
 
 

VIP- oppgave: Deling av intime bilder 
 

 
        Photo: wordpress.com 

Varighet: 45 min (15 min til film + 30 min til gruppearbeid).  

 

Gjennomføring: 
 
Lærer deler elevene inn i grupper på 3-4 elever. Gjennomføring består av filmvisning, 
summeoppgave og en oppsummering.  
 
Vi anbefaler å starte med å se filmen «Delbart» av Kripos med klassen, med påfølgende 

refleksjonsspørsmål. Filmen var i ca 15 minutter og handler om viktigheten av å være bevisst, før 

man TAR, HAR eller DELER nakenbilder.               

Link til filmen på Kripos' nettsider.                     

Direktelink til You Tube 

Som et supplement kan vi også anbefale filmen «Er du blevet delt?» som varer i underkant av 2 

minutter. Filmen er laget av Redd Barna Danmark (redbarnet.dk).  Link til film 

Eksempler på intime bilder: kyssebilder, seksuelle bilder, erigert penis, nakenbilder, bilder i 

undertøy, bilder fra pinlige situasjoner (f.eks. en svært beruset person, bilder fra et prøverom, 

tullebilder som kun er ment for noen få). 

 

Summeoppgaver:   

1. Hva kan være positivt og hva kan være negativt med deling av intime bilder?  

2. Er det press knyttet til å dele intime bilder?  

3. Er det greit å ta skjermbilde av en snap du får og dele denne videre? Gi eksempler på når 

det er greit og ikke greit.  

4. Er det greit å vise bilder til andre uten å sende? Er det greiere enn å videresende? 

Hvorfor? 

5. Hvilke bilder er det generelt greit å dele, og med hvem?  

6. Er det innafor å si ifra hvis noen tar et skjermbilde av en snap, når du ikke ønsket dette?  

7. Hvilke regler skulle du ønske gjaldt for deling av intime bilder blant ungdom?  

 

 

 

https://www.politiet.no/delbart?fbclid=IwAR2oXetWTK39YkPgT-hCUY0ZfdvvR5POxywX2oSOObLoveABOfEdbWUDdK0
https://www.youtube.com/watch?v=kMl_8CQ_7f4
https://www.youtube.com/watch?v=TGwbP4cm5rE


 
 

 

Oppsummering: 

Oppsummeringen er todelt.  Hver gruppe deler i plenum svar på ett eller flere spørsmål de ble 

engasjert i. Dersom klassen er utrygg, kan lærer bestemme hvilken gruppe som svarer på hvilket 

spørsmål. Avslutningsvis tas en ny runde hvor alle gruppene presenterer sine svar på spørsmål nr.7. 

Lærer kan gjerne skrive opp svarene på tavlen, og eventuelt dele disse videre på It’s Learning.   

 

Faktabokser til lærer 

 

 

 

 

 

Straffeloven sier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straffeloven sier:  

 Det er ikke lov å sende seksualiserte bilder til noen under 16 år, eller noen eldre som ikke har 

gitt samtykke til det. 

 Det er som utgangspunkt straffbart å TA, HA eller DELE nakenbilder eller film av noen som er 

under 18 år. 

 Unntaksvis kan straffen falle bort dersom gutten/jenta har et nakenbilde av noen som synes 

det er greit at vedkommende har bildet (for eksempel kjæresten), gitt at de er omtrent like i 

alder og utvikling og den som blir avbildet, er mellom 16 og 18 år. Det er uansett forbudt å 

dele bildet videre. 

 

 

 

Hva kan den som opplever slike situasjoner gjøre?  

 Få hjelp til å gjøre noe med det. Si det til en voksen du stoler på. Det kan være en av dine 

foresatte, en lærer, helsesøster eller miljøarbeider. 

 Du kan også ta kontakt med politiet. For å komme i kontakt med ditt lokale politi kan du 

ringe 02800 eller dra til nærmeste politistasjon eller lensmannskontor. 

 Det finnes også andre tjenester som kan hjelpe deg og gi deg råd. Sjekk for eksempel 

Slettmeg.no, Kors på halsen , Ung.no. eller www.datatilsynet.no 

 

 

 

https://slettmeg.no/
https://korspaahalsen.rodekors.no/
https://www.ung.no/
http://www.datatilsynet.no/

