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Hålla kontakt

- Grundläggande om sociala medier
Sammanfattning av filmen
1. Vid datorn i Wilhelms rum
Wilhelm och hans kusin Simon spelar ett onlinespel. De tar kort på varandra med
Wilhelms nya mobiltelefon. Det går bra i spelet och en person i samma lag som
dem frågar om de vill följa med till nästa nivå.
Wilhelms mamma Rosa kommer in och säger att det finns kaffe och tårta. Tårtan
är från dagen innan då Wilhelm hade födelsedagsfest.
2. Vid köksbordet
De fikar och pratar om att Simon fått ett nytt jobb. Jobbet kommer att ta mycket
tid så Simon och Wilhelm kommer inte att kunna ses så ofta. Wilhelm gillar inte
tanken på att inte kunna ses.
Rosa och Simon tycker att Wilhelm ska skaffa Facebook så att det ska bli enklare
för Simon och Wilhelm att hålla kontakt.
3. Vid datorn i Wilhelms rum
Simon övertalar Wilhelm om att de ska göra ett konto för Wilhelm på Facebook.
Wilhelm är fortfarande tveksam till att skaffa ett konto på Facebook men går med
på att ge det en chans.

De lägger upp en profilbild, Simon varnar Wilhelm för att dela med sig av lösenord
och banknummer, de ställer in sekretessinställningar och gillar en sida som hör
till Wilhelms nya klass.
Simon lånar Wilhelms mobil och lägger in Facebook även i mobilen. Då reser sig
Wilhelm och sätter sig i sängen.
Det kommer en vänförfrågan från Isabella Jonsson, som är bekant för Wilhelm.
Efter det säger Wilhelm att han inte orkar med mer Facebook.
Simon säger: - Okej då, men du glömde en sak... Att lägga till mig!

När ni sett Hålla kontakt
Gå tillsammans igenom vad som hände i filmen och vilka de olika karaktärerna var,
ta stöd i sammanfattningen på föregående sida om ni behöver.

Frågor till filmen
•

Känner du igen dig i filmen? När då? I vilken person?

•

Varför är Wilhelm så tveksam till att skaffa ett eget konto på Facebook?

•

Vad tycker du om att Wilhelm går med på att skaffa ett konto?

•

Har du några råd till Wilhelm eller någon annan som är ny på sociala medier?

•

Vad tycker Rosa om sociala medier? Brukar föräldrar tycka som hon?

•

När det är dags för tårta så lämnar Simon och Wilhelm spelet. Hur tror du det
uppfattas av de andra i deras lag?

Personuppgifter
Simon säger att Wilhelm ska vara försiktig med personliga uppgifter. Exempel på
personliga uppgifter som alla behöver vara försiktiga med är lösenord och
bankuppgifter. Men att vara försiktig med personuppgifter är mer komplicerat än
att hålla sina lösenord hemliga.
Sociala medier handlar till stor del om att dela just personliga uppgifter. Foton på
dig själv och dina vänner, platser som du besöker och hur du mår - allt det är
personliga uppgifter.
•

Vad känns tryggt att ”vem som helst” får veta om dig?

•

Hur kan vi använda sociala medier på ett roligt sätt, samtidigt som vi är
försiktiga med personliga uppgifter? - På nästa sida finns en övning om hur vi
kan vara rädda om våra egna och våra vänners personliga uppgifter!

Övning
– Vad delar du?
Kan bara göras av de som redan har ett eget konto på Facebook.
(Övningen fungerar tyvärr inte i smartphone.)
1. Logga in på ditt konto på Facebook
2. Gå till din profilsida
3. Aktivera "Visa som"-läget och välj symbolen jordgloben / offentligt

4. Kolla igenom din profil så som en person du inte är vän med / vem
som helst, kan se den.
5. Hittar du något där som är känsligt och du inte vill att alla ska kunna se?

6. Om du vill dölja en bild: klicka på den lilla pilen i bildens övre högra
hörn, välj redigera inlägg. Bilden visas då i en egen ruta, i högra hörnet
finns en jordglob som betyder offentligt. Klicka på den och ställ om till
det alternativ du vill. Spara.

7. Om du vill ta bort något du
delat på din sida:
Klicka på den lilla pilen i inläggets övre högra hörn. Då visar
sig en lista med alternativ.
Välj Ta bort.

8. Ändra inställning från offentligt till vänner på sådant som du bara
vill att vänner ska kunna se.
9. Om du har saker du inte vill dela med dig av på sidan. Ta bort det.
10. Övningen blir olika för olika personer. En del vill inte och behöver
inte ta bort något. Andra kanske tar bort många inlägg.
11. Du har nu gått igenom vad alla kan se om dig via din Facebook.
Du väljer själv vad du vill dela med andra.
Om du är osäker - ta hjälp av eller diskutera med någon.

Råd om lösenord
Ett lösenord ska inte gå att gissa men det ska vara möjligt att komma ihåg eller
förvaras på säker plats.
Det viktigaste för att skydda sina konton är att inte sprida sitt lösenord och
förvara det säkert. När du loggar in på andras datorer, exempelvis på biblioteket,
är det viktigt att logga ut.
Exempel på osäkra lösenord:
•
•
•

123456
password
fotboll

Lösenorden är lätta att lista ut eftersom de är väldigt vanliga.
Exempel på bra lösenord
•
•
•

27hallon!
puSSORD#8
#FTbll!

Lösenorden är svåra att lista ut om de innehåller både små och stora bokstäver,
om det inte är riktiga ord och om de innehåller både siffror och specialtecken.

Tänk på!
•

Det är brottsligt att använda någon annans konto eller mail utan tillåtelse

•

Om du tröttnar på sociala medier kan du inaktivera eller avsluta dina konton

•

Du väljer själv hur aktiv du vill vara på sociala medier

•

Du väljer själv hur privat du vill vara på sociala medier

•

Du väljer själv vilka vänner du accepterar på sociala medier

Extra
Diskutera i gruppen: Vill ni lägga till eller ta bort något ur "Tänk på"-listan?
Om någon vill lägga till en punkt; Fundera på om det verkligen är en punkt för alla
eller om det är just ni eller du som vill använda sociala medier på det viset?

