøftelse af de forskellige definitioner.” – Lærer om Modul 2

• ”Refleksionsspørgsmålene var gode og relevante.” – Lærer om Modul 2 

Modul 3: ’Reaktioner og konsekvenser’

• ”Casene var supergode og nemme for eleverne at forholde sig til.” – Lærer om Modul 3

• ”Nogle havde svært ved at acceptere, at offeret ikke havde hovedansvaret.” – Lærer om Modul 3

• ”Det var mit indtryk, at det satte gang i overvejelser om egen rolle og egne grænser ift. emnet.” – Lærer om Modul 3 

Modul 4: ’At fortælle om det og bede om hjælp’

• ”Jeg synes, materialet gav en udmærket mulighed for at italesætte indsatsen fra skolens side.” – Lærer om Modul 4 

• ”Det satte helt klart nogle tanker i gang angående, hvad de personligt kunne gøre.” – Lærer om Modul 4

Lærervejledningen 

• ”Jeg synes, at bemærkningerne i lærervejledningen var gode til at forberede emnet.” – Lærer om lærervejledningen 

• ”Den er kortfattet og overskuelig.” – Lærer om lærervejledningen
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