
LEKTION 6

Du tittar på Insta. Plötsligt får du ett meddelande. Kompisen skriver 
”såg du Kim i helgen på festen. Hen va bara för mkt. Pling igen: ”Precis, 
Kim är bara för mycket, kolla den här bilden”. Det kommer en bild där 
Kim sitter i knät på en person och asgarvar. Du kan inte se vem hen 
sitter i knä på. Pling igen: ”Kim verkar hänga med alla som vill”. Du 
känner Kim väl och du kan hålla med om att Kim gör vad som helst för 
att få uppmärksamhet och ibland blir det lite väl galna grejer, men Kim 
är så. Plingandet fortsätter och dina vänner fortsätter att snacka skit om 
Kim och skitsnacket blir bara grövre och grövre.

Tankar som snurrar

Kim får skylla sig själv om det snackas. Det är inte mitt ansvar. Kim får 
säga ifrån själv... Men samtidigt borde andra skita i vad Kim gör för att 
få uppmärksamhet. En borde få vara som en vill. Var det om mig som 
folk spred rykten skulle jag vilja att mina vänner la sig i...

SCENARIO 1

KIM



LEKTION 6

Du och dina klasskamrater hänger i korridoren, ni pratar och skrattar.
Helt plötsligt så vänder sig en av vännerna till en av dina närmaste 
vänner och säger något taskigt som gör att din vän börjar gråta och 
går därifrån. De andra ropar efter hen: ”Men, va det där kan du väl inte 
börja grina för? Så där håller vi ju alltid på, det var ju bara ett skämt” Du 
hör och ser detta, vad ska du göra?

Tankar som snurrar

Men va onödigt, men min vän var väl lite väl känslig... så där håller vi ju 
alltid på. Men helt uppenbart så tog hen åt sig. Men i för sig så har ju 
hen och jag pratat om detta med vår jargong. Hen är inte helt bekväm 
med den, så jag borde ha sagt nåt, men vad... Då blir det ju jag som 
råkar ut för det nästa gång. Ska jag följa efter min vän eller visa för hen 
att jag säger till de andra...

SCENARIO 2

JARGONGEN


