
KØN, KROP OG SEKSUALITET ONLINE

De områder af unges liv, der angår køn, krop og seksualitet 
udfordres og forandres i takt med digitaliseringen af samfundet. 
Det giver nye måder at mødes på, skaber nye billedbaserede 
arenaer for identitet og muligheder for fællesskaber hvori rela-
tioner, flirt og seksualitet kan udfolde sig. Det ses i unges deling 
af billeder med hinanden som nutidens svar på kærestebrevet, 
samt i måden hvorpå analoge og digitale flirter glider ind over 
hinanden uden skarpe skel.
 
Men der er også nye udfordringer, fordi der ikke findes fælles 
spilleregler at gå ud fra i de nye dynamiske omgangsformer. Me-
get af den mobning, der foregår, også på nettet, tager udgangs-
punkt i køn, krop og seksualitet, og risikoen for at komme galt 
af sted er til stede, som man for eksempel ser det ved deling af 
billeder uden samtykke.  
 
Der er behov for, at unge reflekterer over de normer og om-
gangsformer, som de er med til at skabe online.
 
Derfor er det vigtigt, at den digitale dannelse i gymnasiet ikke 
blot retter sig mod studieteknikker, disciplineret brug af mobil-
telefoner, forebyggelse af plagiat o.l. Men at der også er rum for 
dialog om de etiske problemstillinger, som eleverne kan møde 
på nettet , herunder problemstillinger vedrørende køn, krop og 
seksualitet 

IKKE MODBYDELIGE MENNESKER  
 
”Blandt de gymnasieelever, som er sek-
suelt aktive, er deling af nøgenbilleder helt 
almindeligt. De sender billeder til kærester, 
men også til mere løse forhold og venner og 
veninder. For dem er et billede ligesom et 
kærestebrev. Send lige et billede skat, så jeg 
har noget at drømme om, kan én sige til en 
anden. Det skaber et bånd mellem de unge, 
og et billede kan være en bekræftelse på, at 
vi kan lide hinanden.„
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