
Nakenbilder  
Tord og Kine har en flørt gående over snapchat. De går på samme skole, men 
kommuniserer stort sett over sosiale medier. Denne kommunikasjonen inkluderer 
også å snakke om sex, og iblant sender de bilder. En kveld etter de har snakket i 
flere timer sender Tord et nakenbilde. Kine synes dette er spennende og tar et 
screenshot, men hun sender ikke et tilbake. Hun synes det er litt flaut og vanskelig å 
bestemme seg for hva hun skal sende tilbake. De fortsetter praten en stund til den 
kvelden.  

Et par uker senere går Kine og to venninner gjennom telefonen hennes. Kine har helt 
glemt at hun lagret bildet hun fikk av Tord. Venninne ser det og hyler av begeistring. 
“Herregud, så sykt”, “shit, er dette Tord?” venninnen prater i munnen på hverandre. 
Før Kine får summet seg har en av venninnen videresendt det til seg selv. Senere 
den kvelden legges det ut i en gruppechat på messenger. 

Reflekter over følgende: 

• Er det lov å sende et nakenbilde? 
• Dersom man har fått et nakenbilde, har man da lov å vise og dele det med 

andre, slik som venninnene til Kine gjorde? 
• Tror dere at det er vanlig å ta og sende nakenbilder av seg selv? I så fall, 

hvorfor?  
• Hva tror dere er grunnen til at noen velger å vise, dele eller spre nakenbilder 

av andre? 
• Tenk deg at du er forelder til Kine, hvordan ville du håndtert situasjonen 

dersom du fikk vite om den? 
• Tenk deg at du er forelder til Tord, hvordan ville du håndtert situasjonen 

dersom du fikk vite om den? 

TIPS 

seksuell utforskning har eksistert i all tid, men seksuell utforskning på nett er 
et relativt nytt fenomen mange av oss har lite kjennskap til og kunnskap om. 
Det anbefales at du tilegner deg kunnskap og/eller stiller deg åpen og 
undrende til ungdommenes tanker og erfaringer. Nedenfor er et utvalg av 
artikler fra ung.no om tematikken 

 

https://www.ung.no/nettvett/2864_Hjelp_Det_er_nakenbilder_av_meg_p%C3
%A5_nettet.html 

https://www.ung.no/Ikkegreit/4327_Hvorfor_sender_noen_nudes.html 

           https://www.ung.no/nettvett/3991_Bildet_mitt_er_delt_-_hva_gjør_jeg.html 
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