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Målgruppe: 7. til 10. klasse. GU, VU

Beskrivelse
I en engelsk dokumentar gives eksempler på de store problemer, man kan rode sig ud i, hvis man ikke tænker
sig om, før man giver udtryk for sine følelser og tanker i sociale medier som Twitter, Facebook, Instagram,
YouTube osv. Før en rejse til USA twitter en ung englænder for sjov: "I'm gonna destroy America", hvilket i
engelsk slang betyder, at han vil vælte USA ved at drikke heftigt. Twitter overvåges imidlertid af
efterretningstjenester i USA, så han anholdes i lufthavnen og holdes i varetægt mistænkt for terrorisme. I sidste
ende sættes han og hans veninde på et fly tilbage til England og får ikke lov at rejse ind i USA. En anden
engelsk teenager hacker sig ind i en berømtheds Facebookprofil og ændrer den, så den hævder at "Justin
Bieber er klam". Det giver berømtheden store prproblemer, og da teenageren fanges, får han et års fængsel
for "cyber crimes" og "invasion of privacy", selv om han med sin skæmt i realiteten har hjulpet Facebook ved at
pege på svagheder i websidens sikkerhed. Nogle forbrydelser oploades på YouTube af de stolte forbrydere
selv, og det bruger politiet selvfølgelig til at komme på sporet af dem og få dem dømt! Det er primært et
logistikproblem, da en teenager bredt annoncerer en fest på Facebook og hundredevis af totalt fremmede
møder op og skaber kaos. Mere alvorligt er det, da to teenagere for sjov annoncerer en kammerats pludselige
"død" på nettet, og hans mor ser det og får et chok. I udsendelsen er der mange andre eksempler på
bommerter i de sociale medier, som vokser helt ud af proportion.

Pædagogisk note
Der er i udsendelsen 11 forskellige situationer, hvor helt almindelige mennesker er kommet i politiets søgelys
eller blevet ofre for cyberforbrydelser, fordi de ikke tænkte sig om. Kapitelsættet og den pædagogiske note
tager sit udspring i tre af de fire elevpositioner i det tværgående tema: It og medier: Eleven som kritisk
undersøger, Eleven som analyserende modtager, Eleven som ansvarlig deltager.
Eleverne kan arbejde med filmen ved at vælge en af de 11 situationer, som kapitelsættet er inddelt efter. Her
kan man stille spørgsmål som: Hvad har hovedpersonen i dit kapitel lært af det der skete? Kan du lære noget
af dette? Hvad vil du gøre fremover? Hvilke erfaringer kan du gøre brug af i dit liv med sociale medier?

Kapiteloversigt og kapitelindhold
Kapitelsæt: 11 forskellige bommerter på Facebook
Eleverne kan arbejde med filmen ved at vælge en af de 11 situationer, som kapitelsættet er inddelt efter. Her
kan man stille spørgsmål som: Hvad har hovedpersonen i dit kapitel lært af det der skete? Hvad kan du lære af
dette? Hvad vil du gøre fremover? Hvilke erfaringer kan du gøre brug af i dit liv med sociale medier?
01:

Indledning til den engelske dokumentar
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02:

Twitterterrorister
00:02:13
To unge mennesker, der skal på ferie i L.A., anklages for terrorisme, for den ene tweeter, at han vil
"vælte USA"... Det tager man meget alvorligt i lufthavnen i L.A.

03:

Berømt frapist
00:05:38
En ung mand faceraper Justin Biebers kæreste og får et års fængsel for at statuere et eksempel
overfor andre, der skulle få samme idé

04:

Mysterious girl
00:08:49
Nicola Rocco var i et kort forhold til Michael André og hun blev narret til at fortælle intime og private
oplysninger om det forhold. Derefter blev disse oplysninger lagt ud, som om det var hende, der åbenlyst
fortalte om et forhold til en kendis.

05:

Sur gardist
00:13:11
Ung soldat i den engelsk livgarde ser sig sur på Kate Middelton og skriver en meget negativ opdatering
med fatale følger for ham selv.

06:

Fang mig hvis du kan
00:15:29
Politiet kan overvåge eller søge på fx Youtube, når der lægges film med kriminelt indhold op.

07:

Happy splashers
00:19:19
To mennesker oplevede omverdenens reaktion på happy splashing og blev meldt til politiet af andre
brugere af Youtube.

08:

Festkatastrofe
00:22:35
Fester, hvor gæster er inviteret via sociale medier, kan blive uoverskuelige. Denne fest løb løbsk og
gæsterne kom op at slås med politiet.

09:

Thessas sweet 16 mareridt
00:26:12
Thessa kom til at invitere til en offentlig fest og på trods af aflysning mødte 15.000 deltagere op!

10:

Billedbevis
00:28:10
Gary tog ikke helt professionelle billeder i arbejdstiden, mens han havde sin arbejdsuniform på, som han
senere uploadede på Facebook. Dette medførte en bortvisning og Gary valgte selv at sige op.

11:

Den nøgne sandhed
00:31:36
Miss York blev frataget sin titel pga nøgenbilleder offentliggjort på sociale medier. Efter et par års
juridiske slagsmål fik hun sin titel tilbage

12:

Dødmorsomt
00:36:36
To teenagere annoncerer for sjov en kammerats pludselige "død" på nettet. Hans mor ser det og får et
chok.

Udarbejdet af Pernille Lomholt, Absalon
Bommerter på Facebook

Side 3 af 3

