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Print og klip et sæt ud per gruppe. Udsagn i grøn er egnet til alle aldre. Udsagn i orange er af mere seksuel karakter. 



Ida får tilsendt en video af sin 
venindes nye hvalp, der jagter 

sin egen hale.  

Emil bliver på sin fødselsdag 
tagget i en fotokollage, som hans 
ven/veninde har lavet af alle de 

sjove fotos, de har taget sammen. 

Yasmin får tilsendt et billede af 
en pige fra sin årgang, der er ved at 

skifte tøj i sin gymnastikklub. 

Antons ven sender ham et link 
til en video af nogle voksne uden tøj 

på med teksten ‘OMG, haha!’ 

Philip får tilsendt et billede af 
en pige, han er venner med. Emojier 
og klistermærker er blevet tilføjet for 

at få det til at se ud som om, 
hun er en dreng. 

 Lucas får tilsendt et sjovt meme, som 
vennen siger, minder ham 

om Lucas. 

Alberte bliver tagget i en video, 
der begynder med teksten ”hvis du er 

blevet tagget i denne video, er du 
’jokeren’ i din venne/venindegruppe!” 

Hassan modtager en kommentar 
på en gruppechat. Den gør grin med 
en anden dreng ved at sige, at han 

ser ’tøset’ ud. 

Victoria får tilsendt et skærmbillede 
af en pige fra sin årgang uden sin 

top på og med nogle lede 
kommentarer tilføjet.

Fatima bliver tagget i et opslag, 
der viser hendes yndlingskendte 

uden tøj på. 

Samira får tilsendt et link til 
den seneste video fra en YouTuber, 
som hendes veninde tror, at hun 

vil kunne lide. 

William bliver tagget i 
et meme, der laver sjov med 

hans yndlingsmusiker. 

Lærke får tilsendt et foto, 
som nogen har taget op under en 
anden elevs shorts med teksten 

’Haha, hun bemærkede det ikke engang!’ 

Laura får tilsendt et link til en video, 
der zoomer ind på kropsdele fra 

forskellige piger i skolen.  

Tobias får tilsendt et link til en video, 
der er klippet sammen af mange 

forskellige scener med groft sprog og 
nøgenhed fra forskellige film. 

Malthe får tilsendt en selfie af 
sin ven, der laver et sjovt ansigt.  

Abdul får tilsendt en video af nogen, 
der laver vittigheder om den religion, 

han følger. 

Jonas er med i en gruppechat, 
hvor hans venner/veninder har brugt 

en app med forskellige filtre, der kan få 
folk til at ligne drenge eller piger. 

De joker med, at Jonas ser 
bedre ud som pige.  

Elias får tilsendt en video, der er lavet 
af klip fra en masse forskellige spil. 

Hvert klip viser karakterer, der kysser 
eller gør seksuelle ting sammen. 

Carl får tilsendt et skærmbillede af en 
reklame for et spil, der viser billeder af 

kvinder i bikini.  

Olivia får tilsendt en sjov ’held 
og lykke’-video på den dag, hvor 
hun skal op til musikeksamen. 

Silas får tilsendt et link til en artikel 
med titlen ’5 tips - Sådan kommer du 
til at se højere ud.’ “Måske den kan 
hjælpe dig (græde-grine smiley)” 

Celina får tilsendt et skærmbillede af 
en gruppechat, hvor nogle andre elever 

gør grin med, hvordan hendes krop 
ser ud i gymnastiktøj. 

Frederikke får tilsendt et billede af
en ældre dreng i hendes skole. 

Drengen har taget billedet ned i sine 
bukser, under sit undertøj. 

Freja får tilsendt en 
kædemeddelelse om, at hun skal tage 
et nøgenbillede af en del af sin krop 

og dele det videre. 


