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Sociala Simon på Instagram - scenarioblad

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

Namn: “Sociala Simon”

Intressen: Att vara på sociala medier, helst Snapchat, Instagram, TiKToK och 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 Instagram! 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 “instagrammar” vi! 
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Scenariokort 1

Sociala Simon har idrott i skolan. På idrottslektionen håller Sociala Simon på med höjdhopp. 

Sociala Simon och hans närmsta kompisar har fått provhoppa en gång. Ribban som de ska hoppa 

över ligger på en låg nivå. Sociala Simon har en klasskamrat som heter Fredrik som Sociala Simon 

ibland blir osams med. Det har nu blivit Fredriks tur att hoppa. En vän till Sociala Simon uppmanar 

honom att hämta Sociala Simons mobiltelefon för att filma. “Det blir kul”, säger vännen! Sociala 

Simon funderar på att springa in i omklädningsrummet och hämta sin mobiltelefon och filma. Han 

är osäker! Hur kan vi hjälpa och stötta Sociala Simon?

Diskussion: Vilka tankar tror ni snurrar i Sociala Simons huvud?

a. Jag/vi tycker att han ska hämta telefonen för att filma Fredrik och lägga ut på Instagram

b. Jag/vi tycker att Sociala Simon inte borde hämta telefonen alls

c. Jag/vi tycker att Sociala Simon kan filma Fredrik, men inte lägga ut på Instagram

d. Eget förslag på hur Sociala Simon borde tänka

Scenariokort 2

Just precis som det blivit dags för Fredrik att hoppa höjdhopp, kommer Sociala Simon tillbaka in 

i gymnastiksalen. Sociala Simon bestämde sig för att hämta sin mobiltelefon och filma Fredrik. 

Fredrik river sitt hopp och höjdhoppsribban ramlar ned. Sociala Simon och hans vänner tittar på 

videon på Sociala Simons telefon och fnissar. Flera av Sociala Simons vänner uppmanar honom 

till att lägga ut videon på Instagram. Sociala Simon är osäker på vad han ska göra - vännerna är så 

envisa och tjatar! Hur kan vi hjälpa Sociala Simon att tänka?

Diskussion: Vilka tankar tror ni snurrar i Sociala Simons huvud?

a. Jag/vi tycker att han ska lägga ut filmen på Instagram. Fredrik får tåla det!

b. Jag/vi tycker att Sociala Simon borde radera filmen från telefonen

c. Jag/vi tycker att han ska fråga idrottsläraren

d. Eget förslag på hur Sociala Simon borde tänka
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Scenariokort 3

Vännerna tjatade, Sociala Simon var osäker. Det känns inte helt bra, men han bestämde sig för att 

lägga ut filmen på Fredrik på Instagram. Idrottsläraren ber Sociala Simon att plocka undan efter 

lektionen. Efter en stund lämnar Sociala Simon gympasalen och går mot omklädningsrummen. 

Några tjejer står med sina telefoner utanför tjejernas omklädningsrum. Flera av dem fnissar. De 

verkar skriva saker och visa varandras skärmar. När Sociala Simon kommer in i killarnas omkläd-

ningsrum, sitter de flesta med sina telefoner. Flera av dem skrattar. Sociala Simon frågar vad de 

skrattar åt. Vännen säger att filmen på Fredrik har spridit sig och fått en massa kommentarer, där 

det står “vilken sopa” och “en treåring hade kunnat hoppa över den höjden”. Sociala Simon tittar sig 

omkring i omklädningsrummet. Fredrik är inte kvar. Hur kan vi hjälpa Sociala Simon att tänka?

Diskussion:  Vilka tankar snurrar i Sociala Simons huvud?

a. Jag/vi tycker att Sociala Simon ska leta upp Fredrik och be om ursäkt samt ta bort filmen från 

Instagram

b. Jag/vi tycker inte att det är så farligt, Sociala Simon menade inget illa

c. Jag/vi tycker att det får räcka med att Sociala Simon tar bort filmen

d. Eget förslag på hur vi kan vägleda/hjälpa Sociala Simon

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 Instagram? 


