
oppgaver om bildedeling
Oppgaver til videoen «Hallo! Episode 4: Deling av bilder» 

laget av Barnevakten. 

hallo!
Episode 4: Deling av bilder

Episoden finner du på Vimeo ved å klikke her

Spørsmål/quiz

1. Hva betyr «bildedeling» på nett?

2. Hva betyr «å få samtykke» når vi deler bilder 
eller filmer?

3. Er det lov å dele bilder av et 17. mai-tog med 
mange mennesker uten å be alle på bildet 
om samtykke/lov?

4. Kan du være helt sikker på at bilder og filmer 
du har slettet fra sosiale medier er vekke fra 
nettet?

5. Hvem kan du snakke med hvis det ligger 
bilder av deg på nett som du ikke får til å 
slette selv? 

6. Er det lov å dele bilder eller film av andre 
uten samtykke, så lenge de deles i en lukket 

Spørsmål/quiz

Refleksjonsspørsmål

gruppe? (For eksempel i en gruppe på 
Snapchat)

7. Du har fått samtykke til å legge ut et bilde av 
en annen person, men så ombestemmer de 
seg etter du har lagt ut bildet. Må du slette 
bildet?

8. En «livestream» skjer i øyeblikket, og 
blir vanligvis ikke lagret på kontoen. Kan 
man være sikker på at en video fra en 
«livestream» er helt vekke fra nettet etter den 
er avsluttet?

9. Hva kan du gjøre hvis fremmede smigrer 
eller presser og ber om bilder av deg?

10. Hva kan du gjøre hvis noen sender deg et 
nakenbilde?

Læringsressurser

https://vimeo.com/415487529


Hallo! Episode 4: Deling av bilder

Refleksjonsspørsmål

1. Hvorfor velger mange å dele bilder på nett?  

2. Hva bør du tenke på før du deler bilder av deg selv? 

3. Hva bør du tenke på før du deler bilder av andre?

4. Tenker du at foreldre bør spørre barna sine om lov før de deler bilder av dem på nett? 

5. Man har lov til å dele bilder uten å spørre når det er fra offentlige plasser og arrangement 
med mange mennesker der ingen skiller seg spesielt ut. Hvilket av de tre bildene under 
tenker du at man IKKE har lov å dele uten samtykke? 

6. Helt siden Chris var liten har foreldrene hans delt bilder av han på nett. Bildene er tatt i 
barnehagen, i 17. mai-tog og i skolegården. Hva bør foreldrene til Chris tenke på før de 
deler bilder fra disse plassene?
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Nyttige ressurser

Vær smart, ta gode valg: Informasjonshefte om mulighetene og utfordringene på skjermen (s. 7-8)

Dubestemmer: En nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft

Slettmeg.no: En gratis råd– og veiledningstjeneste for alle som trenger hjelp til å få slettet noe på nett

Tips politiet: Nettside der du kan tipse politiet om kriminelle hendelser

https://www.barnevakten.no/wp-content/uploads/2014/09/vaer-smart-ta-gode-valg-6-NETT.pdf
https://www.dubestemmer.no/9-13-ar/personvern
https://slettmeg.no
https://www.politiet.no/tjenester/tips-politiet/



