Fejksidan
			
– Om kränkningar

Sammanfattning av filmen:
			
1. Utanför Simons lägenhet
Isabella frågar Wilhelm: - Är du säker på om han kan fixa det här? Wilhelm lugnar
henne och säger att det kommer att ordna sig. Han ringer på dörren och Simon
öppnar.
2. I Simons lägenhet
Isabella, Simon och Wilhelm sitter vid en dator. Isabella berättar att någon låtsas
vara henne genom en fejkad sida på Facebook. Simon hjälper henne att anmäla
den fejkade sidan till Facebook.
3. I Simons lägenhet
Isabella tackar Simon för hjälpen, sedan pratar de om vem som kan ha gjort den
fejkade sidan. Isabella tror hon vet vem det är.
4. I klassrummet
Isabella och Wilhelm kommer in i klassrummet. Läraren Evelina säger att det är
dags att börja lektionen. Isabella kastar ett hopknölat papper på klasskamraten
Rasmus.
- Jag vet att det var du som gjorde sidan, skriker Isabella.

- Vad snackar du om? svarar Rasmus.
Evelina säger till Isabella att sluta och startar sedan lektionen.
5. I skolans uppehållsrum
Alice, Isabella och Wilhelm sitter vid ett bord. Isabella har ett foto av Rasmus i sin
mobil. Hon har lagt till texten:
”Varning för falsk kompis som snor folks bilder och låtsas vara dom!”
Hon frågar Alice och Wilhelm om de tycker hon ska skicka bilden till de andra i
klassen. De tycker inte att hon ska göra det.

När ni sett Fejksidan
Gå tillsammans igenom vad som hände i
filmen och vilka de olika karaktärerna var,
ta stöd i sammanfattningen på föregående
sida om ni behöver.
Känner du igen något av det som händer
i filmen?

Övning
– Olika roller
Övningen kan göras individuellt eller i grupp genom diskusson
eller som rollspel.
Läraren Evelina
Hur gör läraren Evelina i filmen? Hur tycker du
att Evelina borde göra?
Rasmus
Rasmus har skickat massor av meddelanden till
Isabella efter att de gjorde slut. Men hur ska Rasmus
göra om Isabella inte vill ha kontakt?
Rasmus säger att han inte känner till den fejkade
sidan.
Hur känns det att bli oskyldigt anklagad för något?
Isabella
Isabella bad om hjälp när hon fick veta om den
fejkade sidan. Simon hjälpte till att anmäla så att
sidan togs bort.
Vad tror du skulle ha hänt om Isabella inte bad om
hjälp?
Vad tror du händer om Isabella delar bilden som
hon gjort?
Kan man stoppa ett rykte som redan startat? Hur?
Vad kan Isabella göra åt att Rasmus kontaktar
henne när hon inte vill?
När ni fått slut på egna idéer kollar ni tipsen på nästa sida

Användarvillkor
När Isabella anmälde det fejkade kontot till Facebook så tog Facebook bort kontot.
Det gjorde de för att det var emot deras användarvillkor.
Vad är användarvillkor?
De flesta sociala medier kräver att alla användare godkänner och går med på att
följa några regler för vad man får göra som användare av deras sidor. Den som
bryter mot reglerna kan bli avstängd. Men det händer oftast inte automatiskt utan
någon behöver anmäla den som bryter mot reglerna till sidans administratörer.
Alltså de som arbetar på exempelvis Facebook med att se till att reglerna följs.
När Isabella anmälde det falska kontot så hade hon stöd i den här regeln:
"Du får inte uppge några falska personuppgifter till Facebook eller skapa ett
konto för någon annan än dig själv utan deras tillstånd."
www.facebook.com/legal/terms, 4. Registrering och kontosäkerhet, punkt 1, 2016-07-04.

Tips
Vad kan du göra om någon hör av sig som du inte vill ha
kontakt med?
•

Sluta svara personen.

•

Berätta för personen att den inte får kontakta dig.

•

Om du inte alls vill prata med personen kan du be någon annan hjälpa till att
berätta.

•

Blockera. Både telefonnumret i mobilen och konton på sociala medier kan
blockeras.

Om personen hittar nya sätt och fortsätter kontakta dig
•

Berätta för någon du litar på och säg att du behöver hjälp.
Om du går i skolan kan du berätta för någon lärare eller annan personal där.
Om du inte får hjälp så ge inte upp, fortsätt berätta tills någon lyssnar och
försöker hjälpa dig.

•

Polisanmäl om du upplever att en person ofredar eller trakasserar dig.

Info
Trakasserier är upprepade handlingar eller kommentarer som känns kränkande/
gör dig ledsen.
Ofredanden betyder att allvarligt störa någon vid många tillfällen, det kan vara
genom att skicka många meddelanden eller genom att flera gånger leta upp någon
som berättat att den vill vara ifred.

