
Vad ska du göra?
Skriv ditt svar på varje fråga i det angivna utrymmet. Tänk på att det inte finns några
felaktiga svar. Tänk noga på frågorna och berätta vad du tycker.

Scenario 1

Sofia och hennes bästa vän Joaquin har just haft ett stort gräl. Efteråt delade Sofia
ett riktigt elakt inlägg om Joaquin i sociala medier. Senare samma kväll skickar
Joaquin ett sms till henne och de förlåter varandra, men hennes inlägg är fortfarande
online.

• Vad skulle kunna hända?

• Vad ska Sofia göra? Vad ska Joaquin göra?

• Kan du komma på ett exempel från verkliga livet på denna situation?

Scenario 2

David tog foton på några av sina vänner när de fånade sig och publicerade dem i
sociala medier, med hashtagar som skulle kunna låta otrevliga eller elaka, men i
själva verket var interna skämt med vännerna. Nästa dag kom Catalina, en annan
vän, fram till honom i skolan och sa att hon tyckte att hashtagarna var verkligt elaka
och ganska sexistiska (dvs. fördomar eller diskriminering baserat på sex, framför allt
diskriminering mot kvinnor).

• Vad skulle kunna hända?

• Vad ska David göra? Vad kan Catalina göra mer?

• Vad hade hänt om Catalina konfronterat David online istället för personligen?

• Kan du komma på ett exempel från verkliga livet på denna situation?

• Vad hade hänt om Catalina hade börjat kalla honom för mobbare? Hur tror du
att Davids anseende hade kunnat påverkas i framtiden om han uppfattats som
en mobbare.

Scenario 3

Aditi var på sociala medier när han upptäckte att Mary, en tjej i skolan, hade tagit ett
foto på henne och skrivit ”Haha #whatnottowear” (dvs. drev med hennes kläder).
Självklart blev Aditi väldigt upprörd.

• Vad skulle kunna hända?



• Vad bör Mary göra? Vad bör Aditi göra?



Vad ska du göra? Utbildarens kopia
Skriv ditt svar på varje fråga i det angivna utrymmet. Tänk på att det inte finns några
felaktiga svar. Tänk noga på frågorna och berätta vad du tycker.

Scenario 1

Sofia och hennes bästa vän Joaquin har just haft ett stort gräl. Efteråt delade Sofia
ett riktigt elakt inlägg om Joaquin i sociala medier. Senare samma kväll skickar
Joaquin ett sms till henne och de förlåter varandra, men hennes inlägg är fortfarande
online.

• Vad skulle kunna hända?

• Vad ska Sofia göra? Vad ska Joaquin göra?

Någon skulle kunna se inlägget och anmäla Sofía för mobbning eller missförstå
hennes och Joaquíns relation och känslor gentemot varandra. Joaquin kan
fortfarande uppfatta inlägget som elakt. Det är sannolikt en god idé för Sofia att ta
bort sitt inlägg.

• Kan du komma på ett exempel från verkliga livet på denna situation?

Deltagarna ska fundera på exempel som de har stött på eller hört talas om tidigare.
Tänk på att det deltagarna kanske inte vill dela med sig exempel från verkliga livet.
Låt dem dela med sig av exempel på vänner eller personer de känner (istället för sig
själva).

Scenario 2

David tog foton på några av sina vänner när de fånade sig och publicerade dem i
sociala medier, med hashtagar som skulle kunna låta otrevliga eller elaka, men i
själva verket var interna skämt med vännerna. Nästa dag kom Catalina, en annan
vän, fram till honom i skolan och sa att hon tyckte att hashtagarna var verkligt elaka
och ganska sexistiska (dvs. fördomar eller diskriminering baserat på sex, framför allt
diskriminering mot kvinnor).

• Vad skulle kunna hända?

• Vad ska David göra? Vad kan Catalina göra mer?

David bör be om ursäkt eller förklara sig. Deltagarna ska fundera på hur deras
handlingar kan uppfattas på annat sätt än vad som var tänkt, men det betyder inte
att andras uppfattningar inte betyder något.

• Vad hade hänt om Catalina konfronterat David online istället för personligen?



Om Catalina hade konfronterat David kring det offentliga inlägget skulle andra kunna
förklara det interna skämtet eller varför påståendet var stötande. Problemet kan bli
löst eller också blir det en större dispyt mellan fler personer. Om Catalina hade
kontaktat David via ett onlinemeddelande hade David kunnat diskutera det med
henne i efterhand och redigera sitt inlägg om han tyckte att det var olämpligt.

• Kan du komma på ett exempel från verkliga livet på denna situation?

Deltagarna ska fundera på hur de har löst missförstånd i kommunikationen tidigare.
Tänk på att det deltagarna kanske inte vill dela med sig exempel från verkliga livet.
Låt dem dela med sig av exempel på vänner eller personer de känner (istället för sig
själva).

• Vad hade hänt om Catalina hade börjat kalla honom för mobbare? Hur tror du
att Davids anseende hade kunnat påverkas i framtiden om han uppfattats som
en mobbare.

Deltagarna ska fundera på vad det betyder att vara en mobbare och fundera på hur
onlineinnehåll kan påverka andras uppfattning om dig.

Scenario 3

Aditi var på sociala medier när han upptäckte att Mary, en tjej i skolan, hade tagit ett
foto på henne och skrivit ”Haha #whatnottowear” (dvs. drev med hennes kläder).
Självklart blev Aditi väldigt upprörd.

• Vad skulle kunna hända?

• Vad bör Mary göra? Vad bör Aditi göra?

Aditi bör konfrontera Mary om hennes beteende och berätta för henne att det är
sårande. Aditi kan även rapportera Marys handlingar på den sociala
medieplattformen och till en vuxen (t.ex. förälder/målsman, lärare eller
skoladministratör).
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