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Eleverne har ordet ...

Formspring - en mobbecentral
Af Louise Jakobe Bom
Det sociale netværk Formspring er
sjovt. Men det er ikke godt, at alt
kan foregå anonymt, for de fleste
bruger Formspring som mobbecentral på internettet.

Det er langt fra de sødeste beskeder,
der bliver udvekslet på det sociale
netværk Formspring. Foto: Freemann
Der er mange, der kender og også
bruger det nye sociale netværk, der
hedder Formspring. Formspring
bruges til at stille spørgsmål til
hinanden, man kan enten gøre det
anonymt eller med sit Formspring
navn. Man kan følge hinanden og
selv modtage følgere, så man kan
se vennernes spørgsmål.
Mobbecentral
Formspring bliver mest brugt til internet
mobning, da man kan gøre alt anonymt.
Det vil sige, at man kan mobbe uden at
få skylden for det, og det er ikke okay.
Så folk kan skrive klamme ting til andre,
men det er i virkeligheden dem selv
som er svage, for det er dem, der ikke
tør at stå frem.
Folk kan finde på at skrive alt muligt.
Det kan være alt fra, at de påstår, at
folk er grimme til, at de sviner ens

personlighed til. Men mobbe-offeret
kan vælge at gøre det sådan, at resten
af Formsprings brugere ikke kan se
det. Men det er stadig ikke sjovt at få
tilsendt sådan noget.
Godt eller dårligt
Jeg synes personligt ikke, at netværket
Formspring er en god idé, fordi alt kan
foregå anonymt, og det mest bruges til
had. Det, synes jeg ikke, er et ret godt
grundlag for et socialt netværk.
Der er også noget, som jeg ikke helt
forstår. Alle dem, der desværre bliver
svinet til inde på Formspring, vælger
at lade deres profil være åben. De
kunne vælge at lukke den ned.
Måske er det, fordi folk vil vise, at de
er stærke, men det ville være bedre,
hvis de bare lukkede den ned. For uden
Formspring ville de jo ikke få alle de
forfærdelige spørgsmål og beskeder.
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Men hvis vi ser bort fra al den onde
mobning, der forgår på Formspring, er
det jo også en god og sjov hjemmeside.
Tænk dig om
Man kan spørge sine venner om alt
muligt. Hvis ens ven skal sove hjemme
hos en, kan man for eksempel spørge,
hvad han/hun kunne tænke sig at spise.
Det er også rigtig sjovt at modtage
spørgsmål, hvis bare de ikke på
nogen måde har noget ondt at sige.
Man skal også tænke sig om, før man
spørger. For tænk, hvis det, man sendte
af sted, ville såre personen, så er det jo
lige pludselig ikke sjovt længere.
Det skader også endnu mere, når
man ikke ved, hvem personen er, der
skriver noget sårende. Så husk ikke
at skrive onde anonyme spørgsmål.

