
OMKLÄDNINGS-
RUMMET

UNGDOM 1: Utsätter. Tyckte 
det var en kul grej att ta foto. 

UNGDOM 2: Utsatt. Är helt 
förstörd för nakenbilden och 
fått dåligt rykte. 

UNGDOM 3: Passiv. Vet inte 
vad hen tycker så skrattar 
mest med. 

UNGDOM 4: Passiv. Tycker 
det är fel men vill inte bli 
ovän med sin vän. 

SITUATIONSBESKRIVNING

Tre vänner sitter på en bänk utanför skolan. 
Ungdom 2  kommer fram till dem och frågar 
en om hen tagit foto i omklädningsrummet 
på hen och hens kompis när de duschade 
efter gympan. Ungdom 1 som får frågan 
spelar nonchalant och lägger över ansvaret 
på  ungdom 2 som kom fram och frågade 
samt skrattar åt hen. De andra vännerna säger 
inget men skrattar med. Det slutar med att 
ungdom 1 undrar om det är något mer för 
hen bryr sig inte och börjar prata med sina 
vänner om annat. 

Ungdom 2 går fram till ungdom 1 som sitter med två andra kompisar. 

UNGDOM 2 - Har du lagt upp foto på mig och min vän när vi    
  duschar? 

UNGDOM 1 - Hej på dig också!

UNGDOM 2 - Har du det? 

UNGDOM 1 - Vem är du ens? (skrattar) 

UNGDOM 2 - Jag heter (namn) och jag vill att du tar bort det. 

UNGDOM 1 - Jag gör vad jag vill på min snap! Förresten kan    
  inte jag hjälpa att andra gjort screenshot på den. 
 
UNGDOM 2 - Förstår du vad du gjort? Mad kommer folk säga om mig? 

UNGDOM 1 - Men var inte så porrig i duschen då! (skrattar    
  med ungdom 3 och 4)
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UNGDOM 2 - Va?
 
UNGDOM 1 - Vad det något annat? 

UNGDOM 2 - Nej men kan du ta bort bilden. 

UNGDOM 1 - Sorry, can´t do. Nästa gång tänk på hur du  
  duschar. 

UNGDOM 2 - Men… 

UNGDOM 1 - Du kan gå nu. Vi är klara! 

UNGDOM 2 - Jag…(blir avbruten) 

UNGDOM 1 - Nej, jag har inte tid mer. (Tittar på sina kompi 
  sar istället och börjar prata om helgens fest och   
  skratta med dem)
 
UNGDOM 2 - Okej. (står en stund kvar och vet inte vad hen   
  ska göra, går sen) 

SITUATIONSSPECIFIKA DISKUSSIONSFRÅGOR

- Händer detta i verkligheten? Annars vad kan det vara för situationer? 

- Vem är det av dessa ungdom som får dåligt rykte? Vad händer med 
den andra ungdomen? 

- Vilka mer situationer brukar man fotografera varandra? Vad gör 
detta med en? 

- Varför säger inte undom 3 och 4 något? 
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