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Nya vänner

- Om bemötande och att ta kontakt
Sammanfattning av filmen
1. Utanför klassrummet
Wilhelm har precis kommit till skolan, Isabella kommer fram och hälsar. Isabella
berättar för Karzan och Inez att hon och Wilhelm blev vänner på Facebook igår. Då
vill genast Karzan och Inez också bli vänner med Wilhelm. De lägger till varandra.
En annan klasskamrat som heter Alice står och lyssnar. Hon skickar också en vänförfrågan till Wilhelm.
2. I matsalen
Alice skickar ett meddelande till Wilhelm. Det står: ”Lägg till mig då din gris”.
Wilhelm skickar då ett SMS till Simon som svarar: ”Om du inte vill bli kompis med
henne så kan du ju blocka henne!”
3. Vid busshållsplatsen
Alice kommer till busshållplatsen där Wilhelm redan sitter och väntar på bussen.
Alice frågar varför han inte ville lägga till henne som vän. Wilhelm svarar: ”För att
du skrev till mig att jag var en gris.”

Alice ber om ursäkt och de bestämmer sig för att umgås hemma hos Wilhelm. De
blir även vänner på Facebook.
4. Vid datorn i Wilhelms rum
Wilhelm spelar och Alice säger vad han ska göra. Det går inte så bra i spelet och
Wilhelm säger till Alice att han inte kan fokusera när hon hetsar honom.
Alice får ta över spelandet och Wilhelm sätter sig på sängen. De förlorar och någon
annan i laget skriver till Alice: “That was stupid”.
Alice skriver tillbaka: “Motherfucker”. De andra i laget låter dem inte vara med
längre.
Alice berättar för Wilhelm att hon skrev en taskig grej och att det inte går att spela
längre.
Hon lovar att inte göra om det. Wilhelm förlåter henne och de bestämmer sig för
att gå till ängen och titta på fotboll.

När ni sett Nya vänner
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
Fokusera på en karaktär i taget och svara på följande frågor:
Wilhelm
Wilhelm accepterade vänförfrågan från Isabella,
Inez och Karzan. Men till en början accepterade
han inte från Alice. Vad kan det bero på?

Inez
Vad gör Inez för att få kontakt med Wilhelm?
Kom på flera olika sätt att få kontakt med nya
personer.

Alice
Varför skickar Alice ett elakt meddelande till
Wilhelm? Föreställ er scenen i matsalen, vad borde
Alice ha gjort tycker du?

Att blockera
Simon skriver till Wilhelm:
”Om du inte vill bli kompis med henne så kan du ju blocka henne!”
•
•

Var går det att blockera personer?
När tycker du att den funktionen ska användas?

Extra
• Vad gör du om någon blockerar dig?
Det kan vara tråkigt att inte få sin vänförfrågan accepterad men även beslutet att
inte bli vän med någon ska respekteras. Exempelvis så vill en del personer bara
ha familjen och nära vänner på Facebook. Det betyder inte att personen har något
emot den som den väljer att inte ha kontakt med på sociala medier.

Regler för spelare
För att skapa en bättre miljö inom spelvärlden har tolv av svenska e-sportorganisationer tillsammans tagit fram Svensk e-sports Code of Conduct (Uppförandekod för
spelare). Där står bland annat:
”Som e-sportare ska vi aldrig: Uttrycka oss kränkande kring andra spelare
eller deras insatser i spelet. Såväl med- och motspelare.”
E-sport går ut på att tävla mot varandra, antingen i lag eller individuellt, i olika
data- och TV-spel. Några av de största spelen är League of Legends, Dota 2,
Counter-strike: Global Offensive, Hearthstone och Starcraft II.
Boken Code of Conduct finns gratis på: http://www.respectallcompete.se/koden/

Tänk på!
•

När du är arg är det lätt att förvärra och trappa upp en situation. Om du
är arg är det bäst att vänta med att skicka meddelanden tills du lugnat ner dig.

•

Gilla eller dela inte inlägg som du tror kan uppfattas som kränkande.
Om du gör det så deltar du i att kränka en annan människa.

•

Det är aldrig för sent att säga förlåt! Be om ursäkt och ta bort inlägg om
någon tar illa upp.

•

Ibland missförstår vi varandra! Om en vän skriver något som gör dig arg
eller ledsen kan du ringa vännen och fråga vad hen menade.

Extra
Flera av råden i listan kan vara svåra att följa. Prata om hur man kan göra för att
följa det första rådet, hur brukar du göra när du blir arg?
Vad händer om du skriver något elakt till personen du är arg på? Hur kan den som
får ditt meddelande reagera? Hur kan den känna sig? Hur känner du efter att du
skickat ett elakt meddelande? Känns det likadant när du inte är lika arg längre?
Det är aldrig försent att säga förlåt, men hur kan du göra när du säger förlåt?
Räcker det att säga förlåt en gång?

