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Sociala Simon på Snapchat - scenarioblad

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

Namn: “Sociala Simon”

Intressen: Att vara på sociala medier, helst Snapchat.

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

medier. Ibland, när Sociala Simon är på sociala medier händer olika saker. Det kan hända saker 

som får Sociala Simon att bli orolig och ledsen, men många gånger mår Sociala Simon jättebra på 

sina sociala medier. Sociala Simon lägger upp bilder, filmer och skriver saker till personer, oftast till 

dem personer Sociala Simon känner, men ibland händer det att Sociala Simon skriver med perso-

ner han inte känner. Ni kommer att få följa Sociala Simon genom olika berättelser som utspelar 

sig medan Sociala Simon hänger på sina favorit sociala medier. Fundera över det som händer i 

berättelsen och de frågor och val som Sociala Simon ställs inför - häng med  på appen Snapchat! 

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 “snappar” vi!
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Scenariokort 1

Sociala Simon är hemma och sitter med sin telefon. Han skickar bilder på Snapchat. Det börjar att 

mörkna ute, bli kväll, och Sociala Simon känner sig nedstämd. Sociala Simon tänker på dagens 

bråk med sin kompis på skolgården. Det är ingen bra känsla, tycker han. Sociala Simon tänker att 

skoldagen imorgon kommer att bli bättre och roligare om han skickar en rolig bild till sin kompis. 

Sociala Simon är inte redo att be om ursäkt för bråket på gymnastiken och han tycker också att 

kompisen var väldigt elak. Istället bestämmer sig Sociala Simon för att skicka en snapchatbild på 

sig själv med ett filter som gör att Sociala Simon ser ut som en gris. Sociala Simon har bara på sig 

sin pyjamas på bilden, det känns lite ovant, men tänker att det inte gör något, eftersom bilden ändå 

försvinner sen, för så fungerar ju Snapchat, att bilderna försvinner direkt. Bilderna på Snapchat kan 

inte sparas, det är en omöjlighet. Hur kan vi hjälpa och stötta Sociala Simon?

Diskussion: Hur tror ni att Sociala Simon känner sig?

a. Jag/vi tycker att Sociala Simon tänker på ett bra sätt - vi hade inte gjort något annorlunda. Allt 

Sociala Simon säger stämmer!

b. Sociala Simon kan behöva tänka på att bilder som skickas på Snapchat faktiskt kan sparas!

c. Sociala Simon borde skälla på sin kompis när han ändå har Snapchat uppe!

d. Eget förslag för hjälp och stöd för Sociala Simon?
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Scenariokort 2

Sociala Simon vaknar upp efter en god natts sömn. När Sociala Simon tittar på sin telefon på 

morgonen är skärmen fylld av meddelanden. Sociala Simons kompis har tagit en printscreen på sin 

telefon, vilket betyder att bilden sparats i kompisens telefon. Sociala Simon tänker att det var lite 

ovanligt, “så brukar inte kompisen göra”. Sociala Simon funderar på att fråga kompisen varför han 

sparade bilden, men bestämmer sig för att inte fråga. Sociala Simon tänker inte mer på det, äter sin 

frukost och gör sig iordning för skolan. Hur kan vi hjälpa och stötta Sociala Simon?

Diskussion: Hur tror ni att Sociala Simon känner sig?

a. Hade Sociala Simon kunnat gjort något annorlunda och i så fall vad?

b. Jag/vi tycker att Sociala Simon borde frågat kompisen varför han sparade bilden

c. Eget förslag på lösning och hur Sociala Simon borde tänka

Scenariokort 3

Under Sociala Simons promenad till skolan plingar telefonen hejvilt. Sociala Simon tänker att han 

tittar på telefonen när han kommer fram till skolan, eftersom det är så kallt om händerna. Promena-

den till skolan tar ungefär 20 minuter från hemmet. Det fortsätter att plinga i telefonen och Sociala 

Simons nyfikenhet vinner till slut. Sociala Simon tar av sig handskarna och tittar på skärmen som 

är fylld av meddelanden. Han ser att kompisen som igår fick bilden, har spridit bilden och skickat 

den vidare i klassens gemensamma snapchatgrupp. Några klasskamrater har skickat skrattemojis 

och gröna illamående emojis finns i chatten. En klasskompis skriver “vilken urlöjlig pyjamas – är du 

fyra år eller”? Medan andra klasskamrater skriver att “pyjamasen visst är fin och att Sociala Simons 

kompis som spred bilden vidare, borde ha frågat först. Hur kan vi hjälpa och stötta Sociala Simon?

Diskussion:  Hur tror ni att Sociala Simon känner sig?

a. Hade Sociala Simon kunnat gjort något annorlunda och i så fall vad?

b. Jag/vi tycker att Sociala Simon borde berätta för en vuxen person

c. Jag/vi tycker att Sociala Simon ska skriva något elakt tillbaka till kompisen

d. Eget förslag på lösning för Sociala Simon
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Scenariokort 4

Sociala Simons tankar snurrar i huvudet. Tänk att ett bråk på gymnastiken igår, lett till att Sociala 

Simon och hans vän blivit osams, samt att flera klasskamrater i Sociala Simons klass sett bilden 

på Sociala Simon och att flera av dem tycker att hans pyjamas är barnslig. Hur kan vi hjälpa och 

stötta Sociala Simon?

Diskussion: Hur tror ni att Sociala Simon känner sig?

a. Jag/vi tycker att Sociala Simon får skylla sig själv!

b. Sociala Simon borde prata med en vuxen person för att få råd och stöd

c. Sociala Simon borde prata med de som tyckte hans pyjamas var fin

d. Bråk med kompisar är bra att hålla inom sig!

e. Eget förslag på hjälp och stöd för 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 Snapchat? 


