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I dette hæfte deler vi ud af vores erfaringer på området 
med særligt fokus på, hvad de unge har fortalt os om den 
støtte, de har brug for fra voksne, samt de behov, der gør 
sig gældende hos forældre/omsorgspersoner for at være i 
stand til at hjælpe.  

Project deSHAME er et europæisk projekt, der drives af partnerne Childnet International 
(UK), Kék Vonal (Ungarn), Red Barnet (Danmark) og UCLan (UK). Projektet blev udviklet ud fra en 
øget bevidsthed om, at for mange unge var vidne til og oplevede grænseoverskridende digitale 
sexkrænkelser fra deres jævnaldrende.

 
Project deSHAME 1 fokuserede på digitale sexkrænkelser blandt 13-17-årige, og resulterede i 
udarbejdelsen af undervisningsmateriale, ressourcer og støtte til undervisere, skoleledelse og politi.

 
Project deSHAME 2 fokuserede på digitale krænkelser blandt 9-12-årige, og resulterede i 
udarbejdelsen af undervisningsmateriale til 9-12-årige og undervisere, og oplysningsmateriale til 
forældre/omsorgspersoner.

This resource was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (REC 2014-2020). 
The content of this resource represents only the views of the authors and is their sole responsibility. The European 
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.
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Introduktion
I 2017 fandt vi frem til, at 9% af de 13-17-årige inden 
for det seneste år havde modtaget seksuelle trusler 
online (inklusive trusler om voldtægt) fra folk på 
deres egen alder. 29% havde været vidne til denne 
type adfærd. Vi fandt også frem til, at 25% havde 
oplevet, at der var blevet delt rygter online om deres 
seksuelle adfærd. 

Dette er nogle af de former for digitale sexkrænkelser, 
som unge mennesker oplever. ’Digitale 
sexkrænkelser’ defineres af Projekt deSHAME som 
uønsket seksuel adfærd, der forekommer på en 
digital platform ved brug af seksualiserede billeder, 
videoer, beskeder og kommentarer. 

Projektet identificerede fire underkategorier: Deling 
uden samtykke af seksuelle billeder og videoer 
eller ‘sexting’; udnyttelse, tvang og seksuelle 
trusler; seksualiseret mobning, der er målrettet 
enkeltpersoner eller involverer udelukkelse fra en 
gruppe gennem brug af ydmygende eller stødende 
seksuelt indhold; og uønsket seksualisering gennem 
uvelkomne seksuelle anmodninger, kommentarer 
eller indhold. 

Disse typer af adfærd finder sted i en kontekst, hvor 
unge interagerer med andre jævnaldrende - og kan 
desuden foregå foran et aktivt, engageret online-
publikum. De kan få personen, som det går ud over, 
til at føle sig truet, udnyttet, tvunget, ydmyget, ked af 
det, seksualiseret eller diskrimineret.

I vores undersøgelser spurgte vi de unge, hvordan 
de ville håndtere at opleve denne type af adfærd. 
48% af de unge sagde, at de ville tale med deres 
forældre/omsorgspersoner. Kun 14% ville tale med 
en lærer. Da vi spurgte, hvad der ville afholde dem 
fra at søge hjælp, sagde 42%, at de ville være 
bekymrede for, hvad der ville ske efterfølgende. 39% 
ville være bekymrede for, om det var deres egen 
skyld, at de var blevet udsat for en digital krænkelse. I 
projektets fokusgrupper fortalte unge også, at de var 
bekymrede for, hvordan deres forældre og undervisere 
ville reagere, hvis de søgte hjælp til at håndtere en 
krænkelse, som de havde været udsat for.

Disse resultater identificerede åbenlyse mangler i 
praksis hidtil for både undervisning og materialer 
om digitale sexkrænkelser - foruden et behov for 
specifikke strategier til at tackle det blandt de unge. 
Digitale sexkrænkelser er et emne, der skaber 
mange barrierer for børn og unge, når det kommer 
til at føle sig i stand til at tale om sine oplevelser og 
søge hjælp. En af disse barrierer er en manglende 
forståelse af emnet blandt undervisere og forældre/
omsorgspersoner.

#1
“For flov”
(52%)

#2
“Bekymret  
for hvad der  
så vil ske ”  
(42%)

#3
“Bekymret for 
gengældelse ”
(42%)

#4
“Bekymret 
for at man 
får skylden” 

(39%)

#5
“Vil hellere selv 
håndtere det”
(39%)

Top 5 barriere for at søge hjælp: 
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Begrundelse
Projekt deSHAME I fokuserede på unge i alderen 
13-17 år. Projektet dannede baggrund for udviklingen 
af materialesamlingen ’Stå Frem, Sig Fra’ til elever 
og fagpersonale i udskolingen, som tog fat på den 
adfærd, der defineres som digitale sexkrænkelser. 
Det fremgik imidlertid klart fra fokusgrupperne, 
ungepanelet og de undervisere, vi rådførte os med, 
at børn i en yngre målgruppe (9-12 år) også bevidner 
og oplever digitale krænkelser. Krænkelserne består 
almindeligvis af mobning og bemærkninger om 
udseende og kropsændringer i denne aldersgruppe, 
hvor adfærden er mere direkte seksuel i de ældre 
aldersgrupper (f.eks. seksuelle kommentarer, 
’slutshaming’ og deling af seksuelle billeder uden 
samtykke). Derfor bruger projekt deSHAME II det 
mere alderssvarende udtryk ’digitale krænkelser’ til at 
beskrive den adfærd, der omtales blandt 9-12-årige. 
Vi bruger betegnelsen ’digitale sexkrænkelser’ for 
aldersgruppen 13-17 år, hvilket også omfatter den 
seksualiserede mobning, der opleves af yngre børn. 
Begge udtryk bruges i denne rapport.  
 
‘Jeg ved, at der er børn [i 8-9-årsalderen], som jeg 
har haft ansvar for, der har oplevet at få kommentarer 
om deres kroppe. Ikke på en seksuel måde, men på 
en negativ måde, der handler om hvordan man ser 
ud ... ’(forælder, Storbritannien) 
 
Vores undersøgelser understregede behovet 
for at adressere digitale krænkelser til en 
yngre aldersgruppe og på en alderssvarende 
måde. Dog identificerede vi en mangel i 
undervisningsmaterialerne til børn og unge i denne 
aldersgruppe og til forældre/omsorgspersoner. Det 
blev også klart for os, at det er afgørende at fremme 
en samarbejdende dialog mellem skole og forældre/
omsorgspersoner. Skole og fritid flyder i højere 
grad sammen med brugen af de digitale platforme, 
og der kan i mange tilfælde være overlap mellem 
digitale krænkelser og fx mobning offline. Derfor er 
det afgørende at skole og forældre/omsorgspersoner 
løfter i fællesskab.  

Dette var rationalet bag Projekt deSHAME II.  
Som en del af projektet foretog vi en række kvalitative 
og kvantitative undersøgelser for at skabe en 
evidensbase til udviklingen af materialer om digitale 
krænkelser til disse to målgrupper. Formålet med 
oplysningsmaterialerne til forældre/omsorgspersoner 
er først og fremmest at øge bevidstheden om 
emnet. Derudover er formålet at styrke forældre/
omsorgspersoners selvsikkerhed i forhold til at tale 
med deres børn om digitale krænkelser og sikker 
adfærd på nettet. Materialerne fokuserer også på at 
opmuntre forældre/omsorgspersoner til at interessere 
sig for og tale med deres børn om deres online-liv 
på et mere generelt plan og på en positiv, tryg og 
alderssvarende måde. 

’Jeg ved, at der er børn 
[i 8-9-årsalderen], som jeg 
har haft ansvar for, der har 
oplevet at få kommentarer 
om deres kroppe. Ikke på en 
seksuel måde, men på en 
negativ måde, der handler 
om hvordan man ser ud ... ’
(forælder, Storbritannien)
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Metode
I projektet har vi anvendt kvantitative og kvalitative metoder i arbejdet med unge, undervisere og 
forældre/omsorgspersoner i hvert land. Formålet var at skabe en evidensbase med henblik på at udvikle 
uddannelses- og oplysningsmaterialer til disse målgrupper. Dataindsamling inkluderede:

3,257 
Unge 
i alderen 13-17år 
deltog i online 
spørgeundersøgelse

107 
Unge 
i alderen 13-17 
deltog i fokusgruppe

29 
Undervisere 
deltog i 
fokusgruppe

19 
Interviews  
med fagprofessionelle 
inkl. politi, hjælpelinje-
medarbejdere og andre 
organisationer 

3.043 
Forældre og 
omsorgspersoner
har deltaget i online 
spørgeundersøgelse 
(rekrutteret af Populus)

14 
Undervisere 
deltog i fokusgruppe

114 
Børn
i alderen 9-12 år deltog i 
fokusgruppe 

29 
Forældre og 
omsorgspersoner 
deltog i fokusgruppe 

Etik og beskyttelse  
Etisk godkendelse for alle former for dataindsamling 
blev indhentet gennem University of Central 
Lancashire i overensstemmelse med kravene 
fra British Psychological Society (BPS). Voksne 
deltagere modtog en beskrivelse af de væsentligste 
etiske overvejelser og gav samtykke for at deltage.   
 
Der blev taget nøje hensynt til beskyttelsen af de 
børn og unge, der deltog i fokusgrupperne. 

Forældrenes samtykke blev indhentet, og alle 
væsentlige overvejelser i relation til at beskytte 
de unge blev drøftet med skolerne på forhånd. 
Spørgerammerne for interviews blev formuleret 
med særlig opmærksomhed på ordlyden af 
spørgsmål, scenarier og det anvendte sprog for at 
sikre, at det var alderssvarende.

deSHAME 1 deSHAME 2
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Perspektiver for børn i alderen 9-12
Et centralt fokus i projektet var at tale med børn og 
unge om deres synspunkter og oplevelser af digitale 
krænkelser, digital mobning og deres online-liv på et 
mere generelt plan. Det var også vigtigt at involvere 
dem i udviklingen af projektmaterialerne. Ungepanelet 
og fokusgruppedeltagerne gav et vigtig indblik i disse 
emner. Det var tydeligt, at de deltagende børn og unge 
var bekymrede for digitale krænkelser og ønskede, at 
de kunne tale med deres forældre/omsorgspersoner 
om det. De ønskede også, at de kunne være sikre på, 
at der var støtte til rådighed, hvis de skulle opleve et 
problem eller blive bekymrede. 

Deltagerne gav imidlertid også klart udtryk 
for, at der var forhindringer i forhold til at tale 
med deres forældre/omsorgspersoner om det. 
Ungepaneldeltagerne i Storbritannien og Danmark 
understregede, at forældre skal være ærlige, 
beroligende, have empati og være til rådighed. De 
fremsatte også mange forslag til, hvad forældre ikke 
skulle gøre. Ungepaneldeltagerne understregede 
herunder vigtigheden af ikke at være fordømmende 
eller overreagere, være følelsesladet og vred, at 
bebrejde barnet og endeligt behovet for at respektere 
deres privatliv. Dette var i overensstemmelse med, 
hvad de informanterne i fokusgrupperne beskrev, at 
de ønskede fra de voksne med hensyn til støtte. De 
fortalte os også, at tillid var vigtigt, når de skulle tale 
med forældre/omsorgspersoner og undervisere om 
problemer i den digitale sfære eller bede om hjælp: 

‘Vi har brug for vores forældre og en 
lærer, som vi virkelig stoler på...’ 
(Ungarn, pige i alderen 9-10 år)

Det var vigtigt for de unge at føle, at forældre/
omsorgspersoner ville lytte til dem, stille spørgsmål 
om deres online-liv og støtte op omkring dem, uanset 
deres egen online-adfærd:

’Det er vigtigt, at forældrene er på vores 
side, også selvom det var os, der sendte 
billedet. At din mor eller far eller din 
familie støtter dig, selv i den situation...’
(Ungarn, pige i alderen 11-12 år)

Nogle af de adspurgte unge var imidlertid bekymrede 
for, at dét at tale med undervisere og forældre kunne 
gøre situationen værre, at de måske ville overreagere 
eller være fordømmende over for deres online-adfærd:

‘Min mor ville gå amok, hvis hun vidste 
noget. Hun ville bare råbe ad mig... Jeg 
ville ikke få lov til at være med i nogen 
gruppechats mere... Jeg vil ikke have, at 
det sker ... ’ (Storbritannien, pige på 11 år) 

De netop nævnte problemstillinger blev betragtet som 
væsentlige forhindringer for børn og unge i forhold til 
at søge hjælp. Et centralt fokus for materialerne er at 
udfordre opfattelsen af, at de voksne vil reagere på 
bestemte måder og forsikre dem om, at der hjælp 
og støtte at få til at håndtere deres problemer. Denne 
pointe bliver understreget i oplysningsmaterialerne 
til forældre/omsorgspersoner, som netop tilskynder 
og klæder forældre/omsorgspersoner på til at være 
en støtte for deres børn, uanset deres adfærd. 
Vigtigheden af at forældre/omsorgspersoner lytter til 
deres børn og spørger ind til deres online-liv, bliver 
derfor understreget adskillige gange i materialerne.
 
Resultaterne fra fokusgrupperne med børn og unge 
og ungepanelerne i de forskellige lande understregede 
vigtigheden af, at forældre/omsorgspersoner og 
undervisere hjælper børn og unge i denne alder med 
at navigere i deres online-liv, særligt i forbindelse 
med digitale krænkelser. Dette bidrog til at danne 
en spørgeramme i udformningen af fokusgrupper 
og spørgeskemaer til forældre/omsorgspersoner - 
ligesom det bidrog til at finde den rette tilgang i de 
forældrematerialer, der blev udviklet i projektet.  
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Perspektiver for undervisere  
Projektets adspurgte undervisere fortalte os, 
at nogle af deres kolleger og mange forældre/
omsorgspersoner ikke føler, at digitale krænkelser 
er et problem, der påvirker deres børn, særligt de 
yngre børn.  

Faktisk viste resultaterne fra Project deSHAME 
I og fokusgrupperne, at det er vigtigt at sikre, at 
forældre/omsorgspersoner og undervisere forstår 
de typer af adfærd, der falder ind under betegnelsen 
digitale krænkelser og sexkrænkelser i de forskellige 
aldersgrupper. Dette kan hjælpe dem til at forstå, 
at roden til digitale sexkrænkelser kan starte tidligt 
blandt yngre børn i form af adfærd rettet mod nogens 
identitet, udseende eller krop og som anvendes i 
negativ sammenhæng. Derudover til at skabe en 
forståelse af vigtigheden af at udvikle den tillid, der er 
nødvendig for at kunne diskutere problemet.

Underviserne anerkendte de mere vidtrækkende 
udfordringer, der knytter sig til at engagere og oplyse 
forældre i sikker adfærd på nettet. De genkendte 
betragtningen om, at det at kunne tale om digitale 
krænkelser på en alderssvarende måde indebærer 
yderligere udfordringer, da det berører emner som 
kropssyn, seksuel modning og seksuelle forhold. 

Underviserne diskuterede også behovet for i højere 
grad at integrere dialogen om digitale krænkelser på 
tværs af skole- og hjemmekontekster, da der ikke er 
en tydelig skelnen mellem disse miljøer i de unges 
digitale liv. 

‘Der er en vigtig rolle at udfylde 
i rummet mellem forældre og 
undervisere i forhold til disse 
spørgsmål... Fordi elevernes online-liv 
jo faktisk er en gråzone mellem skole 
og fritid...  Det er forældrene, vi skal 
arbejde med her... (underviser, Danmark)

‘Det handler mere om at 
uddanne forældrene, ikke 
sandt? Og det at fortælle 
dem, at dette er en ting, der 
kan ske, og at de indser det 
- for det er måske slet ikke 
faldet dem ind, at den slags 
ting kan ske...’  
(underviser, Storbritannien) 

Dette understregede behovet for samarbejde mellem 
undervisere og forældre/omsorgspersoner med 
henblik på at understøtte en kontinuerlig dialog med 
børn og unge. Gennem denne dialog skal børn og 
unge opnå en øget tillid til, at de voksne forstår deres 
online-liv og vil støtte dem, hvis de får problemer. 
Materialerne, som projekt deSHAME har udviklet 
til undervisere og forældre/omsorgspersoner, har 
til formål at opmuntre og støtte dem til at påtage sig 
dette fælles ansvar og øge tilliden. 
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Perspektiver for forældre/omsorgspersoner
Resultaterne fra de kvalitative og kvantitative 
undersøgelser med forældre/omsorgspersoner 
satte fokus på en række nøglespørgsmål. Disse 
spørgsmål blev taget under behandling i udviklingen af 
materialerne til denne målgruppe. 

Forståelsen af digitale krænkelser
Resultaterne viste, at der var variationer i forståelsen 
af de digitale krænkelsers karakter blandt de forældre/
omsorgspersoner, der deltog i fokusgrupperne i de 
tre lande. Dog gav de fleste udtryk for, at de havde 
brug for en dybere forståelse af de typer af adfærd, 
der var tale om. De mest diskuterede typer af adfærd 
omhandlede seksuelle billeder og deres videredeling 
i et netværk af jævnaldrende. Det bredere sæt af 
adfærdstyper, der falder ind under betegnelsen digitale 
krænkelser, blev diskuteret mindre hyppigt (f.eks. 
seksuelle kommentarer og beskeder, øgenavne). 
Deltagerne havde en generel forståelse af online-
problemers indvirkning og konsekvenser i bred 
forstand og i forbindelse med deling af billeder. 
Derimod var de mindre opmærksomme på, at andre 
typer af adfærd kunne virke lige så sårende på børn og 
unge. I forhold til at reagere mere generelt på online-
problemer var de tydelige omkring, hvad de ville gøre: 
tale med skolen og forældrene til de andre involverede 
børn samt kontakte de sociale medieplatforme.

Udfordringer i forhold til at tale med børn
Forældrene/omsorgspersonerne diskuterede også de 
specifikke udfordringer i forbindelse med at tale med 
deres børn om digitale sexkrænkelser på grund af disse 
emners særligt følsomme karakter:  
 

‘Det er svært at vide, hvordan man 
tager disse diskussioner med børn, 
uanset om det er dine egne børn eller 
dine elever. Det er ikke et nemt emne at 
tage fat på...’ (forælder, Storbritannien)

Andre fremhævede især vanskelighederne ved at 
starte samtaler om digitale krænkelser og sagde, at de 
gerne ville have nogle gode råd til, hvordan de kunne 
starte dialogen:

‘Det ville være bedre, hvis du havde 
noget, du kunne bruge som et fælles 
udgangspunkt til at starte samtalen...’ 
(forælder, Danmark)

Nogle forældre/omsorgspersoner anerkendte behovet 
for at tale med deres børn om disse udfordringer og 
ikke at være fordømmende. Derved fokuseres der på 
at opbygge tillid og fremme dialog: 

‘Og jeg er meget forsigtig med ikke at 
være for fordømmende... så hun ikke 
stopper med at komme til mig med 
ting. Jeg prøver at give hende en følelse 
af tillid gennem den måde, vi taler på... ‘ 
(forælder, Danmark) 

Andre forældre mente ikke, at det var 
hensigtsmæssigt at diskutere disse emner med de 
yngre børn, fordi de var bekymrede for, at de typer 
af adfærd, der falder ind under betegnelsen digitale 
krænkelser, ikke var alderssvarende. Dette afspejler 
mange forældres forståelse af, at digitale krænkelser 
specifikt vedrører ’sexting’ og anden eksplicit 
seksuel adfærd. Imidlertid består digitale krænkelser 
hos de yngre børn i højere grad af kommentarer 
om udseende og seksuel modning, hvilket godt 
kan tales om på en alderssvarende måde. Den 
alderssvarende dialog om digitale krænkelser 
blev et centralt fokusområde i udarbejdelsen af 
uddannelsesmaterialerne til denne målgruppe.
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Andre deltagere mente imidlertid, at alderssvarende 
diskussioner om digitale krænkelser skulle 
påbegyndes på det yngre alderstrin. Dette med henblik 
på at øge de unges viden, inden de bliver ældre og 
oplever en ændret dynamik i de digitale krænkelser:

‘For mange børn er det allerede for 
sent i 12-13-års-alderen. Det kan 
være skadeligt, hvis der er sket noget 
med dem eller er blevet sagt noget til 
dem, og de ikke har fået den styrke, 
der kommer med den rette viden ... ‘ 
(forælder, Storbritannien) 

Generelt set gav fokusgrupperne et indblik i, at 
forældrene/omsorgspersonerne var villige til at lære 
om digitale krænkelser, men at de var bekymrede 
for at tale med deres børn om det, særligt de yngre 
børn, på grund af emnets følsomhed. Materialerne er 
udviklet til at opbygge den nødvendige tillid til at kunne 
tale med børnene om dette emne. Materialerne øger 
forældre/omsorgspersoners viden om de specifikke 
typer af adfærd, der falder ind under betegnelsen 
digitale krænkelser, samt giver dem et afsæt til at 
starte dialogen med deres børn.

Om online-spørgeskemaet
Med online-spørgeskemaet til forældre/
omsorgspersoner undersøgte vi deres forståelse, 
bekymringer og viden om handlemuligheder i relation 
til digitale krænkelser og generel sikker adfærd på 
nettet. Deltagerne fra alle tre lande var aktive brugere 
af sociale medier. De var også ældre i Danmark 
og Storbritannien og yngre i Ungarn. Der bør tages 
højde for disse karakteristika og deres potentielle 
indflydelse på svarene i relation til de resultater, der 
er angivet nedenfor.    

Forældremægling og diskussion af 
almindelige livsproblematikker
De fleste forældre/omsorgspersoner følte, at de har 
en god forståelse af online-risici, og hvad de skal gøre 
for at beskytte sig selv online (84%). 62% angav at de 
ofte taler med deres barn om, hvordan de beskytter 
sig selv online. Der var dog forskel på, hvor ofte 
forældrene/omsorgspersonerne diskuterer almindelige 
livsproblematikker relateret til sikker adfærd på nettet 
med deres børn. For eksempel angav en stor andel, at 
det ofte taler med deres barn om venskaber (64%) og 
følelsesmæssig trivsel (60%). Samtaler om passende 

adfærd i forbindelse med seksualitet/parforhold 
(30%) og seksuel modning (28%) er mindre hyppige. 
Forældre/omsorgspersoner til ældre piger (13-17) 
er dog mere tilbøjelige til at have diskuteret disse 
spørgsmål end dem, der har yngre piger eller drenge. 
Forældre/omsorgspersoner skal opmuntres og blive 
mere selvsikre i forhold til at tale om disse emner, da 
de direkte vedrører digitale krænkelser. Materialerne 
til forældre pointerer, at de unge er vidne til og oplever 
disse typer af adfærd, og at de bør inddrages i bredere 
dialog om sikker adfærd på nettet. 
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Forældres sikkerhedshensyn og 
handlingsmuligheder 
Forældre/omsorgspersoner angav at være meget 
bekymrede for diverse problematikker, som kan 
opstå online. Især er de bekymrede for, at deres 
barn, hvis de oplever noget foruroligende online, 
vil holde det for dem selv (80%). Derudover angav 
de en bekymring for, at deres børn skulle blive 
eksponeret for pornografi eller andet upassende 
indhold (80%), voksne, der ’groomer’/seksuelt 
udnytter (74%) og digital seksuel mobning (70%). 
Resultaterne viste også, at deltagerne er villige til at 
handle, hvis de opdagede, at deres barn blev udsat 
for digitale krænkelser. De mest hyppige forslag 
til handlinger var at tale med skolen og indberette 
det til de sociale medieplatforme (80% for begge). 
Dette indikerer, at forældre/omsorgspersoner er 
bekymrede for digitale krænkelser og vil skride til 
handling som reaktion på opståede problemer. Det 
er dog muligt, at de ikke er opmærksomme på, 
hvor ofte krænkelserne forekommer online og de 
forskellige former, de antager. 

Vidner til krænkelser 
Dette var tydeligt i de kvalitative og kvantitative data, 
der viste, at der er et vidensgab mellem forældre/
omsorgspersoner og børn i forhold til at forstå, hvor 
ofte børn og unge er vidne til digitale krænkelser. 
Mange forældre tror ikke, at deres børn har set disse 
typer af adfærd online, men undersøgelserne fra 
deSHAME I viste, at mange unge har været vidne til 
det. Forældrene fra vores undersøgelser troede, at de 
mest almindelige digitale krænkelser var billeddeling 
uden samtykke og det at presse nogen til at sende 
nøgenbilleder. De kvantitative data fra deSHAME 
I viste imidlertid, at rygter og sladder om seksuel 
adfærd var den krænkelse, de unge oftest oplevede 
eller var vidne til. Dette understreger vigtigheden af 
at øge forældrenes forståelse af, hvad der rent faktisk 
finder sted, og hvad de unge er vidne til online. Ved at 
adressere dette vidensgab, bliver det lettere at have 
en mere effektiv dialog om digitale krænkelser. Dette 
behandles i de oplysningsmaterialer til forældrene, 
der er udviklet af projektet.  

‘Mange forældre oplever, at de 
ikke ved hvordan de skal tale 
om alt dette med deres børn. 
Men de fleste forældre har - 
hvis man skal være retfærdig 
- et stærkt ønske om at være 
mere involverede og støttende. 
Men de har samtidig svært ved 
at forstå problemet...’
(seniorrådgiver Jon  Kristian 
Lange fra Red Barnet, Danmark) 
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Konklusioner og anbefalinger
Resultaterne som er rapporteret her, understreger 
vigtigheden af at adressere digitale krænkelser i 
børn og unges liv. Det er et emne, der påvirker dem 
i barndommen og ungdommen, og det kan have 
betydelig indflydelse på deres trivsel. De barrierer, vi 
har identificeret, der forhindrer unge i at komme frem 
og tale om digitale krænkelser, udgør en væsentlig 
udfordring i forhold til at forebygge og reagere på 
krænkelserne. Dette understreger vigtigheden af, at 
forældre/omsorgspersoner og undervisere anvender 
en ikke-fordømmende, støttende tilgang, når de 
adresserer dette emne.  

At give de unge en stemme i dialogen om, hvordan 
man bedst beskytter dem mod digitale krænkelser, 
er et centralt fokuspunkt i projektet og en af dets 
styrker. Ungepanelerne og fokusgrupperne har givet 
os uvurderlig indsigt i, hvordan unge oplever disse 
ting, hvilken hjælp de gerne vil have fra de voksne, og 
hvilke tilgange de finder mest effektive. At inddrage 
børn og unge som interessenter og medskabere 
af uddannelses- og oplysningsmaterialerne er en 
vigtig måde at sikre, at projektets andre aktørers 
arbejde stemmer overens med de evigt foranderlige 
kontekster, der udgør rammen for de unges online-
oplevelser og behov.  

At handle i relation til digitale krænkelser er et fælles 
ansvar. Forældre/omsorgspersoner spiller en central 
rolle, både med hensyn til at tage dialogen med børn 
og unge om deres online-liv, men også i forhold til at 
give dem den tillid, det kræver for at søge hjælp, når 
det er nødvendigt.  

Materialesamlingen til skolerne og 
materialesamlingen til forældre/omsorgspersoner 
tilbyder en række forskellige materialer, som kan 
hjælpe disse grupper med at engagere sig sammen 
med børn og unge i behandlingen af dette emne. 

Nøgleanbefalinger
• Evidensbaseret: Uddannelsesmaterialer 

og -aktiviteter til unge, skoler og forældre/
omsorgspersoner skal være evidensbaserede.

• Medskabelse:  Børn og unge (såvel som 
undervisere og forældre/omsorgspersoner) 
bør inddrages i udviklingen af 
uddannelsesmaterialerne som medskabere. 
Børn og unges eksisterende viden og strategier til 
støtte for jævnaldrende, som er udsat for digitale 
krænkelser, bør anerkendes og inkorporeres.

• Tilgængelige: Materialer skal være nemme at 
anvende og indeholde alderssvarende oplysninger 
om digitale sexkrænkelser. Retningslinjer for 
undervisere og forældre/omsorgspersoner 
skal præcisere, hvilke typer af adfærd, der 
defineres som digitale krænkelser i de forskellige 
aldersgrupper. Derudover hvilke strategier, der 
skal anvendes for at opnå en alderssvarende og 
forebyggende dialog.

• Inkluderende: Materialerne skal give alle børn 
og unge mulighed for at føle sig repræsenteret og 
respekteret.

• Samarbejde: Det er nødvendigt at opretholde 
en løbende dialog med unge, skoler og forældre/
omsorgspersoner for at skabe en grobund for 
nuværende og fremtidige materialer, kampagner 
og projekter om dette emne i betragtning af, 
hvor hurtigt online-adfærd forandres. Der 
kræves større samarbejde og integration af 
uddannelsesindsatser mellem skoler og forældre/
omsorgspersoner.

• Kontekstualisering: Fremhæv det brede 
perspektiv i den forebyggende dialog og inkluder 
den i uddannelsesforløb om sex, forhold og 
sundhed.

• Kontinuerligt:  Løbende dialog og kontinuerlig 
interesse fra forældrenes side i de unges generelle 
online-liv er helt centralt i forhold til at forebygge og 
afbøde digitale krænkelser.



deshame.eu
© 2020 Project deSHAME 
(Childnet, Save the Children Denmark,  
Kek Vonal, UCLan). All rights reserved.


