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NØGENBILLEDER
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Hvis du ser filmen ”Nøgenbilleder” med en skoleklasse, kan det være en god idé efterfølgende at diskutere de tematikker, der tages op i filmen. Diskussionen kan foregå fælles i klassen eller i mindre grupper. Vi
har samlet nogle forslag til diskussionspunkter herunder. Under diskussionspunkterne finder du information
om emnet og/eller uddybende spørgsmål, som diskussionen evt. kan tage udgangspunkt i.

Hvornår er det okay at sende nøgenbilleder?
Billeder af personer under 18 år uden tøj på eller i seksuelle situationer må aldrig deles, da de hører under
loven om børnepornografi. Er man et kærestepar, hvor begge er over 15 år, må man dog gerne dele
sådanne billeder med hinanden, hvis begge har givet hinanden lov. Billederne må ikke videresendes, og
skal slettes, når forholdet slutter.
Hvor godt skal man kende hinanden? Kan man stole på, at den anden sletter billederne, hvis man slår
op? Hvad hvis man kommer til at sende billeder til den forkerte eller fortryder at have sendt et nøgenbillede?
Hvem har ansvaret, når der bliver delt nøgenbilleder af nogen, uden de har givet lov til det?
Er det personen på billedets ansvar? Skulle de have undladt at tage billederne fra start? Eller er den person, der deler billederne, ansvarlig for, om der er indgået samtykke om deling?
Hvad skal man gøre, hvis man opdager, at nogen deler nøgenbilleder af andre, uden
de har givet lov til det?
Skal man sige fra over for dem, der gør det? Og hvordan gør man bedst det? Skal man sige det til den
person, der bliver delt billeder af? Og hvordan?
Skal man melde det til politiet? Og hvad skal der til, før man skal melde det?
Hvem kan du snakke med om det, hvis nogen har delt billeder af dig eller nogen, du kender?
Hvornår er sexting og telefonsex i orden? Og hvad skal man være opmærksom på?
Der kan tages screenshots og optages samtaler, som man ikke har lyst til, at andre skal få indblik i. Så
hvornår kan man stole på hinanden? Hvor godt skal man kende hinanden, før det er okay?
Hvordan sikrer man, at der ikke deles nøgenbilleder af nogen, uden deres samtykke?
Skal alle holde helt op med at tage nøgenbilleder? Skal de der deler ulovligt indhold dømmes hårdere?
Kan man skabe en kultur, hvor det ikke er okay at dele andres nøgenbilleder?

Diskussionspunkterne er udviklet af Annemette Lykkebo, ledende gynækologisk overlæge; Rikke Thor, sygeplejerske
og sexologisk counsellor; Anne Lilleholt Jørgensen, sundhedsplejerske; Helle Eskildsen Hansen, sundhedsplejerske og
Susanne Rank Lücke, sundhedsplejerske.
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