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 Del 3: Billeder kan give personoplysninger 

Formål 
Eleverne lærer om, at det er god stil at bede om samtykke til at dele billeder af 

andre. Eleverne formulerer huskeregler til positiv billeddeling. Billeder kan nemlig 

også give oplysninger om personerne, der er på billederne. 

  

Sådan gør I 

(10 min.) 

Se først filmen ’Uploaded’. 

 

Læreren spørger hele klassen: 

 Er det ok, at moren deler billedet af sønnen uden at spørge om lov? 

 Hvilken tekst skriver moren, med det billede hun har delt? Bliver billedet 

mere pinligt pga. teksten? 

 Spørger jeres forældre om lov, inden de deler et billede af jer på fx 

Facebook eller Instagram? 

 Spørger jeres bedste forældre om lov, inden de deler et billede af jer? 

 Spørger I om lov til at dele et billede af andre? 

 Hvad er samtykke? 

 

(30-35 min.)  

I grupper (3-4 elever)  arbejder eleverne med at tegne forskellige eksempler på 

billeder af personer.  

 Eleverne bliver enige om hvilket motiv, de hver især tegner. Der skal både 

være billeder, der er helt ok at dele på hjemmesider og sociale medier, og 

billeder der ikke er ok at dele.   

 Eleverne tager foto af billederne og uploader dem til deres bog i ’Book 

creator’ eller anden digital samling. Ved hvert billede skal eleverne 

markere, om det er ok eller ikke ok at dele. Det kan gøres med tekst eller 

ikon, eller de kan indtale det i en lydoptagelse direkte i bogen. Der skal 

beregnes ekstra tid til at arbejde med ’Book creator’, hvis eleverne ikke 

kender appen. 

 

 

 

 

Format 
Fælles diskussion i 
klassen 

 

Tid 
50-60 min. 

 

Målgruppe  
3.-4. klasse 

 

Materiale 
Filmen ’Uploaded’, 
de følgende 
spørgsmål og ’Book 
Creator’ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eGl0-v7Wmms
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(10-15 min.) 

Klassen formulerer huskeregler til, hvordan man deler billeder på den bedste 

måde uden at gøre nogen kede af det. Der skal både tænkes over de billeder, man 

deler, og den tekst man kan skrive til billedet. 

 

Der kan arbejdes med huskereglerne fx i Padlet og de kan gemmes i klassens 

kanal på Skoletube. De kan også skrives i hånden og hænges op på opslagstavlen. 

Om det er den ene eller anden måde, der vælges, informeres huskereglerne til 

forældrene. Det er en god idé at tjekke med eleverne indimellem, om de husker 

at efterleve reglerne. Måske skal reglerne rettes lidt til indimellem. 
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Det er altid god stil at spørge andre, om man må tage et billede eller filme dem for 
derefter at dele det af dem. Det skal de give deres samtykke til. Det betyder, at de har 
givet tydeligt og frivilligt lov til det. Hvis de siger nej til deling, skal billedet eller videoen 
ikke deles.  
 
Billeder på internettet af genkendelige/identificerbare personer betragtes som 
oplysninger om disse personer.  
 
Hvis man har fået delt et billede eller en video mod sin vilje eller man ønsker at trække 
sit samtykke til deling tilbage, skal man gå til personen /institutionen /virksomheden 
mv. og bede om at få fjernet billedet. Det er ens ret ifølge persondatalovgivningen. 
Hvis det ikke lykkes, skal man kontakte den platform, som billedet ligger på, for at få 
det fjernet. Man kan også klage til Datatilsynet.  
Et billede eller en video kan deles af mange i løbet af meget kort tid, så man kan ikke 
vide sig helt sikker, at det forsvinder, ved at den der i første omgang delte det, sletter 
det.  
 
Der skelnes ikke længere mellem portræt- og situationsbilleder. 
 
Der kan være forskelle på motivet, der gør, at man som udgangspunkt ikke skal bede 
om lov til at dele. Tager man billedet til en koncert, i en park eller på et andet offentligt 
sted, behøver man som udgangspunkt ikke bede om lov (men det er god stil at spørge 
alligevel). Hvis man tager et billede et offentlig sted, hvor en person fremstår tydeligt, 
er det stadig en god ide at spørge om lov. Tager man til gengæld billeder af folk, der er 
på arbejde, til lægen eller på restaurant, skal man altid spørge dem om lov, før man 
deler. Det vigtigste er dog, at dem på billedet ikke føler sig udstillet. Der skal tages 
særligt hensyn til beskyttelse af børn og unge, der er mindre bevidste om risici og 
konsekvenser ved deling på internettet. 
 
Hvis der er tale om deling af krænkende materiale, fx nøgenbilleder, gælder 
Straffeloven. Man kan få hjælp til at slette krænkende billeder og videoer på Red 
Barnets rådgivning SletDet.dk. Her kan man også få vejledning i at anmelde det til 
politiet. 
 
Hvis skolen skal indhente samtykke til at offentliggøre billeder af børnene på skolens 
hjemmeside eller sociale medier, skal forældre give samtykke, hvis barnet er under 15 
år. Hvis barnet er 15 år eller derover, kan barnet selv give samtykke.  
 
 
Læs mere og se en lille video om offentliggørelse af billeder på internettet på 
datatilsynet.dk.  
 

https://redbarnet.dk/sletdet/
https://www.datatilsynet.dk/emner/internet-og-apps/billeder-paa-internettet/

