Jonathan har lagt et
billede op på Instagram, hvor han har
tagget Victor fra klassen. Billedet er taget
ved en fest i fredags
og viser Victor, der
kaster op på gulvet.

Emil har været syg i
flere uger. Læreren
fortæller, at han
kommer tilbage på
mandag. I tager en
klasseselfie, som I
lægger på Instagram,
hvor I tagger Emil og
skriver ‘Yes, nu
kommer Emil snart
tilbage. Vi
glæder os
til at se dig,
champ’.

Oliver fra din klasse
har delt et billede i
en hemmelig Facebook-gruppe af en
14-15-årig nøgen pige
i et omklædningsrum,
som tydeligvis ikke
ved, at hun bliver fotograferet, og skrevet
“Føj, for helvede. Når
man ser sådan
ud, skal man
sgu beholde
tøjet på”.

I er nogle i klassen,
der synes, at Anders’
opdateringer er kiksede. Så nu er I holdt
op med at like hans
opslag – uanset hvad
han slår op. Nu er han
så begyndt at tagge
dig og nogle af de
andre i sine opslag,
så han er
sikker på,
at I ser dem.

På Instagram har
en, du ikke kender,
kommenteret en af
dine gode veninders
billeder. Din veninde
er halvt afrikaner og
mørk i huden. Der
står: “Hvad så din
klamme mulat? Har du
været ude at svinge
med din store
negernumse
i weekenden?”

En af dine venner har
tilføjet dig til en Facebook-gruppe, du ikke
kender. Du går ind i
gruppen og kan se, at
det er en gruppe, der
deler billeder af nøgne
piger. Det er helt
almindelige piger, ikke
pornomodeller.

En af dine veninder
tagger dig i et opslag
i en hemmelig Facebook-gruppe. I opslaget står der “Hængepatter er bare ulækz”.
Du ved udmærket
godt, at din veninde
hentyder til en af
pigerne i din klasse.

Villum fra klassen har
lagt et billede op på
sin mystory på Snapchat af jeres engelsklærer, hvor man kan
se noget af hendes
bryster og bh. Det
er taget, mens hun
bukker sig ned for
at hente noget i sin
taske.

Peter fra klassen har
delt et billede på Instagram af en 20-25årig pige i et omklædningsrum og skrevet
“lækker tøs.” Pigen
står i undertøj og er
tydeligvis ikke klar
over, at hun bliver
fotograferet.

Vera må ikke være
på Instagram for sine
forældre. Hun kan ikke
lide, at andre lægger
fotos op af hende,
fordi hun ikke kan se
dem og følge med i de
kommentarer, billederne får. Nu har Tanja
lige lagt et billede op,
hvor hun sidder sammen
med Vera
og to andre.

Dig og din ven Anton
er til fodbold og fjoller
rundt på banen. Anton
mooner og siger, du
skal tage et billede af
det. Det gør du. Så
siger han, du skal lægge det på Instagram.

Mathias fra parallelklassen har fået nogle
negative kommentarer til sit nye profilbillede på Instagram.
Der står f.eks. “kran”
og “fuck du er grim”.

Pigerne i klassen har
en Messenger-gruppe,
som alle pigerne er
med i. Da der kommer
en ny pige i klassen,
glemmer de andre
piger at melde hende
ind i gruppen.

Louise fra klassen
lægger et nyt profilbillede på Facebook,
men der er ingen i
klassen, der liker det.

Der tikker en besked
ind fra din veninde.
Det er et nøgenbillede
af hendes kæreste,
som du også kender.
Der står: ‘Whaaat,
se lige hvad han har
sendt til mig. Btw, ikke
vis det til nogen’.

På Facebook er der
gang i noget med, at
man skal tagge sin
bedste ven/veninde
i et opslag. Mange i
klassen har allerede
gjort det. Og flere fra
klassen har skrevet
på din væg, at du også
skal tagge din bedste
ven/veninde.

Din gamle ven Morten
har lagt et nyt profilbillede på Facebook
og skrevet, at han har
tagget sine bedste
venner. Han har tagget cirka 20 personer,
men ikke dig.

Emil har været syg i
flere uger. Læreren
fortæller, at han kommer tilbage på mandag. I tager en klasseselfie, som I lægger
på Instagram, hvor I
tagger Emil og skriver
‘Yes, nu kommer Emil
snart tilbage.
Vi glæder os
til at se dig,
champ’.

Line har lagt et foto
op af sin nye frisure.
Mie fra parallelklassen
skriver, at frisuren er
kikset, og flere andre
skriver også negative
kommentarer til billedet. Så skriver Anders
fra jeres klasse: ‘Lad
så Line være. Det er
en cool frisure’.
Mange af jer
liker hans
kommentar.

Sara holder fredagshygge og inviterer de
fleste piger fra klassen
med, undtagen Freja
og Sif. I ved godt, at
Freja og Sif nok vil
føle sig holdt udenfor,
men alligevel poster I
billeder fra aftenen.

