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Sociala Simon på Facebook - scenarioblad

Detta är ett scenarioblad som hör till övningen Sociala Simon på Facebook från sajten  
Samtalsguiden. För fullständiga instruktioner och övrigt material se www.samtalsguiden.se

Namn: “Sociala Simon”

Intressen: Att vara på sociala medier, helst på Facebook.

Detta är jag: Jag heter Sociala Simon och jag älskar att vara online, särskilt att hänga på sociala 

medier. Ibland, när jag är på sociala medier händer olika saker. Det kan hända saker som får mig 

att bli orolig och ledsen, men många gånger mår jag, Sociala Simon, jättebra när jag är på mina so-

ciala medier. Jag lägger upp bilder, filmer och skriver saker till personer, oftast till personer som jag 

känner, men ibland händer det att jag skriver med personer jag inte känner. Du kommer att få följa 

mig genom olika berättelser som utspelar sig medan jag hänger på mina favorit sociala medier. 

Fundera över det som händer i berättelsen och de frågor och val som jag ställs inför - häng med  på 

appen Facebook! Psst! även fast jag, alltså Sociala Simon, tycker mig ha bra koll på sociala medier, 

kan jag behöva lite hjälp ibland. Jag kommer att ställa lite frågor till dig med funderingar över hur ni 

tycker att jag borde göra. Kom igen, nu “Facebookar” vi!
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Scenariokort 1

Det är vår i luften och Sociala Simon är ute på promenad med sin ledsagare Jens. Jens och So-

ciala Simon är på väg till biosalongen. Promenaden ner på stan tar cirka 15 minuter för Sociala 

Simon och Jens. De går och pratar om filmen de ska ske, när det börjar att plinga intensivt i Sociala 

Simons ficka. Han tar upp telefonen och ser att klasskamraten Fredrik har skapat en ny gruppchatt 

på Messenger. Fredrik har spelat in en video på sin mobiltelefon, där han säger “alla som vill vara 

med i gruppchatten swishar 50kr till mig”. Hur kan vi hjälpa och stötta Sociala Simon?

Diskussion: Vilka tankar verkar snurra i Sociala Simons huvud efter förfrågan om pengar?

a. Jag/vi tycker att Sociala Simon ska betala 50kr till Fredrik

b. Jag/vi tycker att Sociala Simon ska fråga ledsagare Jens om råd

c. Jag/vi tycker att Sociala Simon ska fråga Fredrik varför det kostar pengar att gå med

d. Eget förslag på hur Sociala Simon borde göra
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Scenariokort 2

Flera av Sociala Simons vänner betalade Fredrik och gick med i gruppchatten. Under promenaden 

till bion verkade Jens så himla upptagen. Han gick och pratade i telefonen hela promenaden. So-

ciala Simon var osäker och fick aldrig ett bra läge att fråga Jens om råd och hjälp. Nu har Sociala 

Simon swishat 50kr till Fredrik och det känns ändå ok. Biofilmen är bra och telefonen vilar i inner-

fickan på jackan. Lyxigt med popcorn och läsk på en veckodag, tänker Sociala Simon. Efter filmen 

är det dags att promenera hemåt. Sociala Simon packar ihop sina saker från biostolen och tar upp 

telefonen. Mobilskärmen lyser upp den halvmörka salongen och är full av meddelanden. Fredrik 

har skickat en emoji med en pil genom ett hjärta som svar på att Sociala Simon tidigare swishade 

50 kr för medlemskap i chatten. Sociala Simon blir orolig - vill Fredrik skada mig nu? Hur kan vi 

hjälpa och stötta Sociala Simon?

Diskussion: Vilka tankar verkar snurrar i Sociala Simons huvud efter emojin?

a. Jag/vi tror att hjärtat och pilen betyder att Fredrik vill skada Sociala Simon

b. Jag/vi tror att Fredrik tackar för swishen/pengarna genom att skicka emojin

c. Jag/vi tror att emojin betyder att Fredrik är kär i Sociala Simon
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Scenariokort 3

Sociala Simon och Jens promenerar hemåt. De säger hejdå utanför Sociala Simons hem. Han går 

upp på rummet och slår på datorn. Sociala Simon bestämmer sig för att öppna gruppchatten som 

Fredrik har startat. Sociala Simon ställer en fråga till Fredrik “varför skickade du en pil med ett 

hjärta till mig”? Svaret dröjer, Sociala Simon ser att Fredrik har läst meddelandet men svarar inte. 

Sociala Simon skickar ett frågetecken för att få svar. Till slut svarar Fredrik “det var ju för att tacka 

dig för pengarna”. Sociala Simon ser att tre stycken prickar hoppar runt på skärmen. Det betyder 

att Fredrik fortsätter att skriva. Fredrik ställer en ny fråga “när vi ändå pratar - har du fått ett SMS”? 

Sociala Simon lämnar datorn och tittar på telefonen. Han har fått ett SMS från ett nummer han inte 

har. I SMS:et står det “ny medlemsavgift är 100 kr - swisha till det här numret”. Hur kan vi hjälpa 

och stötta Sociala Simon? Hur kan vi hjälpa och stötta Sociala Simon?

Diskussion:  Vilka tankar verkar snurrar i Sociala Simons huvud efter frågan om mer pengar?

a. Jag/vi tycker att Sociala Simon ska swisha mer pengar utan att fråga

b. Jag/vi tycker att Sociala Simon ska berätta för sina föräldrar och be om råd

c. Jag/vi tycker att Sociala Simon ska skriva något dumt till det okända numret

d. Eget förslag på hur Sociala Simon borde göra

Fördjupningsfrågor:

Vilka är Sociala Simons problemen i berättelsen?

Vilken annan problematik finns på sociala medier?

Vad skulle du vilja att du kunde göra mot detta på sociala medier?

Vad är det bästa med Facebook/Messenger?


