
 
 

VIP-oppgave: Bildedeling 

 

  

    Link til filmen «Er du blevet delt?» (RedbarnetDK)  

 

DEL 1:  

Forslag til introduksjon:  

Klassen ser filmen «Er du blevet delt» og lærer går igjennom faktapunktene nedenfor. 

 I Medietilsynets Barn og medier-undersøkelse fra 2016, sier 17 prosent av barn i 

alderen ni til 16 år at de har sendt bilder eller video av andre på nett eller mobil uten 

å få samtykke.1 

 Medietilsynets undersøkelse viser også at nærmere 1 av 3 barn i alderen 9 til 16 år 

har sendt eller lagt ut tekst, bilder eller videoer på mobil eller internett som de 

angret på etterpå.2 

 Ung.no har spurt sine lesere om de har vist seg naken eller lettkledd på nettet. 

Undersøkelsen viste at godt over 40 prosent svarer at de har vist seg i intime 

situasjoner på nett. 3 

 

 

 

                                                           
1 2 https://www.barnevakten.no/personvern-i-sosiale-medier-hva-kan-jeg-dele/ 
 
3 http://www.tv2.no/a/8364558/ 
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https://www.youtube.com/watch?v=TGwbP4cm5rE
http://www.ung.no/vote/?idVote=207&results=yes#.Vp4hbnmFMUc
https://www.barnevakten.no/personvern-i-sosiale-medier-hva-kan-jeg-dele/
http://www.tv2.no/a/8364558/


 
 

Spørsmål i par: 

Elevene jobber i par som lærer har inndelt på forhånd. Parene diskuterer spørsmålene 

nedenfor. Etterpå oppsummerer lærer sammen med elevene i felleskap. Innspill til lærer 

finnes på siste side i denne oppgaven. 

a) Hvem har ansvaret når et bilde spres på nett av en som ikke ønsker dette?  

b) Hvordan kan du vite om noen ønsker eller ikke ønsker å få et bilde av seg delt?  

c) Hva sier norsk lov om ulovlig bildedeling? Sjekk regler både for de over og de under 

18.  

d) Hvordan påvirker det oss psykisk når vi blir eksponert på denne måten? 

e) Hvorfor er det slik at det ofte er den som sendte bildet som får skylda, og ikke de som 

faktisk sprer? Hvilke konsekvenser kan slike holdninger få for en som har fått et bilde 

av seg delt mot sin vilje. 

f) Hva kan du gjøre hvis noen deler et bilde av deg mot din vilje? (se forslag til punkter 

på siste side). 

 

Oppsummering og tips: 

Lærere oppsummerer sammen med klassen det de har sett og snakket om. Om ønskelig kan 

man ta tak i punktene på siste side i denne oppgaven for å gi noen råd til de av oss som er 

rammet av ulovlig bildedeling. 

Barnevakten.no har følgende tips: Før du legger ut et bilde eller en film på nett eller mobil – 

spør deg selv: Kan jeg vise dette til for eksempel mamma, bestemor og hele klassen? Hvis 

svaret er nei, ikke gjør det.  

 

 

DEL 2:  

Artikkel fra Nrk.no 

Elevene leser saken fra NRK:   Den digitale detektiven.

 

Snap-film fra Kripos 

Elevene ser en film der Mathilde fra nettpatruljen i Kripos forklarer reglene rundt bildedeling 

og hva du skal gjøre hvis et bilde av deg er delt. Oppfordring: Vær en digital kjernekar!  

 Link til filmen

 

 

https://www.barnevakten.no/bildedeling/
https://www.nrk.no/trondelag/xl/mia-_20_-hjelper-dem-som-blir-frastjalet-nakenbilder-1.13842
https://www.facebook.com/nettpolitiet/videos/1638493742888240/


 
 

 

Slut-shaming 

 “Slut shaming is the action or fact of stigmatizing a woman for engaging in behaviour 
judged to be promiscuous or sexually provocative” (oxforddictionaries.com). 

 
Elevene kan to og to diskutere følgende: 

- Hva er «slut-shaming» og hvem rammes av dette? 
- Hvorfor er det særlig jenter og kvinner som blir utsatt for slut-shaming? 
- Hvilke konsekvenser har slut-shaming for oss?  

 

 

Innspill til lærer  

Her følger noen tanker og bakgrunnsinformasjon fra oss i VIP-programmet. 

Digital mobbing og ulovlig bildedeling kan ofte henge sammen. Mobbeombudet i Hordaland 

Mari-Kristine Morberg, har påpekt at mens mobbing tidligere ofte førte til depresjon fører 

dagens digitale mobbing heller til angst. Dette handler mye om at man ikke vet hvem som 

ser, hvem som vet om mobbinga og hvem som har lagt ut noe om deg. Hun mener at første 

tiltak ved ulovlig bildedeling bør være at en voksen (for eksempel lærer) forsøker å få bildet 

slettet og delingen stoppet.  

 

Eksempel på håndteringsstrategier ved ufrivillig eksponering på sosiale medier: 

 Snakke med en voksen som kan hjelpe både praktisk og emosjonelt 

 Få stoppet billeddelinga (søk hjelp på slettmeg.no/dubestemmer.no) 

 Anmelde 

 Akseptere 

 Legge skylda på rett sted 

 Sette ord på følelsene som dukker opp (skam, skyldfølelse, frykte etc.)  

 Bruke humor 

 Snakke med andre i samme situasjon 

 Være åpen om det 

 Forsøke å se det i kontekst (det kunne vært verre) 

 Ta tiden til hjelp – det vil føles bedre etterhvert4 
 

 

Tips til relevant hjemmeside: dubestemmer.no 

 

                                                           
4
 Mobbeombudet i Hordaland 


