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Til deg som jobber på ungdomsskolen  
og videregående skole!
Denne undervisningsressursen handler om hvordan ungdom kommuniserer med hverandre på  
nett og sosiale medier, og hvordan ungdom både påvirker og påvirkes. Først og fremst handler  
det om kjærlighet, relasjoner og seksualitet – temaer som er veldig viktige for ungdom.

Mål for undervisningen er at elevene skal:

• Lære kritisk tenkning knyttet til deling av innhold på nett. 

• Reflektere rundt og få respekt for egne og andres grenser. 

• Vite hva et entusiastisk samtykke er. 

• Øve på ulike situasjoner og handlingsalternativer, slik at de kan bli rustet til å  
håndtere risikoer på nettet.

Undervisningsressursen er også et verktøy for å involvere elevene i større grad i skolens systematiske 
arbeid med å skape et trygt og godt læringsmiljø. Øvelsene kan brukes for å arbeide med ulike  
kompetansemål i fagene norsk, KRLE, naturfag og samfunnsfag – og passer godt til arbeid med de 
tverrfaglige temaene «Folkehelse og livsmestring» og «Demokrati og medborgerskap».

Lykke til!

Redd Barna, mars 2021
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reddbarna.no/nettvett

http://reddbarna.no/nettvett
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RELEVANTE MÅL I LÆREPLANEN 
Denne undervisningsressursen er tilpasset skolens planverk, både når det  
gjelder krav til elevenes læringsmiljø og kompetansemål i læreplanen.  
Undervisningsressursen er tilpasset prinsipper og verdier i læreplanen.  
Målgruppen for øvelsene i dette metodeheftet er elever på ungdomsskolen 
og videregående skole.

Retten til et godt læringsmiljø
 
Alle elever har rett til et trygt og godt skole-
miljø. Skolen skal jobbe systematisk for å oppnå 
dette, og elevene skal involveres i det forebyg-
gende arbeidet, jf. opplæringsloven § 9A. Barn 
har også rett til medvirkning og til å bli hørt i alt 
som handler om dem, jf. FNs barnekonvensjon 
artikkel 12 og opplæringsloven § 1-1.

Kompetansemål i ungdomsskolen
 
Du kan bruke øvelsene til å arbeide med kom-
petansemål i norsk, samfunnsfag, naturfag og 
KRLE, aktuelle kompetansemål etter 10. trinn fra 
læreplaner for fag er blant annet:

Norsk:

• Utforske og vurdere hvordan digitale medier 
påvirker og endrer språk og kommunikasjon

Samfunnsfag:

• Reflektere over hvordan identitet, selvbilde 
og egne grenser blir utviklet og utfordret 
i ulike fellesskap, og presentere forslag til 
hvordan en kan håndtere påvirkning og 
uønskede hendelser 

• Vurdere på hvilke måter ulike kilder gir 
informasjon om et samfunnsfaglig tema, og 
reflektere over hvordan algoritmer, ensret-
tede kilder eller mangel på kilder kan prege 
forståelsen vår 

• Utforske ulike plattformer for digital sam-
handling og reflektere over hvordan digital 
deltakelse og samhandling påvirker formen 
på og innholdet i samfunnsdebatten 

• Beskrive sentrale lover, regler og normer og 
drøfte hvilke konsekvenser brudd på disse 
kan ha for den enkelte og for samfunnet på 
kort og lang sikt 

• Utforske og reflektere over egne digitale 
spor og muligheten til å få slettet sporene 
og å verne om retten en selv og andre har 
til privatliv, personvern og opphavsrett 

Naturfag: 

• Drøfte spørsmål knyttet til seksuell og 
reproduktiv helse

KRLE: 

• Gjøre rede for og reflektere over ulike syn 
på kjønn og seksualitet i kristendom og 
andre religioner og livssyn 

• Identifisere og drøfte etiske problemstillinger 
knyttet til ulike former for kommunikasjon 

• Utforske andres perspektiv og håndtere 
uenighet og meningsbrytning

Kompetansemål i videregående skole
Samfunnsfag: 

• Gjøre greie for sosialisering og drøfte hvor-
dan identiteten og selvfølelsen til ungdom 
blir påvirket gjennom sosialisering 

• Reflektere over utfordringer i forbindelse 
med grensesetting og drøfte ulike verdier, 
normer og lover som gjelder kjønn,  
seksualitet og kropp 

• Vurdere hvordan utøving av makt påvirker 
enkeltpersoner og samfunn 

 Religion og etikk:     

• Identifisere og drøfte etiske problemstillinger 
i tilknytning til kommunikasjon, mellom-
menneskelige relasjoner og identitet 

• Ta andres perspektiv og håndtere menings-
brytning om religion, livssyn og verdispørsmål 
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Naturfag: 

• Drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og 
vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike 
kilder   
      

• Overordnet del – prinsipper og verdier

Denne undervisningsressursen er også  
tilpasset prinsipper og verdier i læreplanen.

• «Skolen skal fremme demokratiske verdier 
og holdninger som motvekt mot fordommer 
og diskriminering. Skolen skal også skape 
respekt for at mennesker er forskjellige, og 
elevene skal lære å løse konflikter på en 
fredelig måte.» 

• «Skolen skal støtte utviklingen av den 
enkeltes identitet, gjøre elevene trygge på 
eget ståsted, samtidig som den skal formidle 
felles verdier som trengs for å møte og delta 
i mangfoldet, og åpne dører mot verden og 
framtiden.» 

• «Elevene skal kunne vurdere ulike kilder 
til kunnskap og tenke kritisk om hvordan 
kunnskap utvikles. De skal også kunne forstå 
at deres egne erfaringer, standpunkter og 
overbevisninger kan være ufullstendige eller 
feilaktige. (…) Opplæringen skal utvikle 
elevenes evne til å foreta etiske vurderinger 
og gjøre dem fortrolige med etiske problem-
stillinger.» 

• «Å kunne sette seg inn i hva andre tenker, 
føler og erfarer, er grunnlaget for empati 
og vennskap mellom elevene. Dialog står 
sentralt i sosial læring, og skolen skal for-
midle verdien og betydningen av en lyttende 
dialog for å takle motstand. I møte med 
elevene skal lærerne fremme kommunika-
sjon og samarbeid som gir elevene mot og 
trygghet til å ytre egne meninger og til å si 
ifra på andres vegne. Å lære å lytte til andre 
og samtidig argumentere for egne syn gir 
elevene et grunnlag for å håndtere uenig-
het og konflikter, og for å søke løsninger i 
fellesskap.» 

I prinsipper for læring, utvikling og danning 
fra Overordnet del – prinsipper og  
verdier i grunnopplæringen vil vi trekke 
frem følgende: 

• «Opplæringen skal gi elevene et godt grunn-
lag for å forstå seg selv, andre og verden, og 
for å gjøre gode valg i livet.» 

• «God dømmekraft hos den enkelte er 
nødvendig for å ivareta personvern og 
respekt for privatlivet. Respektløse og hate-
fulle ytringer skal ikke aksepteres i skolen. 
Elevene må øves i å opptre hensynsfullt og 
utvikle bevissthet om egne holdninger. Ulike 
kommunikasjonsformer og bruk av teknologi 
både beriker og utfordrer det sosiale miljøet. 
Elevene må lære seg å opptre ansvarlig i alle 
sammenhenger i og utenfor skolen.»

Arbeid med 
øvelsene i dette 

hefter,passer også godt 
til arbeid med de 

tverrfaglige temaene!
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FORBEREDELSER FØR DU  
GJENNOMFØRER ØVELSENE
Her finner du gode forslag til hvilke forberedelser som trengs, før du  
gjennomfører oppgavene.

For din egen del kan det være lurt å planlegge 
gruppesammensetning først siden mange av 
oppgavene gjøres i grupper. I noen klasser kan 
det gå fint å sette elever tilfeldig sammen, mens 
det andre steder er nødvendig å planlegge. Du 
kan lage faste grupper eller for eksempel lage en 
roterende gruppesammensetning slik at det blir 
variasjon.

Øvelsene tar opp ulike tema og problemstillinger 
og noen vil være mer relevante for elevene dine 
enn andre. Selv om du kjenner elevene dine godt, 
kan det være lurt å teste noen tema du ikke tror 
er så relevante også. Kanskje du lærer noe nytt 
om elevene dine?

Du velger selv hvor mye tid du bruker på hver 
øvelse. Sett gjerne av en skoletime, eller bruk 
dem som innledning til en skoletime. Det viktigste 
er at elevene får nok tid til å diskutere problem-
stillingene øvelsene tar opp, og at dere har tid 
til en god samtale i klassen til slutt slik at alle 
elevene får utbytte av arbeidet som er gjort i 
klassen.

Det er viktig at elevene får vite i forkant at det 
ikke er noen fasit på spørsmålene de stilles. 
Intensjonen er at de skal reflektere og diskutere 
egne opplevelser, tanker og meninger.

Hvis ikke klassen din har debattregler og -rutiner 
på plass, kan det vært lurt å begynne med å lage 
regler for diskusjoner i fellesskap. Det behøver 
ikke være en lang liste, men eksempler på 
regler kan være:

• Vi skal respektere uenighet og ulike  
argumenter. 

• Vi skal vente på tur. 

• Vi skal snakke fint til hverandre. 

• Alle skal kunne si sine meninger og bli hørt 
i klassen. 

• Vi diskuterer saklig og kommenterer ikke 
andre ved navn. 

• Vi snakker ikke om egne (skremmende)  
opplevelser i plenum, men vi forsøker å  
snakke mer generelt om utfordringer vi  
kan møte på

Hvis du har mulighet, introduser temaet noen 
dager før dere skal jobbe med det. La så elevene 
skrive ned anonyme spørsmål, forslag til emner 
eller kommentarer til temaet til deg, slik at du 
kan ta det med i planleggingen av timen din. 
Da vet du at undervisningen treffer bedre og at 
elevene får jobbet med det de trenger.

Alle skal kunne  
si sine meninger 
og bli møtt med 

respekt
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TIPS TIL SELVE UNDERVISNINGEN
I samtalene om seksualitet er det viktig at du 
som lærer er bevisst de ulike normene som ofte 
dominerer i samfunnet. Heteronormen, cisnormen 
og funksjonsnormen tilsier at det antas at alle 
er heterofile, cis og funksjonsfriske. Du må altså 
ta høyde for andre seksuelle orienteringer enn 
heterofili i klasserommet ditt. Det samme gjelder 
at elever kan være trans- eller ikke-binære, og at 
de kan ha en funksjonsnedsettelse. Det er ikke 
alt du vet om elevene dine eller deres fremtid.  
Å snakke om forskjellige seksuelle orienteringer, 
bidrar til mer åpenhet og aksept for hverandre i 
elevgruppen. 

Det er viktig å ha et inkluderende språk og 
mangfold i eksemplene dere skal diskutere for å 
påvirke hvilke holdninger elevene dine vil møte 
andre med. Pass på at du ikke bidrar til frem-
medgjøring ved for eksempel å snakke om «de 
homofile». Da bør du heller si «de av oss som 
er homofile» eller «vi som er homofile». Dette 
gjelder for alt, og det er lett å bare huske på  
det når det gjelder grupper som avviker fra  
normen. Da vil grepet virke mot sin hensikt.  
Det er derfor viktig å si «de av oss som er  
heterofile», «de av oss som er kristne» og «de  
av oss som er muslimer». Etter hvert vil det  
bli en naturlig måte å ordlegge deg på.

Å snakke om seksualitet med elever kan for 
noen lærere oppleves vanskelig, og det er ikke 
rart siden det snakkes lite om seksualitet i 

samfunnet vårt. Det kan være ord og uttrykk du 
aldri eller sjelden har sagt høyt. Da kan det være 
en fordel å øve seg litt hjemme foran speilet, 
eller med en kollega eller venn, eller i teamet 
ditt. Elevene trenger at du snakker normalt og 
komfortabelt om tematikken for at de selv skal 
føle seg trygge i samtalene. Det er også viktig at 
du har et avklart forhold til din egen seksualitet 
og dine egne erfaringer og fordommer. 

Du skal møte elevene på en trygg, åpen og 
inkluderende måte, noe som betyr at du kanskje 
må legge igjen noen fordommer hjemme. Din 
trygghet bidrar til elevenes trygghet!

Foresatte kan være en verdifull ressurs i hold-
ningsskapende arbeid. Derfor kan det være lurt å 
ha seksualitet og kropp, samt sosiale medier og 
digital hverdag, som tema på foreldremøter. Hvis 
dere har spesielt fokus på temaet seksualitet i 
en lengre periode, kan foresatte sette pris på en 
e-post hjem slik at de kan følge opp hjemme med 
samtaler og også er klar over hva som skjer på 
skolen i fall elevene blir trigget. Med trigget her 
menes at det kan for eksempel ha hendt noe i 
elevens eller familiens liv som gjør at de opplever 
reaksjoner på undervisningen eller at det dukker 
opp minner om noe som har skjedd.

Vil du vite mer 
om hva heteronormen,  

cisnormen og funksjonsnormen  
betyr? Les mer om dette i 

avsnittet, 
Les mer om temaene 

– kjønnsroller
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Det kan hende det i løpet av samtalene vil dukke 
opp eksempler på negative hendelser som 
mobbing, trakassering og andre former for 
krenkelser. Det kan også hende at elevene vil 
komme til deg i ettertid og fortelle slike ting. 
Hvis negative eller ubehagelige erfaringer 
dukker opp i samtalene, bør du snakke med 
elevene individuelt og ikke la dette bli diskutert 
videre i plenum.

Skolen din skal ha en plan for hvordan dere 
arbeider for å sikre trygge og gode skolemiljøer 
for alle elever uten mobbing og krenkelser.

For mer informasjon fra Utdannings- 
direktoratet se: udir.no

Les også mer på Redd Barnas sider  
om trygge klassemiljøer her:  
reddbarna.no/ingenutenfor

Det er regionale ombud i alle fylker  
i Norge som elever, foreldre og skoler kan 
kontakte hvis de trenger råd og veiledning: 
elevombudene.no

For mer informasjon om hva du kan gjøre om du  
er bekymret for at barn har opplevd vold eller  
seksuelle overgrep, se reddbarna.no/jegerher

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk 
stress og selvmordsforebygging (RVTS) har 
en nettressurs med fakta og materiell om arbeid 
for å forebygge og håndtere bekymringsfull eller 
grenseoverskridende seksuell atferd hos barn og 
ungdom: seksuellatferd.no

HVA GJØR DU HVIS DU ER BEKYMRET 
FOR ET BARN?

Her finner du tips 
om informasjons- og  

hjelpetjenester til barn:  
reddbarna.no/hjelp

http://udir.no
http://reddbarna.no/ingenutenfor
http://elevombudene.no
http://reddbarna.no/jegerher
http://seksuellatferd.no
https://www.reddbarna.no/her-kan-du-fa-hjelp
http://reddbarna.no/hjelp
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OPPLYSNINGSPLIKTEN
Alle ansatte i skoler og barnehager har  
opplysningsplikt. Opplysningsplikten til barne-
vernstjenesten er todelt. Du har en selvstendig 
plikt til å gi opplysninger til barnevernet når  
det er grunn til å tro at barn:

• Blir mishandlet i hjemmet
• Blir utsatt for overgrep, alvorlig omsorgs- 

svikt, kjønnslemlestelse
• Viser vedvarende alvorlige adferdsvansker

Du har også en plikt til å svare når barne-
vernstjenesten ber om opplysninger. Hvis du 
ønsker råd om hvorvidt du bør melde fra om 
en bekymring du har, kan du ringe til en barne-
vernstjeneste og drøfte saken anonymt. Opplys-
ningsplikten til barnevernstjenesten er individuell. 
En del arbeidsplasser har gjennomarbeidede og 
klare rutiner for hvordan man skal melde – sjekk 
om det foreligger rutiner på din arbeidsplass. 
Uavhengig av hva slags rutiner dere har, og om 
dere er flere som er kjent med bekymringen, har 
du fortsatt et ansvar for å forsikre deg om at 
barnevernet har blitt informert om bekymringen.

Dersom du tror omsorgspersonen(e) kan være 
involvert i volden eller overgrepene, skal de ikke 
varsles om at du melder barnevernet.

Det er også mulig å melde bekymring direkte 
til politiet hvis man har mistanke om at et barn 
er utsatt for et lovbrudd som for eksempel vold 
eller seksuelle overgrep. Dette er særlig relevant 
der det kan være mulig å sikre bevis, fordi vold 
eller overgrep nettopp har skjedd, eller der man 
frykter at barn kan være i umiddelbar fare.

Når du skal gi opplysninger til barnevernet om 
bekymring knyttet til vold eller overgrep, er det 
viktig å samarbeide med den det gjelder. Dialog 
og samarbeid må tilpasses alder og modenhet, 
og vil kunne avhenge noe av hvor akutt  
situasjonen er.

Opplysningsplikten til barnevernet er regulert 
i barnevernloven § 6-4, og i særlover for ulike 
offentlige tjenester og yrkesutøvere, som barne-
hageloven § 22, opplæringslova § 15-3 og helse-
personelloven § 33. Les mer om hvordan du kan 
melde til barnevernet, på bufdir.no/barnevern

Vi har også alle en plikt til å søke å avverge en 
rekke alvorlige lovbrudd vi får kunnskap om, eller 
tror at mest sannsynlig vil skje. Både avverger-
plikten og opplysningsplikten går foran taushets-
plikten. For mer informasjon om avvergings- 
plikten og opplysningsplikten, se plikt.no

Deler av teksten om avvergingsplikt og opplysningsplikt er hentet fra plikt.no

http://bufdir.no/barnevern
http://plikt.no
http://plikt.no
http://plikt.no
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OM TEMAENE
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Ungdoms hverdag er i dag i stor grad digital og 
både flørting, vennskap og seksualitet har flyttet 
inn på mobil og nettbrett. En helt sentral del av 
både vennskapelige, seksuelle og romantiske 
relasjoner, er det vi kommuniserer til hverandre. 
Det er derfor viktig å ruste ungdom til å ta gode 
valg for seg selv og i møte med andre – også 
knyttet til mobil, nett og sosiale medier.

Entusiastisk samtykke betyr at personen det 
gjelder uttrykker et tydelig ønske om det som 
skal skje, for eksempel om en seksuell handling. 
Det kan være sagt med kroppsspråk, handlinger 
og/eller ord. Et entusiastisk samtykke er altså 
ikke noe som kan mases frem eller presses frem. 
Det er heller ikke et entusiastisk samtykke om 
det gis under falske forutsetninger, som at det er 
lovet bruk av kondom og den fjernes underveis. 
En person som er overstadig beruset eller sover 
kan heller ikke gi et entusiastisk samtykke.

Unge blir i større og større grad bevisst egne 
rettigheter og hvordan de kan sette grenser for 
seg selv. Samtidig vet vi at barn og unge kan 
kjenne på skam som gjør at de ikke snakker med 
noen hvis de utsettes for noe negativt. Dette 
gjelder også når de er utsatt for noe digitalt, 
som eksempelvis at du mottar et nakenbilde 
ufrivillig eller at du presses til å ta nakenbilder av 
deg selv. Unge sier selv at de ønsker at vi voksne 
skal snakke med dem om seksualitet, kropp, sex 
og samtykke (Berggrav, 2015;  

”Den som er med på leken...” Ungdoms oppfatninger 
av voldtekt, kjønnsroller og samtykke. Rapport. Redd 
Barna. Barneombudet (2018a) ”Alle kjenner noen 
som har opplevd det” Samtaler med ungdom om 
seksuelle krenkelser. Barneombudet, 2018.) De er 
også tydelige på at vi ikke skal si at de er dum-
me hvis de sender nakenbilder av seg selv, men 
forklare dem hva som er lurt og hva som er lov 
og ikke lov. Berggrav, S. (2018) ”Hvis du liker meg, 
må du dele et bilde” Ungdoms perspektiver på deling 
av nakenbilder. Rapport. Redd Barna.

Ung.no er en god informasjonskanal for  
ungdom. Her finner du mye god informasjon du 
kan bruke i seksualitetsundervisningen. Her er det 
gode fagartikler, quizer og svar på spørsmål som 
ungdom har stilt.

Det er naturlig at ungdom er nysgjerrige på sek-
sualitet, kropp og følelser. I puberteten går de fra 
barneseksualiteten, som er rettet mot seg selv, 
til voksenseksualiteten, som i større grad rettes 
utover og hvor de søker seksuelle og roman-
tiske opplevelser med andre (Vildalen, S. (2014) 
Seksualitetens betydning for utvikling og relasjoner. 
Gyldendal Norsk Forlag.) Derfor vil seksuali-
tetsundervisningen i ungdomsskole og videre-
gående ta en litt annen form enn barneskolens 
undervisning. Ungdommene står i større grad 
midt oppi de aktuelle problemstillingene. De har 
derfor ofte et enormt behov for kunnskap, og de 
trenger muligheter til å diskutere og reflektere 
rundt tematikken.

I skolen er seksualitetsundervisning en tydelig del 
av ditt mandat som lærer, som uttrykt i kompe-
tansemål i læreplanen. Når vi gir elever en god 
og helhetlig seksualitetsundervisning tar barn og 
ungdom bedre valg for seg selv og i møte med 
andre, slik at de kan leve gode liv (UNESCO 
(2018) International technical guidance on sexuality 
education: an evidence-informed approach Helse- 
og omsorgsdepartementet, 2017 Snakk om det! 
Strategi for seksuell helse (2017-2020). ). Det vil 
gjøre elevene bedre til å sette grenser. Derfor er 
det så viktig at du som lærer tar ansvar for at 
elevene får nettopp denne viktige undervisningen.

Minotenk har utgitt to gratis bøker for ungdom 
om både kjærlighet, kultur, identitet og seksu-
alitet. Både «iLove» og «iLove 2» kan lastes ned 
digitalt eller bestilles gratis som fysisk bok.

OM SEKSUALITET OG RELASJONER 
PÅ NETT

http://Ung.no
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Vi vet at kjønnsroller spiller inn i hvordan 
ungdom handler knyttet til seksualitet. Fortsatt 
er det dessverre mange myter og stereotypier 
knyttet til kjønn. For eksempel vet vi at jenter 
opplever mye større negative konsekvenser 
hvis et nakenbilde eller en sexvideo kommer på 
avveie (Berggrav, 2018), selv om gutter og jenter 
i like stor grad sender nakenbilder til andre 
(Medietilsynet, 2020). De opplever også større 
grad av press til å sende nakenbilder til andre 
(ibid., Medietilsynet, 2018). På den annen side kan 
det være vanskeligere for gutter å fortelle om 
at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep, og 
de utsettes for større prestasjonspress når det 
gjelder sex. 

Det kan også være ulike grunner til at ungdom 
handler som de gjør ut fra forestillinger om kjønn. 
For eksempel kan en jente la være å sende et 
nakenbilde fordi hun er redd for å bli sett ned på 
hvis hun gjør det, mens en gutt kan prøve å over-
tale en jente til å sende til seg fordi han vet at 
han får status hvis han har bilder av jenter. 

Kjønnsroller kan også spille inn når det gjelder 
sex og samtykke, både i selve situasjonen og 
hvordan de ulike partene oppfattes og vurderes 
i etterkant. For eksempel kan en gutt ha større 
vanskeligheter med å si nei til sex, og på andre 
siden være mer tilbøyelig til å presse på for å ha 
sex – fordi det forventes at han skal ville ha sex 
og det gir ham status å ha det. Disse temaene er 
viktig å reflektere over for ungdommene.

I flere av oppgavene har vi prøvd å gi eksempler 
som bryter med tradisjonelle forestillinger rundt 
kjønn. Noen av oppgavene er også laget for helt 
konkret å arbeide med fordommer knyttet til kjønn.

DEFINISJONER
Vi mennesker er forskjellige og det er vi også 
når det gjelder seksualitet og kjønn. Det fins 
mange normer knyttet til temaet, som betyr at 
det er noe som er forventet av oss som «vanlig». 
Heteronormen beskriver at det antas og tas for 
gitt at alle er heterofile. Kjønnsnormen beskriver 
både at det antas og tas for gitt at alle identifi-
serer seg med kjønnet de ble tildelt ved fødselen 
(som betyr at man er cis og ikke trans eller 
ikke-binær), og at man tar for gitt tradisjonelle 
kjønnsroller. Funksjonsnormen beskriver at det 
antas og tas for gitt at alle er funksjonsfriske, og 
at det ikke tas høyde for funksjonsvariasjon.

Seksuell orientering beskriver hvem vi blir 
forelsket i eller tiltrukket av. De fleste tiltrekkes 
av motsatt kjønn og kalles heterofile. Men veldig 
mange er tiltrukket av samme kjønn eller alle 
kjønn. Når man er tiltrukket av samme kjønn, 
kalles det gjerne homofil eller lesbisk. Er man 
tiltrukket av alle kjønn, kalles det bifil eller panfil. 
Skeiv er et uttrykk som gjerne benyttes av og om 
alle som bryter med normer for seksualitet og 
kjønn. 

KJØNNSROLLER
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Kjønnsidentitet beskriver hvilket kjønn vi 
identifiserer oss med. De fleste er cis-kjønnet, 
som betyr at man identifiserer seg som det 
kjønnet man fikk tildelt ved fødselen. Men mange 
opplever også at de føler seg som et annet kjønn 
enn det de ble tildelt, og mange opplever seg 
ikke som verken mann eller kvinne. Transperson/
trans eller ikke-binær kan beskrive de personene. 
Ikke-binære kjønnsidentiteter er et samlebegrep 
som definerer flere grupper av kjønnsidentiteter, 
og inkluderer men er ikke begrenset til 
 
a) en person hvis kjønnsidentitet faller utenfor 
mannlige og kvinnelige identiteter,  
 
b) en person som kan oppleve å være en mann 
eller en kvinne til ulike tider, eller  
 
c) en person som ikke opplever å ha en kjønns- 
identitet eller avviser kjønn (Matsuno & Budge, 
2017 i Flatnes, 2018).  
 
Men det er viktig å være klar over at det alltid 
er opp til personen selv hvordan de ønsker å 
definere seg og hvilket pronomen de ønsker skal 
bli brukt om seg. Det personen selv ønsker å bli 
kalt skal alltid respekteres. 

Flatnes, K. (2018) ”Jeg er ganske mye mer enn bare 
det at jeg identifiserer meg som mann eller kvinne.” 
En kvalitativ undersøkelse av opplevelsen av å ha 
en ikke-binær kjønnsidentitet. (Masteroppgave) 
Oslo: Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Kjønnsuttrykk handler om hvordan vi uttrykker 
kjønnet vårt. For eksempel har vi tradisjonelle 
kjønnsroller som kan si at jenter kan bruke 
sminke og kan gå i kjole, mens en gutt som gjør 
det samme kan vi si bryter med normen. Det fins 
mange måter å uttrykke kjønn på, og normene 
for kjønnsuttrykk har blitt videre de senere 
årene, slik at det er større rom for å uttrykke 
seg slik man vil. Noen velger for eksempel et 
androgynt uttrykk, som betyr at de velger et mer 
kjønnsnøytralt uttrykk.

Skeiv ungdom har flere aktuelle brosjyrer med 
både informasjon til unge og oppgaver til bruk i 
skolen, spesielt knyttet til kjønns- og seksualitets-
mangfold og normkritisk undervisning.

For mer om definisjoner, se Bufdir sin ordliste 
side her: https://bufdir.no/lhbt/LHBT_ordlista/

Hvis det er behov for kursing på denne  
tematikken på din skole, kan dere kontakte  
Rosa kompetanse skole. Rosa kompetanse skole 
tilbyr kunnskapsbaserte og praksisnære kurs. 

De ansatte i tiltaket har skolefaglig bakgrunn,  
og i tråd med læreplanen underviser de om 
kjønnsidentitet, normer, seksuell orientering og 
variasjoner i familieformer. 

Videre diskuterer de relevante problemstillinger 
med kollegiet, blant annet knyttet til identitets-
basert mobbing. På nettsiden deres fins også 
gode ressurser til bruk i undervisningen. 

Det samme finner du hos Skeiv ungdoms skole-
prosjekt Restart. Restart kan i tillegg inviteres til 
å undervise elevene.

http://skeivungdom.no
https://bufdir.no/lhbt/LHBT_ordlista/
https://www.foreningenfri.no/rosa-kompetanse/rk-skole/
https://www.foreningenfri.no/rosa-kompetanse/rk-skole/
https://skeivungdom.no/prosjekter/restart/
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Porno er en forkortelse for pornografi og  
beskriver bilder og film som er ment for seksuell 
opphisselse, gjerne av nakne mennesker som har 
sex. Tilgangen til porno og hvilken type porno 
som er lettest tilgjengelig har endret seg stort 
det siste tiåret. I dag er porno i form av hardcore 
filmer lett tilgjengelig gratis rett til mobilen, og 
mange opplever at de møter porno uten engang 
å ha søkt etter det.

I Medietilsynets undersøkelse «Barn og medier 
2020» har cirka 3400 9–18-åringer fra 51 skoler 
i alle landets fylker deltatt. Spørsmålene om 
seksuelle kommentarer, nakenbilder og porno på 
nett var kun stilt til 13–18-åringene. Hovedfunnene 
i rapporten var:

• 49 prosent av 13–18-åringene har sett porno 
på nett. Andelen øker med alder og er  
betydelig større blant gutter enn jenter. 

• Andelen som har sett porno på nett har økt 
fra 2018 til 2020 (fra 42 til 49 prosent).  

• 57 prosent av dem som har sett porno på 
nett, så dette for første gang før fylte 13 år.  

• Fire av ti 13–18-åringer har fått reklame for 
porno på nett. Andelen øker med alder og 
er størst blant guttene. Dobbelt så mange 
gutter som jenter i alderen 13–16 år har 
fått reklame for porno på nett (41–49 mot 
20–24 prosent).  

• Et klart flertall (80 prosent) av dem som har 
sett porno på nett, sier de søkte etter dette 
selv, sist gang det skjedde. 

I Redd Barnas rapport om ungdoms  
perspektiver på porno, «Et skada bilde av hvordan 
sex er» (Redd Barna, 2020), presenterer Silje 
Berggrav følgende hovedfunn:

• Barn og unge har svært lett tilgang på 
porno. 

• Unge bruker porno for å lære om sex. 

• Det er lett å komme over porno som  
inneholder krenkelser og vold. 

• Det er usikkert om gutter forstår at nytelse 
i porno ofte er skuespill. 

• Unge mener porno bidrar til seksuelle 
krenkelser. 

• Unge har ambivalente følelser knyttet til 
porno. 

• Unge tror porno øker interessen for naken-
bilder. 

• Unge tror grensene tøyes for hva man vil se. 

• Ungdom mener yngre barn bør beskyttes 
mot porno. 

• Unge ønsker bedre forståelse for porno.

Det siste punktet er spesielt viktig for deg som 
lærer. Ungdommene mente at voksne har et 
ansvar for å snakke med dem om porno på en 
åpen og ikke-dømmende måte, og at skolen 
gjennom seksualitetsundervisningen bør hjelpe 
dem med å utvikle det som kan kalles porno- 
leseferdighet, eller kritisk forståelse av porno 
(Redd Barna, 2020). Porno må altså snakkes om 
i skolen, slik at ungdom får mulighet til å både 
diskutere og bli informert og slik vet hva porno 
er og ikke er.

For at ungdom skal få en kritisk forståelse 
av porno, er det viktig at du som lærer setter 
deg inn i temaet, for eksempel ved å lese Redd 
Barnas rapport. Det fins veldig mange ulike 
typer porno, men den typen porno som er lettest 
tilgjengelig, og kommer opp uten å søke etter 
spesifikke ting har flere fellestrekk som kan bidra 
til vranglære og myter knyttet til sex, kropp og 
kjønn. 

Her er en liste over noen punkter som  
kan diskuteres når porno er tema i  
klasserommet:

• Kjønnsrollene er ofte ikke realistiske:  
Kvinner og menn skal være likestilte i sex og 
kvinnen kan være seksuelt aktiv og bestemt, 
og mannen kan være myk, følsom og  
omtenksom, mens porno ofte fremstiller 
dette på én måte. 

• Kroppene i «mainstream» porno presen-
terer ofte et urealistisk ideal om hvordan 
man skal se ut, med glatte, slanke kropper, 
store peniser og bryster og glatte, perfekte 
kjønnsorgan. I virkeligheten er alle kropper 
forskjellige og like bra. 
 

PORNOGRAFI
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• Handlingene i porno er ofte ekstreme og 
urealistiske. Dette er film og ikke virkelighet. 
Det klippes også ofte bort for eksempel opp-
varming og forspill, påføring av glidekrem 
osv. Aktiviteter som gruppesex, analsex, vol-
delig sex og å komme i ansiktet osv. er ikke 
så vanlige som pornoen fremstiller det, og 
er ikke noe man er nødt til å gjøre og heller 
ikke noe man vanligvis gjør når man er uer-
faren. BDSM (Definisjon fra Store medisinske 
leksikon: BDSM er et samtykkende, avtalt og 
ofte erotisk samspill som involverer elementer 
av binding (på engelsk bondage) og disiplin, 
dominans og underkastelse (på engelsk 
submission), eller sadisme og masochisme) 
er for eksempel noe voksne som er erfarne 
og trygge på hverandre og ønsker det kan 
utforske, men ikke noe man gjør første gang 
man har sex. BDSM involverer også alltid 
tydelige regler og aktivt samtykke. 

• Porno overser ofte at prevensjon er nød-
vendig for å ha sex uten risiko for seksuelt 
overførbare infeksjoner eller graviditet. Det 
snakkes sjelden om prevensjon og det vises 
sjelden kondombruk. 

• Porno overser ofte at sex og nærhet mellom 
to mennesker ofte involverer både følelser, 
omtanke og kjærlighet. 

• Porno overser ofte at sex kan være både 
klumsete og vanskelig og kleint. Det er ikke 
slik at første gang man har sex så er alt 
nødvendigvis perfekt og alle har det godt og 
får alt til. 

• Porno fokuserer ofte lite på kvinnelig nytelse 
og viser sjelden realistisk hvordan kvinner 
kan få orgasme, og hvordan den orgasmen 
ser ut. 

• Porno fokuserer mye på at mannen skal 
ville ha sex hele tiden, prestere, dominere og 
holde ut veldig lenge. Dette er heller ikke 
realistisk. Et vanlig samleie varer gjerne 7-15 
minutter, mens i porno kan de tilsynelatende 
holde på i timevis. 

• Skeiv sex i porno er ofte fremstilt for å tenne 
heterofile, spesielt gjelder dette sex mellom 
kvinner. Det betyr at disse scenene ofte gir 
et urealistisk bilde av hvordan sex mellom 
skeive er. 

• Mainstream porno spesielt er laget av en 
industri som kan være kynisk og også inne-
holde tvang. Den er laget for voksne og laget 
for å tjene penger. Porno som gir seg ut for 
å være amatøropptak er ikke alltid det i 
virkeligheten. Flere pornosider har også blitt 
avslørt i å ha overgrepsmateriale tilgjengelig 
på sine sider.

Selv om det er mye negativt med porno, er det 
viktig at du tar barn og unge på alvor og ikke 
påfører skyld og skam. Det går an å adressere 
porno på en åpen måte, og sørge for at ungdom-
men føler det trygt å komme til deg som voksen 
og snakke om det de lurer på. De som ser på 
porno, vil nok se på det uansett, og de aller fleste 
vil møte på porno en eller annen gang. Da er det 
viktig at de har mulighet til å forstå det de ser 
bedre.

Selv om det er 
mye negativt med porno, er 
det viktig at du tar barn og 
unge på alvor og ikke påfører 

skyld og skam. 
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I Redd Barnas rapport om unges erfaringer med 
deling av nakenbilder (Berggrav, 2018) kommer det 
frem et nyansert bilde av de positive og negative 
sidene denne aktiviteten har for ungdom.

De ni hovedfunnene er som følger:

1. Nakenbilder kan ha en rekke positive sider. 

2. Mas, press og uønskede bilder er negativt. 

3. Behovet for bekreftelse er en viktig  
motivasjon for deling. 

4. Nakenbilder gir gutter makt over jenter. 

5. Press, manipulering og ulik motivasjon kan 
være vanskelig å oppfatte. 

6. Ungdom har lav terskel for å dele andres 
bilder. 

7. Jenter og gutter dømmes ulikt. 

8. Ungdom mangler kjennskap til lovverket. 

9. Foreldre og skole må ta større ansvar.

Hovedfunnene gir deg som lærer et godt ut-
gangspunkt for å vite hva du må fokusere på og 
hva ungdommene trenger å diskutere, reflektere 
over og få kunnskap om. Det er altså viktig at 
skolen tar større ansvar. Ungdommene mente 
at skolen, og særlig seksualitetsundervisningen, 
burde sette av mye mer plass til bevisstgjøring 
om samtykke og regelverk knyttet til deling av 
nakenbilder. Undervisningen må starte tidligere, 
gjerne i slutten av barneskolen, fordi de yngste 
på ungdomsskolen har langt mindre kunnskap 
og bevissthet om risiko og konsekvenser enn 
ungdom i videregående skole, og kan lettere 
utsettes for nettrelaterte overgrep og andre 
risikoer enn de mer erfarne ungdommene.

Ungdommene mener det er viktig å lære å hånd-
tere press om å dele bilder fra tidlig alder. Det 
kan også være nyttig å bli mer bevisst at den 
som etterspør bilder, kan ha andre motiver, og 
kan bruke komplimenter og ros for å lokke den 
andre til å sende. Samtidig understreket mange 
av jentene at gutter må få bedre kunnskap om 
at det ikke er greit å mase, eller lov å sende  
nakenbilder til noen som ikke ønsker det.  
Ungdommene vil gjerne lære å være bedre  
støttespillere for hverandre. Dette kan både 

bidra til å bygge hverandre opp og styrke 
selvfølelsen på en måte som kanskje reduserer 
behovet for å få komplimenter gjennom deling av 
bilder, men også bidra til å redusere skamfølel-
sen når skaden først er skjedd (Berggrav, 2018).

Erfaring med seksuelle meldinger avhenger i  
stor grad av alder og kjønn. Mens 52 % av 
15–17-åringer mottok en eller flere seksuelle 
meldinger det siste året, er tallet 14 % for 
13–14-åringer (Barbovschi og Staksrud, 2020). 
Sannsynligheten for at gutter blir opprørt av å 
motta seksuelle meldinger er veldig mye lavere 
enn den er for jenter (ibid.).

Det er nødvendig at ungdommene reflekterer 
over hva som er riktig og lurt å gjøre i forbindelse 
med sexting. Samtidig trenger de også kunnskap 
om lovverket knyttet til dette. Pass på at 
undervisningen og diskusjonene ikke tipper over 
til å handle bare om hva loven sier, og at 
diskusjonene handler om hva man kan bli dømt 
for og ikke. Drei heller samtalen over på hva 
som er det gode og riktige å gjøre – uavhengig 
av lovverket.

DELING AV NAKENBILDER

Her kan du finne mer 
informasjon om deling av 
nakenbilder og lovverket: 

ung.no/ikkegreit

http://ung.no/ikkegreit
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BYTTE AV SEKSUELLE TJENESTER
Det er lite forskning på bytte av seksuelle tjenester 
blant norsk ungdom. Vi vet at Internett og sosiale 
medier har åpnet for nye måter å komme i kon-
takt med både kjøpere og selgere på, og vi vet at 
selve utvekslingen av seksuelle tjenester kan skje 
digitalt, i form av for eksempel bilder og video. 
Det varierer om ungdommene ser på det de selv 
gjør som prostitusjon eller ikke, og det fins også 
mange gråsoner, derfor er begrepet «bytte av 
seksuelle tjenester» bedre å bruke for å beskrive 
aktiviteten.

En rapport utarbeidet av Pro Senteret i 2017 
forteller oss noe om temaet basert på ungdom 
i Oslo. Lite tyder på at det er vanlig å bytte 
seksuelle tjenester blant ungdom flest i Oslo, 
men noen ungdomsmiljøer har en holdning og 
praksis som tilsier at det å bruke sex som kapital 
for å oppnå ikke-seksuelle goder er akseptert. 
Ungdommene selv anser ikke dette som en form 
for «prostitusjon».

Bytte av seksuelle tjenester blant unge skjer på 
ulike måter og arenaer. Det foregår oftest i grå-
soner knyttet til forelskelse, utforskning av seksu-
alitet, utforskning av andres/egne grenser, press, 
prostitusjon, tvang, overlevelse og som en løsning 
på en vanskelig livssituasjon. Dette forekommer 
både mellom jevnaldrende og mellom ungdom 
og voksen. Unge som bytter seksuelle tjenester 
mottar blant annet penger, gaver, ting, mat, klær, 
overnatting, reiser og opplevelser. Noen bytter 
mot voksenkontakt, tilhørighet, nærhet eller for 
innpass i miljøer (ibid.).

Ungdommene selv sier at bytte av seksuelle 
tjenester bør være et tema i skolens seksualitets-
undervisning, og at det kan være naturlig å ta 
det opp som tema når man diskuterte grenser, 
overgrep, forelskelse, sex og popularitet. Det kan 
også tas opp i samtaler som handler om kvinne-
syn, ordbruk og likestilling (ibid.).

Sex og samfunn sin nettside 
har mye nyttig informasjon om kropp 
og seksualitet, samt en gratis chatte-
tjeneste hvor unge kan stille spørsmål 

og få svar fra helsepersonell. 

sexogsamfunn.no
  

http://sexogsamfunn.no
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Diskusjon og refleksjon knyttet til samtykke og 
grenser er viktig for ungdommene, enten det 
er knyttet til digital kommunikasjon eller annet. 
De trenger å tenke over sine egne grenser og 
forstå hvordan de kan uttrykke både grenser og 
samtykke til andre. Samtidig må de lære hvordan 
de kan respektere andres grenser, etterspørre 
samtykke og forstå om de mottar et samtykke 
eller ei.

Seksuelle overgrep og krenkelser mellom unge 
er viktig å både snakke om og å forebygge. I  
Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk 
stress (NKVTS) sin rapport fra 2019, Ungdoms 
erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En 
nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 
til 16 år, presenteres et tydelig bilde av utsatthet 
for seksuelle krenkelser og overgrep ungdommer 
imellom. I overkant av 1 av 5 unge hadde opplevd 
en eller flere seksuelle krenkelser fra jevnaldrende, 
og langt flere jenter enn gutter har vært utsatt. 
Funnene viste også hvordan forekomsten av 
seksuelle krenkelser fra jevnaldrende skyter fart 
i løpet av ungdomsskoletiden, og rammer jenter 
mer enn gutter fra en tidlig alder. Utøver er 
oftest en i ungdommens bekjentskapskrets, og i 
2 av 3 tilfeller er en gutt utøver av krenkelsene 
(Augusti og Hafstad, 2019).

Digital kjærestevold er et relativt nytt tema, som 
det fins litt forskning på blant ungdom. Digital vold 
kan for eksempel være truende tekstmeldinger, 
at kjæresten skaffer seg tilgang til din konto på 
sosiale medier mot din vilje, eller å presses til 
å sende meldinger med seksuelt innhold. Ten-
åringer som sender tekst- og bildemeldinger 
med seksuelt innhold er oftere utsatt for vold 
i kjæresteforhold enn de som ikke sender slike 
meldinger. Digitale medier brukes dessuten ofte 
for å kontrollere kjærester (Hellevik og Øverlien, 
2016). I studien hadde 42,9 % av tenåringene 
som var eller hadde vært i et forhold opplevd 
en eller flere former for vold, hvor digital vold 
utgjorde 29,1 %. Jenter oppga at de hadde vært 
utsatt for mer fysisk, digital og seksuell vold enn 
gutter, mens det for psykologisk vold ikke var 
forskjell. Jenter oppga også i langt større grad 
negative følelser forbundet med volden.

Hvis du i undervisningen først og fremst foku-
serer på entusiastisk samtykke, kan det være 
lettere for elevene å komme seg bort fra tanken 
om gråsoner og å skylde på den utsatte for at 
de ikke sa tydelig nei. Da blir ikke ansvaret lagt 
på den ene til å si nei, men til den andre å sørge 
for at de har et faktisk ja. Ved å bruke uttrykket 
og lære elevene hva det innebærer, forstår de 
lettere at et samtykke er mer enn fravær av nei. 
Det er et aktivt og fritt ja.

I praksis er det mange forskjellige måter å vise 
om man vil eller ikke vil noe. Det kan handle om 
ansiktsuttrykk, kroppsspråk, tonefall, stemmeleie 
og hva man sier. Det er viktig å reflektere over 
hvordan vi kommuniserer og kan forstå hvordan 
vi selv og andre uttrykker våre grenser og vårt 
samtykke. Hvis noen syns det er vanskelig å vite, 
skal de alltid spørre og forsikre seg. Lær elevene 
at de skal vite eller la være. Tvil betyr spør, og/
eller slutt det du holder på med.

Når rus er involvert, kan det være vanskeligere 
både å kjenne på egne grenser og å uttrykke 
dem, men også å forstå andres grenser og ta 
hensyn til dem. Avhengig av hvor påvirket av rus 
personen er, bør man sikre at personen er trygg 
og utsette seksuelle handlinger til en gang per-
sonen er edru og nykter. En overstadig beruset 
person kan ikke gi et entusiastisk samtykke.

Entusiastisk samtykke betyr at personen det 
gjelder uttrykker et tydelig ønske om det som 
skal skje, for eksempel om en seksuell handling. 
Det kan være sagt med kroppsspråk, handlinger 
og/eller ord. Et entusiastisk samtykke er altså 
ikke noe som kan mases frem eller presses frem. 
Det er heller ikke et entusiastisk samtykke om 
det gis under falske forutsetninger, som at det er 
lovet bruk av kondom og den fjernes underveis. 
En person som er overstadig beruset eller sover 
kan heller ikke gi et entusiastisk samtykke.

SEKSUELLE KRENKELSER
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DISKUSJONER
I KLASSEROMMET
Til disse oppgavene, bør du velge oppgaver etter hva som passer for 
deg og din klasse. Vi foreslår at du bruker spørsmålene som utgangs-
punkt for diskusjon, hvor elevene først får utdelt spørsmålene og  
tenker og noterer litt individuelt, før de diskuterer i grupper på 
tre–fire elever og så til slutt at du leder en diskusjon i plenum.
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INNHOLD VI DELER FOR Å BLI LIKT
Målet med denne øvelsen er at elevene diskuterer rundt hvilket innhold som får 
likes og oppmerksomhet, og hvordan vi påvirkes av det. 

DISKUSJONSSPØRSMÅL  
Hvis du tenker over bilder du ser legges ut av influencere eller andre du følger:  

• Hvilke bilder får mest oppmerksomhet og likes? Bruker de filter eller redigeringsprogram  
på bildene sine? 

• Hva slags type bilder og filmsnutter gir flest likes, kommentarer og følgere? 

• Er det viktig å få mange likes, kommentarer og følgere? Hvorfor? Tror du det påvirker hva slags 
bilder og filmsnutter man deler? 

• Tror du noen lar være å dele innhold de egentlig liker fordi de er redde for å ikke få likes eller 
kommentarer? Hvorfor det?

?
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PERSONVERN OG ANONYMITET
I denne øvelsen skal elevene reflektere over og diskutere hva personvern er, hvilke 
personverninnstillinger som finnes og om hvordan anonyme tjenester påvirker oss. 

DISKUSJONSSPØRSMÅL 

• Hvis du har en bruker på sosiale medier, hvilke personverninnstillinger har du? (For eksempel hvem 
kan følge deg / se innholdet ditt / sende deg meldinger?) 

• Mange velger å ha privatbrukere, for eksempel på Instagram. Det betyr at brukeren selv velger 
hvem som får lov til å følge dem etter de har sendt en forespørsel. Hva avgjør om noen får følge 
deg eller ikke? 

• Hvordan tror du det oppleves å være den eneste som ikke får følge en i klassen på Instagram? 

• Apper som Jodel og Yolo gjør det mulig å skrive anonymt, men samtidig skrive om spesifikke personer. 
Hva tror du dette har å si for innholdet som spres via sosiale medier som Jodel og Yolo? 

• Hvis du mottar meldinger eller bilder du opplever som ubehagelige, hva gjør du da? 

• Hva gjør du hvis personen er anonym/fremmed, og hva gjør du hvis det er en du kjenner? 

• Legger du noen ganger til folk du ikke kjenner på for eksempel Snapchat eller Instagram?  
Hvorfor / hvorfor ikke? 

• Hvis du har lagt til ukjente, hvordan har det gått? Hva gjør du hvis personen oppfører seg  
på en ekkel måte? 

• Har du lett for å gå til en voksen (forelder, lærer eller andre du er trygge på) for å si ifra om hva 
du har opplevd som negativt, eller holder du det for deg selv? 

• Det er ikke uvanlig at ungdom deler passordet sitt for sosiale medier med venner, for eksempel for 
å opprettholde snapstreak hvis de er uten tilgang til internett en periode. Hvilke råd vil du gi andre 
ungdommer knyttet til det å dele passordet sitt med andre?

?

?



23 //  REDD BARNA  //  SES OFFLINE?  //  PERSONVERN OG PRIVATLIV NÅR MAN ER I ET FORHOLD

PERSONVERN OG PRIVATLIV  
NÅR MAN ER I ET FORHOLD
Målet med denne øvelsen er at elevene skal snakke om og bli bevisste om hvilke 
grenser de selv mener bør settes, når det kommer til eget personvern og privatliv i 
et kjæresteforhold. 

DISKUSJONSSPØRSMÅL
For de fleste er åpenhet og ærlighet viktig hvis de er i et kjæresteforhold. Men hvor går grensene?

• Tina har en kjæreste som ønsker at hun alltid er synlig på Snap Map slik at de kan vite hvor hun er 
hele tiden. Syns du en kjæreste kan kreve dette? Hva kan Tina si og gjøre hvis hun ikke ønsker det? 
Hvorfor tror du kjæresten hennes ber om det? 

• Adrian har en kjæreste som ber om å få passordet hans til sosiale medier og vil lese meldingene 
hans. Han mener at det ikke kan være noe problem hvis ikke han har noe å skjule. Syns du  
kjæresten har rett til det? Skal du alltid være villig til å vise frem alt på mobilen hvis du ikke har 
noe å skjule? Hva kan Adrian si og gjøre? 

• Kasper og kjæresten krangler ofte og han vurderer å gjøre det slutt. Men kjæresten krever at han 
legger ut bilder av dem to hvor de ser glade ut, og at han skriver romantisk tekst til. Hva syns du 
om at kjæresten krever dette? Tror du det kan være vanskelig å la være å gjøre det kjæresten ber 
om? Hva kan Kasper si og gjøre? 

• Når Mathias er ute uten kjæresten sin, vil hun alltid at han skal Facetime slik at hun kan se hvor 
han er og hvem han er med. Syns du en kjæreste kan kreve dette? Hva kan Mathias si og gjøre hvis 
han ikke ønsker dette?

?
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DELING AV NAKENBILDER
Her skal elevene få diskutere rundt hvilke grunner det er for at ungdom sender 
hverandre nakenbilder, og hva som er ulovlig når det gjelder deling av nakenbilder. 

DISKUSJONSSPØRSMÅL 

• Hva kan være grunner til at ungdom sender hverandre nakenbilder? 

• Hva er ulovlig når det gjelder deling av nakenbilder? 

• Hva er gode råd til ungdom før de sender et nakenbilde? 

• Hva er gode råd til ungdom som mottar et nakenbilde de hadde lyst til å få? 

• Hva er gode råd til ungdom som mottar et nakenbilde de ikke hadde lyst til å få? 

• Hva vil du gjøre hvis en venn av deg mottar et nakenbilde de ikke ønsket å få? 

• Hva vil du gjøre hvis en venn av deg opplever at noen deler videre et nakenbilde av dem? 

• Hva vil du gjøre hvis noen ber deg om å sende videre et nakenbilde du har fått?

?
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HVOR GÅR GRENSENE I ET INTIMT 
KJÆRESTEFORHOLD? 
Til denne øvelsen skal elevene få diskutere ulike case, og snakke om hvor de mener 
grensen går i et intimt forhold, på hva som er lov eller ikke. 

DISKUSJONSSPØRSMÅL
Intimitet og sex kan være en naturlig del av et kjæresteforhold etter hvert som man blir eldre.  
Men hvor går grensene?

• Kjæresten til Helena spør henne om hun kan sende bilder av seg naken på Snapchat. Hun har 
ikke lyst, men kjæresten sier at de har jo sett hverandre naken før, og at det må hun nesten gjøre 
når de faktisk er kjærester. Syns du kjæresten til Helena kan kreve dette? Hva kan Helena gjøre? 
Hva syns du kjæresten hennes bør gjøre? 

• Tobias og Tale er kjærester og en kveld etter Tale og Tobias har hatt sex, forteller Tobias at han 
har filmet det hele. Tale blir veldig opprørt, men Tobias sier at det gjør jo ingenting og han syns 
det er kult og opphissende å ha den filmen. Syns du det er greit at Tobias gjør dette siden de to 
er kjærester? Hva kan Tale gjøre? Hvorfor tror du Tobias filmet? Hva syns du Tobias burde gjøre? 

• Ludvik har sendt bilde av penisen sin til kjæresten sin. Neste gang de møtes forteller kjæresten 
at hun har vist bildet til venninnene sine og at de syntes Ludvik hadde så fin penis. Hva tror du 
Ludvik syns om dette? Syns du det var greit at kjæresten viste bildet til venninnene sine? Hva kan 
Ludvik gjøre? Hvorfor tror du kjæresten gjorde dette? Hva syns du kjæresten bør gjøre nå? 

• Johan og kjæresten har hatt sex mange ganger, men nå syns han sex alltid blir forventet hver 
gang de er sammen selv om han egentlig ikke har lyst. Hva kan Johan gjøre? 

• Daniel og Maiken har vært kjærester i et år og har hatt sex flere ganger. Nå har Daniel lyst til å 
ha analsex med Maiken, men hun vil ikke. Daniel sier at Maiken nesten må være med, siden han 
har lyst til dette, og hun er den eneste han har sex med siden de er kjærester. Hva kan Maiken 
gjøre? Hvorfor tror du Daniel sier det han gjør? Hva syns du Daniel bør gjøre?

?
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HVEM FØLGER DU?
I denne oppgaven skal elevene diskutere hva som gjør at de selv velger å  
følge noen på nettet, og de skal reflektere over hvordan de kan påvirkes av 
dem de følger. 

Her kan du i samtalen bruke substantivet «påvirker», som er det samme som «influencer». Påvirkere 
finnes i mange former. Noen er påvirkere automatisk fordi de er kjent som musikere, gamere eller 
skuespillere for eksempel, mens andre er påvirkere på fulltid, som vil si at de benytter sosiale medier 
til å spre ulike typer innhold og får betalt for dette gjennom spons. La elevene forberede seg individuelt 
først, før de diskuterer i grupper og så i plenum.

DISKUSJONSSPØRSMÅL
• Hvem/hva følger du selv på nett og sosiale medier? For eksempel blogger, Youtubere, *kanaler, 

Instagramprofiler, Snapchatkontoer,  Tik Tok-brukere. 

• Hvorfor følger du disse kontoene/personene? 

• Hvilken type innhold deler de du følger? 

• Er det noen av dem du følger eller andre du vet om som prøver å selge produkter  
eller samle inn penger? Hvordan gjør de det i så fall? 

• Er det lett å se om innholdet er reklame? Hvordan ser du det? 

• Er det forskjell på hvordan personer av ulike kjønn får følgere? For eksempel hvis personen er 
jente. 

• Er det forskjell på hva personene gjør for å få følgere av ulike kjønn? For eksempel hvis de ønsker 
følgere som er gutter.

?
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REALITYSERIER
Her skal elevene vurdere hvordan realityserier påvirker vårt syn på relasjoner, 
utseende og sex. 

DISKUSJONSSPØRSMÅL
• Hvilke realityserier ser du på? 

• Hva går seriene ut på? Forklar kort handlingen og poenget med seriene. Hvordan vinner man? 

• Hvorfor liker du å se på de seriene? 

• Tror du realityserier gir et realistisk bilde av hvordan folk er i virkeligheten?  
Hvorfor / hvorfor ikke? 

• Er det noen personlighetstrekk eller trekk ved utseendet som går igjen hos deltagerne i  
seriene du ser på? Forklar. 

• Tror du realityserier som fokuserer på sex og å vise frem kroppen sin kan påvirke  
barn og unge som ser på det? Hvorfor / hvorfor ikke? 

• Dere skal snakke for en sjetteklasse om hva realityserier er og hvordan de kan se på seriene 
med et kritisk blikk. Hva vil dere si? Forbered punkter til en presentasjon.

?
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KOMMUNIKASJON OG GRENSER 
PÅ NETT
  
Kommunikasjon på nett kan være annerledes enn kommunikasjon ansikt til 
ansikt. Fordi mye av kommunikasjonen er skriftlig mangler gjerne kroppsspråk, 
blikk og tonefall. 

Be elevene lage lister med svar på spørsmålene under. De kan gjerne tenke hver for seg først og så 
gå sammen i grupper. Etterpå leder du en samtale i plenum hvor elevene deler svarene sine. Skriv ned 
svarene på tavle/smarttavle/PC. Diskuter hvilke forskjellige måter man kan kommunisere på og hva 
som er bra eller dårlig med dem.

DISKUSJONSSPØRSMÅL
På hvilken måte kan du vise på sosiale medier hvis du ikke ønsker å ha kontakt med...

• En jevnaldrende som vil bli venn med deg?
• Noen du har hatt kontakt med over lang tid?
• Noen du ikke kjenner så godt som kommer med seksuelle forslag du ikke er interessert i?

Hvilke muligheter er det på nett hvis du ønsker å ha kontakt med...

• Noen du gjerne vil bli venn med?
• Noen du vil flørte med?
• Hvordan vet du på nett...

Om noen blir fornærmet eller såret av noe du har sagt eller gjort? 

• Hva den andre personen ønsker og føler?

?
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SELVFØLELSE OG BEKREFTELSE
Denne øvelsen handler om selvfølelse og ønsket om bekreftelse, og hvordan 
det påvirker oss i sosiale medier. 

Sett elevene sammen i grupper på tre–fire. Les spørsmålene høyt, og del også gjerne ut på ark eller 
vis på smarttavlen. La elevene diskutere de ulike alternativene før dere diskuterer i plenum.

SELVFØLELSE

• Hva betyr det å ha god selvfølelse? Gi eksempler. 

• Tror dere det er vanlig å søke god selvfølelse ved å få bekreftelse fra andre?  
Hva er fordelene og ulempene med det? 

• Er selvfølelse noe man er født med? 

• Hva tror dere skaper god selvfølelse? Hva kan bidra til lav selvfølelse? 

• Hva kan man gjøre hvis man selv har lav selvfølelse?

BEKREFTELSE

• Trenger alle bekreftelse fra andre? 

• Finnes det god og dårlig bekreftelse? Gi eksempler. 

• Er det generelt ulikt hva gutter og jenter får bekreftelse på? Gi eksempler. Hvorfor tror du det  
er slik i så fall? 

• Tror dere det er vanlig at mennesker søker bekreftelse gjennom sex? På hvilken måte, og  
hvorfor, i så fall? 

• Tror dere det er vanlig at mennesker gjør ting de ikke hadde tenkt til, eller angrer på etterpå, 
for å få bekreftelse? 

• Hva slags råd tror dere en person som har gjort noe de angrer på kan trenge?
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HVA BETYR DET Å SELGE SEKSUELLE 
TJENESTER?
Elevene skal her diskutere hva det betyrå selge seksuelle tjenester. Noen unge 
bytter seksuelle tjenester for å få blant annet penger, gaver, ting, mat, klær, 
overnatting, reiser og opplevelser. Noen bytter mot voksenkontakt, tilhørighet, 
nærhet eller for innpass i miljøer.

Sett elevene sammen i grupper på tre–fire. Snakk innledningsvis om hva seksuelle tjenester er. Du finner 
mer informasjon om hva det er under temasidene. Les eksemplene høyt, og del også gjerne ut på ark 
eller vis på smarttavlen. La elevene diskutere spørsmålene sammen før dere diskuterer i plenum.

Nakne føtter
Karoline og Sohaila sender bilder av de nakne føttene sine til en mann de har kommet i kontakt med 
på nettet. De fniser og har det gøy mens de sender bildene. Mannen vippser penger til dem. 

Penger til å spille
Ahmed trenger penger for å fortsette å spille på nettet. En mann sier at hvis han onanerer på  
videochat, skal han få penger. Ahmed gjør det, og mannen vippser ham penger slik at han kan f
ortsette å spille. 

Gratis sprit
Martine trenger alkohol til en fest hun skal på. Hun kommer i kontakt med en voksen mann på 
nettet. Da hun skal plukke opp spriten, krever han at hun skal onanere ham. Da skal hun få spriten 
gratis, ellers får hun den ikke i det hele tatt. Martine gjør det. 

Kastet ut hjemmefra
Lars Petter er blitt kastet ut av foreldrene sine og har ingen steder å dra. Han har snakket en stund 
med en kvinne på nettet som nå lover at Lars Petter skal få sove hos henne. Om natten kommer 
kvinnen over til sengen hans og vil at de skal ha sex. Lars Petter tør ikke si nei, fordi han er redd 
for ikke å få fortsette å bo der. 

Angret på avtale om sex
Amalie har matchet med en gutt på Tinder. De har skrevet mye om at de skal ha sex, og da de til 
slutt møtes spanderer gutten mange drinker på henne ute. Amalie kjenner at hun ikke egentlig har 
lyst til å ha sex med ham likevel, men føler hun er nødt fordi de har snakket om det og fordi han har 
brukt så mye penger på drikke til henne. De har sex. 

CASE
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Sex mot middag og smykker
Miriam er veldig forelsket i sin nye kjæreste som er ganske mye eldre enn henne. En kveld tar han 
henne med ut på en dyr restaurant, og der gir han henne et fint, nytt armbånd. Senere på kvelden vil 
han at hun skal bli med ham hjem, og hun forstår at han vil ha sex. Hun føler seg ikke helt klar ennå. 
Samtidig er hun redd for at han skal bli sint og skuffet, og hun prøver å beregne hvor mye penger 
han faktisk har brukt på henne i løpet av kvelden. Det føles på en måte som om hun skylder ham noe 
i gjengjeld og de har sex. 

Sex mot betaling
Jonas deler nakenbilder med mange på nettet, det er gøy og spennende. Han begynner også å møte 
noen av dem utenfor nettet. Noen ganger har han sex med dem, noen ganger ikke. En dag møter 
han en gutt som tilbyr penger for å ha sex med ham. Han tenker at kanskje er det like bra å få betalt 
for noe som han ville gjort uansett. 

Penger til dyrt undertøy
Vilde har veldig lyst på nytt, dyrt undertøy. Hun skriver på nettet at hvis noen vil vippse henne  
penger til å kjøpe det, skal de få bilder av henne i det nye undertøyet tilbake. Mange vippser, Vilde  
kjøper undertøyet og sender bilder til dem som har gitt penger.

Russebuss
Martine og Synne går første året på videregående og har gjennom russebussens instagram-konto 
spurt om å være med i russebussen til noen eldre gutter. De får til svar at jentene må suge minst tre 
av guttene på bussen for å få bli med. Jentene gjør det og får bli med på «rulling». 
 
 
 
 

DISKUSJONSSPØRSMÅL
• I hvilken av disse tilfellene mener dere noen selger seksuelle tjenester? 

• Hvor går egentlig grensen for hva man kan kalle å selge seksuelle tjenester? 

• Hvilke av ungdommene i eksemplene tror dere ser på det de gjør som at de selger  
seksuelle tjenester? 

• Hvordan tror dere de ulike ungdommer føler seg og begrunner det de gjør? 

• I hvilke av eksemplene mener du ungdommene er utsatt for press? 

• Er det noen av eksemplene hvor du ville kalt det som skjer et overgrep?

?

CASE
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CASER
TIL DISKUSJONER
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HVOR PERSONLIGE ER VI PÅ NETT?
Til denne casen skal elevene reflektere rundt hvor personlige man kan og bør 
være på nett, og hvilke følger det kan ha, hvis noen misbruker det som blir lagt ut.

Sett elevene sammen i grupper på tre-fire personer og be dem diskutere casen. Etterpå leder du en 
samtale i plenum og bidrar med oppklaringer og fasitsvar i de tilfellene de fins. Det er viktig at  
samtalen ikke bare handler om hva som er lovlig, men også om hva som er greit og riktig å gjøre.

Mira
Livet til Mira har de siste årene vært vanskelig. Foreldrene hennes krangler, og det går ikke så bra med 
kjæresten hennes. Hun skrev ofte ned følelsene sine i bloggen. Hun skrev veldig åpent om hvordan hun 
hadde det. Hun beskrev hvordan foreldrene kranglet om kvelden. Hun fortalte hvordan hun og kjæresten 
småkranglet om forskjellige ting, at hun syntes at han kunne være slem og at de snakket om å ha sex 
snart. Hun følte en stor lettelse ved å skrive, det var deilig å få alt ut. Hun tenkte aldri på at det var 
noen som skulle ha interesse av å lese bloggen hennes.

Men noen fra parallellklassen fant bloggen hennes. De skjønte ganske snart hvem det var som skrev, og 
de begynte å følge med på bloggen. Etter hvert tipset de andre om bloggen og tok utskrifter og hengte 
dem opp rundt på skolen. Andre elever på skolen begynte å erte henne for det hun hadde blogget om.

DISKUSJONSSPØRSMÅL
• Tror du det er vanlig å skrive på nett uten å tenke på hvem som kan lese? 

• Hvordan tror du Mira reagerte på at mange på skolen leste bloggen hennes? 

• Har du sett folk på nettet som skriver om at de ikke har det bra?  
Hva kan være bra eller dårlig med dette? 

• Hva ville du gjort om du fant bloggen til en som Mira på din skole? 

• Hvorfor tror du de andre elevene ertet henne? 
Hva syns du de burde ha gjort? 

• Har du oversikt over hvem som kan lese det du skriver eller se det du legger  
ut på nett og sosiale medier? 

• Har det noe å si om du ikke vet hvem som leser det du deler på nettet? 

• Kan skolen hjelpe til om noen i klassen din fikk problemer på nettet? Hvordan?  
Er det noe skolen kan bli bedre på? 

• Tror du at det finnes noen du eller vennene dine kunne prate med om dere ble  
utsatt for noe lignende?
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Å DELE INTIME BILDER SOM HEVN
I denne øvelsen skal elevene bli bevisste på risikoen over hvor lett bilder kan 
spres i sosiale medier, til den hensikt å krenke, skade eller hevne hverandre på 
nett. Elevene skal også diskutere hva de kan gjøre for å forebygge at det skjer.

Sett elevene sammen i grupper på tre-fire personer og be dem diskutere casen. Etterpå leder du en 
samtale i plenum og bidrar med oppklaringer og fasitsvar i de tilfellene de fins. Det er viktig at  
samtalen ikke bare handler om hva som er lovlig, men også om hva som er greit og riktig å gjøre.

Karolina og Johannes
Karolina og Johannes går i samme klasse i åttende på ungdomsskolen. De har gått i samme klasse 
siden barneskolen og har vært kjærester det siste halvåret. De omgås mye, men mest på nettet 
via chat. En dag sender Karoline en melding til Johannes om at hun ønsker å gjøre det slutt, uten 
noen forklaring. Han sender henne mange flere meldinger, men hun svarer ikke.

Neste dag på skolen snakker de ikke med hverandre. Klassen deles usynlig i to grupper: den ene 
er på Karolinas side, den andre på Johannes’ side. Situasjonen blir verre når Johannes legger ut 
noen bilder på Snapchat av Karolina i undertøy. Jentene i klassen tar avstand fra Karolina, og  
synes hun er «billig» etter å ha sett bildene. «Hvordan kunne hun være med på å bli tatt bilde av 
på den måten?» sier mange. Karolina føler seg dum som gikk med på å ta bildene, men vet ikke 
hvem hun kan snakke med. Hun tør ikke fortelle noe til foreldrene sine eller lærerne, og vennene 
hennes synes bare hun er dum som stilte opp på bildene.

DISKUSJONSSPØRSMÅL
• Hva ville du gjort hvis en venn av deg opplevde det samme som Karolina? 

• Karolina stilte opp på bilder, men det var Johannes som spredte dem ulovlig. Hvorfor er det 
Karolina og ikke Johannes som får problemer? 

• Tror du folk ville ha reagert på samme måte om det var bilder av Johannes som ble spredt i 
stedet? Hvorfor / hvorfor ikke? 

• Hvorfor tror du resten av klassen reagerte som de gjorde? 

• Hva kan lærere eller andre ansatte i skolen gjøre i en sånn situasjon? 

• Hva tror du Karolina trenger for å få det bedre? 

• Hvem ville du snakket med dersom du eller noen av vennene dine ble utsatt for dette? 

• Hvorfor tror du Johannes gjorde det han gjorde? 

• Hva ville du sagt til Johannes hvis du var venner med ham?
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HVA ER ULOVLIG PÅ NETT OG MOBIL?
  
Til disse casene skal elevene reflektere over hvordan det oppleves hvis du blir 
utsatt for eller er den som utsetter andre for ulovlig deling av nakenbilder eller 
krenkende kommentarer på nett og mobil. Elevene skal snakke om hva man 
kan gjøre hvis man kommer ut for lignende situasjoner som i casene, og de 
skal diskutere hva som er ulovlig på nett og mobil. 

Sett elevene sammen i grupper på tre-fire personer og be dem diskutere casene. Etterpå leder du 
en samtale i plenum og bidrar med fasitsvar i de tilfellene de fins. Det er viktig at samtalen ikke bare 
handler om hva som er lovlig, men også om hva som er greit og riktig å gjøre.

Her kan dere lese mer om uønsket deling av nakenbilder, hva som er lov og ikke lov: ung.no/ikkegreit

CASEThomas
Thomas sprer nakenbilder av ekskjæresten sin på 16 år på nettet.

 

DISKUSJONSSPØRSMÅL
• Gjør han noe ulovlig? 

• Hva kan ekskjæresten gjøre for å stoppe ham? 

• Hva kan andre gjøre for å hjelpe ekskjæresten? 

• Hvorfor tror du Thomas gjorde dette? 

• Hva ville du sagt til Thomas hvis du var vennen hans? 

• Hva kan Thomas gjøre hvis han angrer?

MULIG SVAR
Også ungdom kan gjøre seg skyldig i lovbrudd når de sprer bilder eller filmer. Det er straffbart fra  
15 år, fordi man fra dette tidspunkt er strafferettslig tilregnelig, også kalt kriminell lavalder. Hvis 
ekskjæresten ikke ville at Thomas skulle ta bildene, kan han bli straffet for ærekrenkelse. Hvis eks- 
kjæresten er under 18 år, kan Thomas bli dømt for fremstilling som seksualiserer barn. I denne  
sammenhengen regnes barn som alle under 18 år. 

Hvis ekskjæresten samtykket i at bildene ble tatt, men ikke var klar over at de ble spredt, kan han 
bli straffet etter straffeloven § 311 som fastslår at den som produserer bilder eller film av seksuelle 
overgrep av barn eller bilder/filmer som seksualiserer barn og overlater bildene/filmen til andre, kan 

straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år.
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Jamila
Jamila får mange stygge kommentarer og trusler fra medelever på nett og mobil.

DISKUSJONSSPØRSMÅL
• Gjør de som skriver disse tingene noe ulovlig? 

• Kan dette være mobbing? Hvorfor / hvorfor ikke? 

• Hva kan Jamila gjøre? 

• Hva kan andre gjøre for å hjelpe Jamila? 

• Hvorfor tror du de som sendte meldingene gjorde det? 

• Hva bør de gjøre nå?

MULIG SVAR
De som har skrevet til Jamila kan være skyldige i ærekrenkelse, trusler eller krenkelse av en annens 
fred. Hvis dette også er noe som foregår i skoletiden eller gjør at Jamila føler seg utrygg på skolen, 
er skolen, etter opplæringsloven, forpliktet til å undersøke og iverksette tiltak. 

Hassan
Hassan er 16 år. En gutt i klassen tar bilder av Hassan naken i dusjen etter kroppsøving.  
Han sender bildet til andre i klassen.

DISKUSJONSSPØRSMÅL
• Har gutten som tok og spredte bildet gjort noe ulovlig? 

• Hva kan Hassan gjøre? 

• Hva kan andre gjøre for å hjelpe Hassan? 

• Hvorfor tror du gutten gjorde det han gjorde? 

• Hva burde han gjøre nå?

MULIG SVAR
Også ungdom kan gjøre seg skyldig i lovbrudd når de sprer seksuelle bilder eller filmer. Det er 
straffbart fra 15 år. Siden Hassan er under 18 år, kan klassekameraten bli dømt for fremstilling som 
seksualiserer barn. Hvis Hassan ikke ønsket å bli fotografert, eller om han opplevde det som støtende 
at bildene spres videre, kan det også regnes som ærekrenkelse. Det er den som er rammet som har 
rett til å definere hva som oppfattes som fornærmende.
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Elise
Elise er 14 år og blir bedt om å vise seg naken på videochat for en gutt som er over 18 år.  
Elise velger å gjøre det. 

DISKUSJONSSPØRSMÅL
• Gjør gutten som ber henne om dette noe ulovlig? 

• Hvorfor tror du Elise gjorde det? 

• Hvis Elise var din venn og fortalte deg om dette, hva ville du sagt til henne? 

• Hvis gutten var en venn av deg, hva ville du sagt til ham?

MULIG SVAR
Gutten som prøvde å overtale Elise til å vise seg naken på videochat gjør noe straffbart. Det er straff-
bart å ta bilder/film med et seksuelt innhold av barn. Det er alltid forbudt å prøve å få et barn under 
18 år til å la seg avbilde på en seksuell måte, for eksempel på videochat eller Snapchat. Det er dessuten 
ulovlig å lage slike fremstillinger hvor noen under 18 år er avbildet. Det er også straffbart å lure noen 
under 18 år til å la seg avbilde på bilder/film med seksuelt innhold dersom hensikten er å spre bildene/
filmen. Elise gjør ikke noe ulovlig om hun ønsker å bli avbildet.

Magnus og William
 
Magnus og William har en Snapchat-konto hvor folk sender inn «hooke-bilder» og videoer  
av folk som kliner og har sex på fest, og de deler det videre på sin konto.

DISKUSJONSSPØRSMÅL
• Gjør guttene noe ulovlig? 

• Gjør de som sender inn bilder og videoer noe ulovlig? 

• Hvorfor tror du Magnus og William gjør dette? 

• Hva kan de gjøre hvis de angrer? 

• Hva kan du gjøre hvis du oppdager en konto som dette?

MULIG SVAR
Det er ikke lov til å filme eller ta bilder av noen som er nakne, har sex eller gjør seksuelle ting og 
dele dette videre. Dette gjelder uansett om du sender direkte til noen få personer på Snapchat, deler i 
lukkede grupper, eller legger det ut et sted der alle kan se det. Disse handlingene kan rammes av loven 
som sier at det ikke er lov å krenke privatlivets fred (§267), og bestemmelsen om retten til eget bilde 
(åndsverkloven § 45c). Hvis personen på bildet er under 18 år vil det regnes som distribusjon av  
materiale som seksualiserer barn (§311).

Det finnes mange eksempler på unge gutter og jenter som har delt denne type bilder og filmer uten 
samtykke, og som har blitt straffet for det. I tillegg til straffen du får, kan det ha store konsekvenser for 
fremtiden din, hva du kan jobbe med, hvor du kan reise o.l. På de fleste nettsteder og sosiale medier 
finnes varselknapper der du anonymt kan rapportere tekster og bilder du finner støtende. I de fleste 
tilfeller har de selv ansvar for å sørge for at det publiserte innholdet ikke er støtende. Men det er den som 
har lagt ut innholdet som kan gjøre seg skyldig i lovbrudd, selv om man publiserer under falsk identitet. 
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KONTAKT MED ANDRE PÅ NETT
  
Målet med samtalene rundt disse casene, er at elevene skal reflektere og 
diskutere hvordan de skal forholde seg til andre ukjente de kommer i kontakt 
med på nett, og hva de skal være observante på av risikoer og hvilke grenser 
de selv ønsker å sette. 

I denne oppgaven skal elevene diskutere caser som er hentet fra virkeligheten og omskrevet 
litt. Sett elevene sammen i grupper på tre-fire personer og be dem diskutere casene. Etterpå 
leder du en samtale i plenum og bidrar med oppklaringer og fasitsvar i de tilfellene de fins. Det 
er viktig at samtalen ikke bare handler om hva som er lovlig, men også om hva som er greit og 
riktig å gjøre.

Hun vil chatte hele tiden
Jeg har møtt ei jente via chat. Hun virket hyggelig, men etter en stund syntes jeg det ble for mye. 
Hun tekstet meg hele tiden. Jeg har ganske mye å gjøre på skolen for tiden, og vil ha tid til å trene 
og møte venner også, ikke bare chatte med henne. Hun forstår det ikke selv om jeg har forsøkt å 
forklare det.

Hun har ulike problemer som hun trenger hjelp med, og hun sier at jeg er den eneste som forstår  
henne. Jeg har ikke lyst til å være kjip og gjøre henne enda mer lei seg, det er jo ikke det at jeg ikke 
liker henne. Bør jeg si at jeg ikke vil ha kontakt mer? Jeg trenger råd!

DISKUSJONSSPØRSMÅL
• Tror du det er vanlig å fortsette å ha kontakt med noen fordi man er redd for å såre  

den andre personen? 

• Har man ansvar for å fortsette et vennskap med noen man ikke lenger vil ha kontakt med?  
Hvorfor eller hvorfor ikke? 

• Jenta har flere problemer som hun gjerne vil snakke om. Har man ansvar for å fortsette kontakten 
med noen som har det vanskelig? Er det forskjell på om man kjenner dem godt eller ikke? 

• Hvordan bør personen avslutte kontakten hvis man ønsker å gjøre det? 

• Hva bør personen gjøre hvis jenta fortsetter å ta kontakt likevel? 

• Ville du gått til en voksen, en av dine foreldre eller andre, og bedt om hjelp og veiledning i hva  
du skal gjøre videre? Hvorfor, hvorfor ikke? 

?
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Trussel
Jeg er en gutt på 15 år. Jeg kom i kontakt med en gutt på et chatteforum. Først snakket vi mest om 
musikk og filmer og sånn, men etter en stund begynte han å snakke om ting som han syntes var  
spennende. Han ville ha meg til å snakke om sex og vise meg frem på videochat. Jeg blokkerte ham, 
men da begynte han å følge meg på Instagram. Han sa at hvis jeg blokkerte ham igjen, skulle han  

komme hjem til meg. Han vet hvor jeg bor. Da ble jeg kjemperedd.

DISKUSJONSSPØRSMÅL
• Tror du det er vanlig med trusler som i dette eksempler? 

• Fins det steder eller apper hvor det er vanligere at man får denne typen kontakter enn andre? 
Hvilke er det i så fall? 

• Er det lov å true noen slik denne gutten gjør? 

• Er det like vanlig for gutter og jenter å bli utsatt for slike ting som dette? Hvis det er en forskjell, 
hva tror dere er årsaken til det? 

• Han skriver at han er kjemperedd. Hva bør han gjøre, synes dere?

Nettkontakter
Jeg føler meg ofte ensom og er så utrolig misfornøyd med utseendet mitt. Det føles som om mobilen 
har blitt hele livet mitt, der kan jeg være hvem jeg vil. Jeg har flere venner på nettet som betyr  
kjempemye for meg. Jeg har kontakt med en del gutter, og iblant vil de treffe meg i virkeligheten.  
Noen ganger har jeg gitt ut telefonnummeret mitt, men egentlig vil jeg helst bare treffes på nettet.  
Nå er jeg kjemperedd for at de skal ringe, eller for at noen skal komme hjem til meg eller til skolen. 
Jeg går til rådgiveren på skolen av og til, men jeg tør ikke fortelle henne noe. Det føles bedre å skrive 
det her hvor jeg kan være anonym.

DISKUSJONSSPØRSMÅL
• Tror du det er vanlig at unge er misfornøyde med hvordan de ser ut? Hvorfor tror du det er 

sånn? 

• Denne jenta syns det er lettere å leve livet sitt på nettet. Hvorfor tror du hun syns det? 

• Hun har gitt ut navnet og nummeret sitt selv om hun egentlig ikke ville. Hvorfor tror du  
hun har gjort det? 

• Hun tør ikke fortelle noe til rådgiveren på skolen. Hvilke personer tenker dere er bra å snakke 
med vanskelige ting om? 

• Tror dere det er vanlig at unge som har ulike problemer heller vil skrive til nettsteder der de kan 
være anonyme? Hvilke fordeler og ulemper har dette? 

• Hva synes du denne jenta burde gjøre?

?
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Møtes etter sex på nettet
Jeg har mange venninner og jeg synes at jenter kan være fine, men når jeg tenker på sex, er det 
nesten alltid gutter jeg tenker på. Familien min er veldig negative til homofile. Dette er kjempe- 
vanskelig for meg, men jeg klarer ikke forandre på hvem jeg tiltrekkes av. Den eneste måten jeg 
kan ha kontakt med gutter er på nettet.

I sommer møtte jeg en mann på nettet. Vi hadde sex på videochat. Han har mast lenge om at vi 
skal ses, men jeg vet ikke helt. Jeg er bare 15, og han virker mye eldre.

Jeg har så mange vanskelige tanker om hvem jeg er og hvordan jeg burde være. Jeg har lyst til å 
treffe en gutt i virkeligheten, men vet ikke hvordan. Jeg kan ikke snakke med foreldrene eller  
vennene mine om dette, og syns livet er veldig tøft for tiden.

DISKUSJONSSPØRSMÅL
• Vet dere om noen andre denne gutten kan søke råd hos enn familie og venner? 

• Hva slags råd ville dere gitt gutten, om dere var vennen hans? 

• Hvilke råd vil du gi til en venn, om vennen din har lyst til å treffe en som de bare har hatt 
kontakt med på nettet?
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GRENSER – HVA ER ULOVLIG?
Sett elevene sammen i grupper på tre–fire personer og be dem diskutere casene. Etterpå leder du en 
samtale i plenum og bidrar med fasitsvar i de tilfellene de fins. Under casene, vil du finne fasiten på hva 
som faktisk var lov eller ikke. Men husk at samtalen ikke bare handler om hva som er lovlig, men også 
om hva som er greit og riktig å gjøre.

Her kan dere lese mer om uønsket deling av nakenbilder, og hva som er lov og ikke lov ung.no/ikkegreit

Theo
Theo får tilbud fra en eldre mann han har gamet med om at han skal få penger hvis han viser seg 

naken på videochat.

DISKUSJONSSPØRSMÅL
• Gjør mannen noe ulovlig? 

• Gjør Theo noe ulovlig hvis han velger å vise seg naken på videochat? 

• Hva kan Theo gjøre?

MULIG SVAR
Mannen som tilbyr Theo penger for å vise seg naken gjør seg skyldig i lovbruddet fremstilling av  
seksuelle overgrep mot barn. Det er alltid forbudt å prøve å få et barn under 16 år til å posere  
seksuelt på bilder eller film, og det inkluderer videochat eller Snapchat. I noen tilfeller er det forbudt 
opp til barnet er 18 år, for eksempel hvis barnet får penger eller gaver for å gjøre det. Theo selv gjør 
ikke noe ulovlig hvis han går med på å vise seg naken.
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Faiza
Faiza har møtt en gutt på nettet. De har chattet mye og hun føler seg veldig forelsket.  
En kveld begynner de å skrive mye om sex. Faiza foreslår at de skal videochatte. Hun tar av  

seg flere klær og tar på seg selv i videochatten.

DISKUSJONSSPØRSMÅL
• Gjør Faiza noe ulovlig? 

• Gjør gutten noe ulovlig? 

• Hvilke råd ville dere gitt Faiza og gutten hvis dere var venner med dem?

MULIG SVAR
Hvis begge er med på det som skjer, og begge er rundt 16 år eller eldre, så gjør verken Faiza eller 
gutten noe ulovlig. Det samme gjelder dersom de er under 16 år gamle, men jevne i modenhet og 
utvikling.

Sara
Sara skal på date med en gutt hun har truffet på nettet. De ender opp på en fest,  
og Sara drikker så mye at hun sovner på en seng. Hun våkner av at gutten ligger naken  
oppå henne og har to fingre inni henne. 
 

DISKUSJONSSPØRSMÅL
• Har gutten gjort noe ulovlig? 

• Hva kan Sara gjøre nå? 

• Hva tror du Sara trenger av de rundt seg nå? 

• Hvorfor tror du gutten gjorde det han gjorde? 

• Hva syns du han burde gjort?

MULIG SVAR 
I dette tilfellet kan gutten dømmes for voldtekt. Å tvinge seg til seksuell omgang ved hjelp av vold eller 
trusler (eller truende atferd) er voldtekt uansett hvor gammelt offeret er (strl. § 192). Har det foregått 
seksuell omgang med et barn under 16 år er strafferammen på inntil 5 år. I noen tilfeller kan straffen 
settes til inntil 15 år, og det er når handlingen var særlig smertefull, krenkende eller for eksempel ble 
begått av flere i fellesskap (strl. § 196). Hvis barnet er under 14 år, kan overgriper straffes med inntil 10 
år og inntil 21 år hvis det foreligger skjerpende forhold (strl. § 195). Når man er beruset eller sover, er 
man i følge loven i en hjelpeløs tilstand, og da har ingen rett til å ha sex med en. Det er straffbart å ha 
seksuell omgang med noen som er bevisstløs. Strafferammen er inntil 10 år, men minimum 3 år dersom 

det ble gjennomført samleie.
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Sandra
Sandra er 14 og har lenge hatt kontakt med en som heter Petter på nettet. Han er 25 år,  
men har sagt til Sandra at han er 18. Petter prøver å overtale Sandra til å møte ham, og  

bestiller et hotellrom hvor han har planlagt at de skal ha sex. Men Sandra drar ikke og treffer ham.

DISKUSJONSSPØRSMÅL
• Har Petter gjort noe ulovlig? 

• Hadde han gjort noe ulovlig om han faktisk møtte Sara og de hadde sex? 

• Hvorfor tror du Sandra ikke dro likevel? 

• Hva tror du Petter gjør nå? 

• Hva kan Sandra gjøre nå?

MULIG SVAR
Petter gjør seg skyldig i lovbruddet «møte med barn under 16 år med forsett om seksuell utnytting». 
Dette er en lov som skal forhindre voksne i å utføre seksualforbrytelser mot barn. 

Hvis Petter hadde hatt sex med Sandra, hadde han gjort seg skyldig i seksuell omgang med barn, selv 
om Sandra hadde villet ha sex med Petter. Alle seksuelle handlinger utført av en eldre tenåring eller 
voksen mot et barn er forbudt. Om Petter snakket om sex med Sandra på nettet på forhånd, noe vi 

ikke vet om han gjorde, ville han også ha gjort seg skyldig i seksuelt krenkende og uanstendig atferd.

Markus
Markus har seksuell kontakt med en gutt han har truffet på nettet. De viser seg frem for hverandre på 
videochat og sender seksuelle meldinger. De bestemmer seg for å møtes. Markus tror han vil ha sex 
når de treffes. Men når gutten kommer hjem til Markus, ser han ikke ut slik Markus trodde og han har 

ikke lenger lyst å ha sex. Gutten presser Markus til å gi ham oralsex.

DISKUSJONSSPØRSMÅL
• Har gutten gjort noe ulovlig? 

• Spiller det noen rolle for loven at Markus hadde seksuell kontakt med den andre gutten i forkant? 
Eller spiller det noen rolle at han egentlig hadde tenkt at de skulle ha sex? 

• Hva kan Markus gjøre nå? 

• Hva tror du Markus trenger av de rundt seg nå?

MULIG SVAR
Det gutten gjør mot Markus er voldtekt hvis Markus er over 16 år. Er han under 16 år, er det voldtekt 
av barn. Det spiller ingen rolle at Markus hadde seksuell kontakt med gutten tidligere, eller at han 
tenkte på å ha sex med ham tidligere på kvelden. Alle har absolutt alltid rett til å bestemme over sin 
egen kropp, og har alltid rett til å ombestemme seg.

CASE

?

CASE

?
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HVA SKAL DU GJØRE?
Til disse casene skal elevene diskutere ulike alternativer og hvordan utfallene 
kan bli ulike ut ifra hva man velger å gjøre til casene, så de kan bli bevisste på 
hva de selv kan gjøre hvis de kommer i lignende situasjon. 

Sett elevene sammen i grupper på tre-fire. Les casene høyt, og del også gjerne ut på ark eller vis på 
storskjerm. La elevene diskutere de ulike alternativene før dere diskuterer i plenum.

Skal du bry deg om ryktene?

Det begynner en ny jente i klassen din som du liker godt. Hun er ganske frekk og har lett for å havne i 
bråk med folk, men du får god kontakt med henne. Hun henger ikke sammen med dere i klassen etter 
skoletid, men er for det meste sammen med sine gamle venner. En dag da du kommer til skolen, står en 
gjeng og hvisker sammen. Du spør hva det er, og noen forteller deg at den nye jenta har lagt ut bilder 
på en sexside. Det begynner å gå mye rykter, og den nye jenta kommer sjeldnere og sjeldnere på  
skolen. Etter hvert forteller noen at de har fått vite at hun pleier å ta betalt av eldre menn for å vise 
seg naken på videochat.

HVA GJØR DU NÅ?
• Jeg bryr meg ikke i det hele tatt, det er nok bare rykter. 

• Jeg bryr meg ikke i det hele tatt, det er hennes valg hva hun vil gjøre. 

• Jeg spør henne hva som er sant, og sier at hun burde slutte om ryktene stemmer. 

• Jeg spør henne hva som er sant, og spør hvordan hun har det. 

• Jeg sier til klassekameratene mine at de skal holde opp, det er ikke OK å snakke dritt om henne 
enten det er sant eller ikke. 

• Jeg tar det opp med en lærer. Det klassekameratene holder på med er mobbing, og skolen må 
gjøre noe med det. 

• Jeg tar det opp med en voksen, med en lærer, med helsesykepleier eller foreldre. Hvis det er sant,  
så har hun det sannsynligvis vanskelig og trenger hjelp. 

• Annet alternativ.

 
Når dere diskuterer påstandene i plenum, snakk om hvilke forskjellige utfall valg av  

alternativene kan føre til.

CASE

?
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Lurt til å sende nakenbilder
Bendik pleier å spille spill på nettet. Han sitter ofte i flere timer om dagen. En dag da Bendik sitter 
fast i et av spillene, får han kontakt med en person som kaller seg Striker. Striker kan mange triks 
for å gjøre det bedre i spillene og tipser om andre spill som er kule. Det finnes en gratis demoversjon 
av ett av spillene, men hvis man vil spille videre, må man betale. Bendik tester og syns spillet er 
helt fantastisk. Han betaler for å fortsette å spille, men til slutt har han ikke mer penger.

Striker skriver: «Får jeg mobilnummeret ditt, så tar en person kontakt og forteller hvordan.» 
En mann ringer så og sier at Bendik skal ta et bilde av seg selv og sende det. Da vil han få 500 
kroner på Vipps. Mannen sier at han jobber i et reklamebyrå, og at de er på jakt etter unge gutter. 
Bendik syns det er lettjente penger.

Etter noen dager ringer mannen på nytt. Han sier at nå trenger de bilder av ham i undertøy, fordi 
det skal lages en reklamekampanje for badetøy. Bendik tar bildene, og nye penger kommer raskt 
inn på Vipps. Litt senere får Bendik en ny SMS der det står at han får tre tusen kroner hvis han tar 
noen bilder av seg selv naken. Bendik tar bildene og sender dem. Han har en dårlig følelse, men 
når pengene kommer inn, prøver han å overbevise seg selv om at det ikke var så farlig.

Dagene går og Bendik spiller. En dag ringer mobilen igjen. Det er mannen. Han sier til Bendik at 
han skal ta bilder av seg selv når han onanerer. Bendik sier at det vil han ikke. Da sier mannen: 
«Hvis du ikke gjør det, kommer jeg til å spre bildene jeg har av deg overalt. Jeg kommer til å  
sende bildene til foreldrene dine så de kan se hva den lille sønnen deres egentlig holder på med 
foran datamaskinen. Alle får vite hvor ekkel du er!»

DISKUSJONSSPØRSMÅL
• Tror du at det som skjer i historien, også kan skje i virkeligheten? 

• Hvorfor tror du Bendik går med på å sende de bildene han sender? Handler det bare om 
penger, eller kan det handle om noe annet også? 

• Tror dere Bendik forsto hva som kunne skje da han sendte de første bildene? 

• Hva tror dere Bendik syns er det aller vanskeligste med det som har skjedd? 

• Burde foreldre ha bedre oversikt over hvilke nettsteder barna deres er inne på, og hva som 
skjer der? 

• Hva tror du Bendik gjør? 

• Hva syns du Bendik bør gjøre? 

• Gjør mannen noe ulovlig?

CASE

?
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Festen

Du treffer en venn du var mye sammen med da du var yngre. Dere går på kafé, og hun spanderer. 
Dere snakker om alt som har skjedd siden sist dere så hverandre, og hun forteller at hun har møtt 
en ny fyr hun er kjempeforelsket i. «Han har mye penger også», forteller hun. Etter hvert kommer det 
frem at «fyren» faktisk er en mann som er femten år eldre enn henne, «men han er dritkjekk, og alder 
spiller jo ingen rolle om man er forelsket», sier hun.

Det var gøy å treffes, og dere begynner å være mye sammen. En dag hun kommer, ser du at hun har 
grått. Du spør hva som har skjedd, og til slutt forteller hun at han har sendt nakenbilder han har tatt 
av henne til vennene sine. Hun tenker på å gjøre det slutt. Neste gang dere ses, er hun seg selv igjen, 
glad og livlig. Hun viser frem den nye jakken sin, som var kjempedyr, og forteller at hun har fått den 
av ham. Du spør om hun ikke skulle gjøre det slutt med ham, men hun slår det bare fra seg og sier at 
han har bedt om unnskyldning. En kveld ringer hun og spør om du vil være med på fest hos kjæresten 
hennes.

Du er ganske nysgjerrig på denne typen hennes, og blir med. På festen er det mest gutter. Dere blir 
invitert på drinker, danser og har det gøy. Etter en stund kommer kjæresten til venninnen din bort 
og hvisker noe i øret hennes. Hun rister på hodet, og det er tydelig at han blir sur. «Tror du at det er 
gratis sprit, eller hva?» freser han og tar tak i armen hennes. Han trekker henne mot soverommet, og 
to av vennene hans blir med inn. Hun virker motvillig, men følger likevel med.

Du synes det er veldig ubehagelig, men samler mot til deg og går til soverommet og banker på. Ingen 
svarer, og musikken og lyden fra festen er for høy til at du hører noe. Du venter en stund, men ingen 

kommer ut.

HVA GJØR DU NÅ?
• Jeg går inn på soverommet og prøver å få med venninnen min hjem. Jeg ber noen andre på festen 

om å hjelpe meg, og så går vi inn på soverommet for å få venninnen min med hjem. 

• Jeg ringer venninnen min dagen etter og hører på henne hvis hun vil snakke om det. 

• Jeg tar kontakt med kjæresten etterpå og sier at det ikke er greit det han holder på med. 

• Jeg snakker med en rådgiver på skolen og forteller om det som skjer, og spør om råd. 

• Jeg snakker med foreldrene mine og ber dem om å hjelpe. 

• Jeg ringer hennes foreldre og forteller om det. 

• Jeg ringer politiet og anmelder ham. 

• Andre alternativer.  

Når dere diskuterer påstandene i plenum, snakk om hvilke forskjellige utfall valg av  
alternativene kan føre til.

?

CASE
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Å VÅKNE TIL ORALSEX
Poenget med denne øvelsen er både å avdekke myter om kjønn og seksualitet, 
men også å diskutere entusiastisk samtykke. 

Entusiastisk samtykke betyr at personen det gjelder uttrykker et tydelig ønske 
om det som skal skje, for eksempel om en seksuell handling. Det kan være sagt 
med kroppsspråk, handlinger og/eller ord. Et entusiastisk samtykke er altså 
ikke noe som kan mases frem eller presses frem. Man kan ikke samtykke når 
man sover for eksempel.

I denne oppgaven skal du gi halve klassen en case og halve klassen en annen case. Del elevene i  
grupper på 3–4 og gi dem en av de to casene på et ark. La dem diskutere i gruppene og så led en 
diskusjon i plenum. 

Hvis gruppene gir uttrykk for kjønnsforskjeller i hvordan de besvarer spørsmålene, må dere diskutere 
dette videre. Spør for eksempel hvorfor de mener det er forskjell og prøv å få frem myter knyttet til 
jenter og gutters seksualitet – som at gutter alltid vil ha sex, eller at hvis en jente først har hatt sex 
med noen og ligger i sengen deres er det fritt frem.

Amalie
Amalie har møtt en gutt på nettet, og de møtes så på en fest og hun blir med ham hjem.  
De har sex og Amalie overnatter. Morgenen etter våkner hun av at han slikker henne.

DISKUSJONSSPØRSMÅL
• Hva tror du Amalie føler nå? 

• Er dette et overgrep? Hvorfor / hvorfor ikke?

Benjamin
Benjamin har møtt en jente på nettet, og de møtes så på en fest og han blir med henne  
hjem. De har sex og Benjamin overnatter. Morgenen etter våkner han av at hun suger ham.

DISKUSJONSSPØRSMÅL
• Hva tror du Benjamin føler nå? 

• Er dette et overgrep? Hvorfor / hvorfor ikke?

?

?

CASE

CASE
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AKTIVITETER 
I KLASSEROMMET
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STOLLEKEN: 
Personvern og oppmerksomhet på nett
Målet med denne øvelsen er at elevene reflekterer over eget bruk og egne 
holdninger til bruk av nett og mobil, særlig med tanke på personvern.   

1. Sett stoler i en sirkel. Pass på at det er én stol mer enn antall deltakere. 

2. Elevene setter seg på stolene i en ring. Du leser opp en påstand. Hvis elevene er enige, sitter de 
stille. Hvis de er uenige, reiser de seg og finner en ny stol. Hvis de er usikre, kan de bli sittende med 
armene i kors. Forklar at du som lærer vil sitte i ringen, men forbli i den samme stolen hele tiden 
uten å ta stilling til spørsmålet. 

3. Spør noen elever etter hvert spørsmål hvorfor de valgte som de gjorde. Forklar at de ikke trenger 
å svare hvis de ikke har lyst. 

4. Oppmuntre elevene til å diskutere valgene sine, men vær på vakt for nedsettende kommentarer. 
Alle skal føle seg trygge i øvelsen. 

5. Fortsett med å lese påstandene. Gi rom for refleksjon og diskusjon etter hvert spørsmål, og avslutt 
med en oppsummerende samtale i plenum. 

Denne oppgaven kan du også supplere eller erstatte med å legge påstandene ut for avstemning på menti.
com og bruke resultatene som utgangspunkt for diskusjon. Det kan være en fordel med total anonymitet 
for enkelte tema og i enkelte grupper. Du må selv avgjøre hva som er best for din klasse – eller veldig gjerne 
spørre elevene hva de foretrekker!

http://menti.com
http://menti.com
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TIPS
Denne øvelsen kan i stedet for stoler i ring gjøres «på linje» inntil en vegg. Da velger du 
en side av rommet som er «enig» og en som er «uenig». Mellom de to kan fungere som en 
skala fra helt uenig til helt enig, mens midten er nøytral. Da må alle elevene flytte seg etter 
hver påstand.

PÅSTANDER 

• Å sove lenge om morgenen er bedre enn å slutte tidlig på skolen (nøytral påstand). 

• Jeg liker vinteren (nøytral påstand). 

• Uten mobilen min ville jeg få panikk (nøytral påstand). 

• Det er vanlig med trusler og mobbing på mobil/nett. 

• Det er helt i orden å fortelle om sine politiske holdninger på nett. 

• Jeg bruker mobilen for mye. 

• Jeg kan mer om personverninnstillinger på sosiale medier enn foreldrene mine. 

• Jeg har bedre oversikt enn foreldrene mine på hvem jeg deler bilder og informasjon med på nettet. 

• Jeg bryr meg ikke om hvem som kan lese om meg på nettet. 

• Det er viktig å få mange likes når jeg legger ut bilder og oppdateringer. 

• Jeg bryr meg ikke om antall likes. 

• Jeg har venner på nettet som jeg aldri har møtt i virkeligheten. 

• Jeg har full kontroll på alle bildene mine på nettet. 

• Jeg kjenner folk som har hatt dårlige opplevelser på nettet. 

• Det er vanlig at man som ung blir kontaktet av eldre på Internett. 

• Det er bra at man kan være anonym på Internett. 

• På nettet blir folk oftere beundret for at de er pene enn for hva de gjør. 

• Voksne har ingen oversikt over hva som skjer på nettet. 

• Foreldre bør følge med på hva barna deres gjør og hvem de omgås på Internett. 

• Jeg vet hvem som leser det jeg skriver på nettet og sosiale medier.
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GI RÅD! 
Hva er lurt å gjøre på nett og mobil

Fortell elevene at de nå skal tenke igjennom hvilke erfaringer de selv har gjort på 
nett og sosiale medier, og så skal de i grupper få lage råd til yngre elever, om hva 
de tenker det er lurt å gjøre når man er på nett eller sosiale medier. 

FORSLAG TIL TEMAER ELLER SPØRSMÅL SOM DU INNLEDNINGSVIS 
KAN STILLE TIL ELEVENE: 

• Hva du bør tenke på hvis du snakker/spiller med ukjente på nett og sosiale medier? 

• Hva du bør tenke på hvis du skal legge ut bilder eller video på nett og sosiale medier? 

• Hvordan du kan være inkludende mot andre i klassen på nettet? 

• Hvordan du kan unngå problemer som kan oppstå på nett og sosiale medier?

TIPS
Hvis det er praktisk mulig for dere, er det bra hvis elevene faktisk 
får presentere rådene sine for elever på mellomtrinnet - enten via 
video som for eksempel møte via Teams eller gjennom skolebesøk.
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HVA GJØR JEG NÅR JEG MØTER 
UKJENTE PÅ NETT? 
Mange unge får informasjon fra nettsider som for eksempel ung.no hvor ungdom 
sender inn spørsmål og fagpersoner svarer. I denne oppgaven skal elevene selv 
få øve seg på å svare. Sett elevene sammen i grupper på tre-fire og be dem 
komme frem til svar de kan gi til ungdommene som ønsker råd. De kan gjerne 
levere inn skriftlig til deg og/eller dere kan gå gjennom det muntlig.

Bør jeg møte ham?

Jeg er 14 år og har hatt kontakt med en gutt på sosiale medier en stund nå. Han sier han har følelser 
for meg, og jeg kjenner kanskje litt det samme. Han vet alt om meg, navn, adresse, skole osv. Han sier 
at han vil møte meg. Jeg stoler på ham og vil egentlig møte ham også. Eneste problemet er at han er 
34. Han virker snill, bør jeg møte ham?

Interessert i en jente

Jeg er en jente på 17 år, og jeg lurer på en ting. Jeg kom i kontakt med en jente på nettet som bor i en 
annen by. Vi har chattet en stund, men jeg har aldri våget å snakke med henne på telefonen. Da hun 
ringte, ble det hele så virkelig, og så turte jeg ikke svare. Vi har snakket om å treffes. Men jeg er redd 
for at alt mellom oss ikke er like fantastisk i virkeligheten som på chat. Hva hvis det bare blir pinlig når 
vi møtes? Hva bør jeg gjøre?

Vist meg naken på snap

Jeg har det utrolig kjipt. Jeg fikk en snap fra en jeg traff på nettet, som spurte meg om nudes. Jeg 
kjente ham ikke. Han sa at hvis jeg sendte bilde, skulle han sende bilde av seg selv tilbake. Jeg vet ikke 
helt hvorfor, men jeg sendte bilde av bh-kløft. Jeg fikk tilbake et bilde av ham i bokseren. Vi sendte flere 
bilder, og etter hvert begynte jeg å sende bilder av puppene mine, uten bh eller genser på. I går spurte 
han om å få nakenbilde av hele meg. Jeg sendte bilde av kroppen min, uten å ta med ansiktet. Men jeg 
angrer på at jeg sendte bildet, for jeg har en tatovering på armen, og jeg tror ingen andre har sånn. 
Jeg er redd for at han skal legge ut bildet et sted og at noen skal kjenne igjen kroppen min. Jeg føler 
meg helt dritt, og jeg tør ikke fortelle det til mamma og pappa. Hva skal jeg gjøre?

http://ung.no
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STOLLEKEN: 
Oppmerksomhet og samtykke
Målet med denne aktiviteten er at elevene får reflektert over hvordan vi 
kommuniserer med ukjente med på nett, at det ikke er noe galt at man ønsker 
bekreftelse og oppmerksomhet, men at man bør være bevisst på å sette egne 
grenser for hva du vil være med på og at samtykke gjelder i like stor grad på 
nett som i det virkelige liv.  

1. Sett stoler i en sirkel. Pass på at det er én stol mer enn antall deltakere. 

2. Elevene setter seg på stolene i en ring. Du leser opp en påstand. Hvis elevene er enige, sitter de 
stille. Hvis de er uenige, reiser de seg og finner en ny stol. Hvis de er usikre, kan de bli sittende med 
armene i kors. Forklar at du som lærer vil sitte i ringen, men forbli i den samme stolen hele tiden 
uten å ta stilling til spørsmålet. 

3. Spør noen elever etter hvert spørsmål hvorfor de valgte som de gjorde. Forklar at de ikke trenger 
å svare hvis de ikke har lyst. Oppmuntre elevene til å diskutere valgene sine, men vær på vakt for 
nedsettende kommentarer. Alle skal føle seg trygge i øvelsen. 

4. Fortsett med å lese påstandene. Gi rom for refleksjon og diskusjon etter hvert spørsmål, og avslutt 
med en oppsummerende samtale i plenum. 

5. Velg utsagn som du synes passer best for din klasse. Før du begynner med påstandene nedenfor, 
kan det være bra å «varme opp» med litt mer nøytrale påstander.

TIPS
Denne oppgaven kan du variere med å legge påstandene ut for avstemning på menti.com 
og bruke resultatene som utgangspunkt for diskusjon. Det kan være en fordel med total 
anonymitet for enkelte tema og i enkelte grupper. Du må selv avgjøre hva som er best for 
din klasse – eller veldig gjerne spørre elevene hva de foretrekker!

TIPS
Denne øvelsen kan i stedet for stoler i ring gjøres «på linje» inntil en vegg. Da velger du 
en side av rommet som er «enig» og en som er «uenig». Mellom de to kan fungere som en 
skala fra helt uenig til helt enig, mens midten er nøytral. Da må alle elevene flytte seg etter 
hver påstand.

http://menti.com
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PÅSTANDER

• Å sove lenge om morgenen er bedre enn å slutte tidlig på skolen (nøytral påstand). 

• Jeg liker vinteren (nøytral påstand). 

• Uten mobilen min ville jeg få panikk (nøytral påstand). 

• Det er mulig å bli forelsket i noen man bare har møtt på nettet. 

• Alle har behov for bekreftelse iblant. 

• Det er vanlig at folk kommer med seksuelle kommentarer på nettet. 

• Å være sammen med noen gjør at man blir mer selvsikker. 

• Det er mulig å ha sex med noen bare gjennom Internett. 

• Man har alltid rett til å kutte ut noen hvis man ikke ønsker å snakke med dem lenger. 

• Det er lettere å gi komplimenter på nettet enn ansikt til ansikt. 

• Det er greit å møte noen man bare har hatt kontakt med via nettet. 

• Det er lettere å få nye venner på nettet enn ellers. 

• Hvis man legger ut sexy bilder av seg selv, må man regne med å få problemer. 

• Man kan lære mye om kjærlighet og sex på internett. 

• Det er vanskeligere for en gutt enn for en jente å si at de ikke vil ha sex. 

• Man har alltid rett til å si ifra hvis noen sier eller gjør noe som ikke føles greit. 

• Det er vanskeligere å si nei til noen man bryr seg om. 

• Det er vanskeligere å si nei til noen man synes synd på. 

• Man har alltid rett til å ombestemme seg. 

• Man sier for sjelden fra hvis man synes at noen har gjort noe bra.

TIPS
Denne øvelsen kan i stedet for stoler i ring gjøres «på linje» inntil en vegg. Da velger du 
en side av rommet som er «enig» og en som er «uenig». Mellom de to kan fungere som en 
skala fra helt uenig til helt enig, mens midten er nøytral. Da må alle elevene flytte seg etter 
hver påstand.
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PRAKTISK ØVELSE: 
Samtykke og avvisning
Det er viktig for ungdom å kjenne til og reflektere rundt samtykke og grenser, 
enten det er knyttet til digital kommunikasjon eller annet. Til denne aktiviteten 
skal elevene tenke over sine egne grenser og forstå hvordan de kan uttrykke 
både grenser og samtykke til andre, samt respektere andres grenser. 

1. Vis elevene filmen «Samtykke og te» (filmen finner du på YouTube).  

2. Del elevene inn i to og to. Så skal den ene øve seg på å tilby te mens den andre avviser,  
og etterpå skal de bytte roller.  

3. Etterpå spør du dem hvordan det opplevdes å være de forskjellige rollene. Det er godt mulig  
elevene bare syns det er morsomt og kleint og ikke ser helt poenget med øvelsen. 

4. Det kan være vanskelig å avvise og bli avvist, og derfor må vi øve. Te er gjerne enkelt å takke ja eller 
nei til, men hvorfor kan det være vondt å bli avvist? Er det verre hvis det er en du er forelsket i? 

5. Be elevene lage setninger som de kan si for å avvise på en måte som respekterer den andre. Be 
dem tenke over både hva de selv ville vært komfortabel med å si og hva de syns hadde vært greit 
at andre sa til dem. Etterpå skal de samtidig øve på å si setningene høyt for seg selv. Det kan fort bli 
litt støy i rommet, så avtal gjerne et tidspunkt eller antall setninger de skal si høyt før de skal  
avslutte. Spør så hvordan det opplevdes å si setningene, og om de tror det kan vært greit å ha tenkt 
gjennom hva man skal si og ha øvd seg på å si ordene før man er i situasjonen der det trengs. 

6. Lag setninger du kan si for å tilby og å avvise en kopp te. 

7. Lag setninger du kan si for å starte en flørt eller for å avvise en person. 

8. Tenk på hva du selv ville vært komfortabel med å si, og hva  
du syns hadde vært greit at andre sa til deg.

? DISKUSJONSSPØRSMÅL:

• Hvordan kan vi selv vise hva vi ønsker eller ikke ønsker? 

• Hvordan kan vi på best mulig måte forsikre oss om at seksuelle handlinger er ønsket av den 
andre? 

• Kan det noen ganger være vanskelig å avvise andre? Hvorfor tror du det er sånn? 

• Hvorfor kan det være vondt å bli avvist? Er det verre når man er forelsket? 

• Er det noen situasjoner hvor det ikke går an å være sikker på at den andre gir deg et entusiatisk 
samtykke? Hva bør du gjøre da? 

• Hvordan kan vi vise omtanke og respekt for den vi er interessert i?

JA NEI

https://www.youtube.com/watch?v=N3QBqAB0Avs&feature=youtu.be
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FIRE HJØRNER: 
Hvorfor gjør jeg ikke som jeg vil?
Still spørsmålene nedenfor til elevene og gi dem samtidig de tre svaralternativene og et åpent 
svaralternativ. Hvert svaralternativ tilsvarer et hjørne i rommet. Elevene svarer på spørsmålet 
ved å stille seg i det hjørnet av rommet som de mener representerer det riktige svaralternativet. 
Gå etterpå rundt og still utfyllende spørsmål til elevene i hvert hjørne.

Når dere diskuterer, følg gjerne opp med spørsmål om forskjeller mellom kjønn, forskjeller mellom 
unge og voksne, og så videre. Vær tydelig på at man alltid har rett til å si nei til noe man ikke 
vil gjøre, uavhengig av hvordan man selv har oppført seg, hva man har lovet eller innledet med 
noen andre. Gjør så samme øvelse, men bytt ut «ha sex» med «å sende nakenbilder».

Hva tror dere er den vanligste grunnen til at noen har sex selv om  
de ikke egentlig vil?

1. De er bekymret for at den andre personene skal bli sint eller lei seg. 

2. De blir tvunget. 

3. De følger gruppepresset om at alle må ha sex. 

4. Det åpne hjørnet (annet eller vet ikke) 
 

Hva tror dere er den vanligste grunnen til at noen IKKE har sex selv om  
de faktisk vil? 

1. De er bekymret for hva den andre personen vil tenke om dem. 

2. De er bekymret for hva andre mennesker vil tenke om dem. 

3. De føler seg ikke klar for å ha sex ennå. 

4. Det åpne hjørnet (annet eller vet ikke)

1

2

3

4
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STOLLEKEN:
Snakk om porno
Det er ikke uvanlig at elever bevisst eller uønsket kommer over pornografiske 
videoer, når de bruker nett og mobil. Ta høyde for at noen har sett, og at 
noen ikke har sett porno i klassen din. 

I denne stolleken kan elevene få reflektere og diskutere rundt hvordan 
porno kan påvirke deres syn på hva sex er og at det er stor forskjell  
mellom hva porno er og hva sex er mellom to mennesker.

1. Sett stoler i en sirkel. Pass på at det er én stol mer enn antall deltakere. 

2. Elevene setter seg på stolene i en ring. Du leser opp en påstand. Hvis elevene er enige,  
sitter de stille. Hvis de er uenige, reiser de seg og finner en ny stol. Hvis de er usikre, kan 
de bli sittende med armene i kors. Forklar at du som lærer vil sitte i ringen, men forbli i 
den samme stolen hele tiden uten å ta stilling til spørsmålet. 

3. Spør noen elever etter hvert spørsmål hvorfor de valgte som de gjorde. Forklar at de ikke 
trenger å svare hvis de ikke har lyst. Oppmuntre elevene til å diskutere valgene sine, men 
vær på vakt for nedsettende kommentarer. Alle skal føle seg trygge i øvelsen. 
 
Fortsett med å lese påstandene. Gi rom for refleksjon og diskusjon etter hvert spørsmål, 
og avslutt med en oppsummerende samtale i plenum. 

4. Velg utsagn som du synes passer best for din klasse. Før du begynner med påstandene 
nedenfor, kan det være bra å «varme opp» med litt mer nøytrale påstander.

I Redd Barnas rapport om ungdoms perspektiver på porno, «Et skada bilde av 
hvordan sex er» (Redd Barna, 2020), presenterer Silje Berggrav følgende hovedfunn: 

• Barn og unge har svært lett tilgang på porno.
• Unge bruker porno for å lære om sex.
• Det er lett å komme over porno som inneholder krenkelser og vold.
• Det er usikkert om gutter forstår at nytelse i porno ofte er skuespill.
• Unge mener porno bidrar til seksuelle krenkelser.
• Unge har ambivalente følelser knyttet til porno.
• Unge tror porno øker interessen for nakenbilder.
• Unge tror grensene tøyes for hva man vil se.
• Ungdom mener yngre barn bør beskyttes mot porno.
• Unge ønsker bedre forståelse for porno.
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PÅSTANDER
• Porno er en fin kilde til kunnskap om kropp og sex. 

• Porno kan være ekkelt. 

• Det er ofte brukt vold i porno. 

• Kvinnene i porno har realistiske kropper og utseende. 

• Mennene i porno har realistiske kropper og utseende. 

• I porno er det vanlig med sex som ikke er vanlig i virkeligheten. 

• Porno er skuespill. 

• Kvinnene i porno er ofte dominante. 

• Menn i porno er ofte følsomme og tar godt vare på partnerne sine. 

• De viser ofte bruk av prevensjon i porno. 

• Porno viser sjelden følelser og forelskelse. 

• Porno viser ofte entusiastisk samtykke. 

• En som har sett mye porno er sannsynligvis bedre å ha sex med enn en som ikke har det. 

• Alle som spiller i porno blir vanligvis behandlet bra. 

• Porno viser sjelden klønete sex og latter. 

• I porno holder mennene ofte ut lenger enn det som er naturlig. 

• Porno har ofte fokus på kvinnens nytelse.

TIPS
Denne oppgaven kan du også supplere eller erstatte med å legge påstandene ut for avstemning 
på menti.com og bruke resultatene som utgangspunkt for diskusjon. Det kan være en fordel 
med total anonymitet for enkelte tema og i enkelte grupper. Du må selv avgjøre hva som er 
best for din klasse – eller veldig gjerne spørre elevene hva de foretrekker!

Det er ikke sikkert at alle i klassen har sett porno. Si til dem i forkant at påstandene handler 
om porno, og at de kan velge det de tror hvis de ikke har sett porno selv. Velg utsagn som du 
synes passer best for din klasse. 

http://menti.com
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GI RÅD! 
Uønsket porno på skjermen
Det er ikke uvanlig at yngre barn kommer over porno, enten fordi andre viser 
det til dem, det kommer som pop-ups, eller de selv havner inn på en pornoside  
på nett. Hvilke råd vil elevene dine gi til yngre barn og ungdommer når det 
gjelder porno? 

La elevene først sitte hver for seg og skrive ned tanker og idéer, før de setter seg sammen i grupper og 
blir enige om en liste med minst fem råd eller ting de ville sagt til disse yngre barna eller ungdommene. 

La elevene forberede en presentasjon som de kan holde for andre elever på skolen. Det er viktig at du 
som lærer i så fall kvalitetssikrer innholdet og er med når elevene holder presentasjonen sin. Elevene 
kan også gjøre dette som en øvelse og holde presentasjoner for hverandre.
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SKRIVEOPPGAVE

La elevene velge en eller to av casene dere har jobbet med og bruke dem i en 
egen tekst i valgfri sjanger (for eksempel novelle eller nyhetsartikkel). 

De skal lage to versjoner av teksten sin, en med positivt utfall og en med negativt 
utfall. De kan for eksempel endre en negativ case til at personene respekterer 
hverandres grenser eller at noen griper inn for å endre en situasjon. 

Velg gjerne ut noen av tekstene som du leser høyt for klassen (med elevenes 
samtykke selvfølgelig, og eventuelt uten å si hvem som har skrevet tekstene).

GÅ TIL CASENE
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HVOR KAN VI FÅ STØTTE OG HJELP?
Målet med denne øvelsen er at elevene skal få god oversikt over hvilke infor-
masjons- og hjelpetjenester som finnes for dem, der de kan oppsøke hjelp og 
støtte hvis de blitt utsatt for en kriminell handling, krenkelse, omsorgssvikt, vold 
eller seksuelt overgrep.

La elevene jobbe sammen i grupper og bruke PC/nettbrett til å undersøke gode informasjons- og 
hjelpetjenester. Det er viktig at du som lærer finner ut hvilke tilbud som finnes, slik at du kan utfylle det 

elevene selv har funnet ut. 

På reddbarna.no/hjelp er det oversikt over gode hjelpetilbud til barn og ungdom.

Bruk det elevene finner ut til å lage et felles dokument med informasjon som kan deles ut til elevene, 
legges ut på digital plattform og henges opp i klasserommet. Si til elevene at de alltid har rett til å snakke 
med noen og få hjelp hvis de har det vanskelig. Det spiller ingen rolle hva man selv har gjort, eller hvor 
lenge siden det var. Fortell dem også at når det er noe som er spesielt vanskelig å snakke om, er det 
ofte lettere å skrive ned det de ønsker å fortelle, så kan de be personen de skal treffe, om å lese.

DISKUSJONSSPØRSMÅL 

• Hva slags tilbud i nærheten av der dere bor finnes det for ungdom som trenger noen å snakke 
med hvis de har det vanskelig? 

• Hvilke nettsteder finnes det som kan hjelpe dere hvis dere har problemer? Finn kontaktinformasjon 
og litt fakta om tilbudene. 

• Hvem vil du gå til hvis du trenger noen å snakke med? Hvilken voksenperson ville du gått til for  
å få hjelp – dine foreldre, noen her på skolen, andre?

?

http://reddbarna.no/hjelp


TIPS FORELDRE OM 
SAMTALEVERKTØYET, 
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Tips og råd om hvordan samtale 

med barn og unge om kroppspress, 
nakenbilder og pornografi på nettet

reddbarna.no/skole

reddbarna.no/snakk-med-oss
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