NÄTHAT
ELEVMATERIAL

NÄTHAT
Näthat är när en person kränker, trakasserar eller utsätter någon annan person
för hot via nätet, till exempel på sociala medier. Hatet drabbar vuxna människor,
kända personer och inte minst barn och unga. Näthat har blivit en del av
vardagen för många unga och kan i princip drabba vem som helst. Många möter
kränkningar och hot i bloggar, på kommentarsfält och i sociala medier. Unga både
utsätts och ser andra utsättas för hatet. Några - hatarna - utsätter andra. Näthat
kan vara brottsligt. Även den som sprider hat genom att dela eller retweeta gör
sig skyldiga till brott. (Källa: mucf.se och polisen.se)
FRÅGOR
•

Även inflytelserika personer använder sig av nätet för att kränka och tala
illa om andra. Exempelvis USAs förre president, Donald Trump, har kränkt
många via Twitter. Hur påverkar det vanliga människor när någon med makt
gör så?

•

Hatarna gömmer sig bakom en skärm. Varför blir det lättare att hata när
dessa inte står öga mot öga med de som drabbas?

•

Är det skillnad på hur man ska bete sig mot varandra på nätet, jämfört med
den fysiska världen?

FRÅGOR OM FILMEN
•

Fahime läser en berättelse om en tjej vars vänner gick bakom ryggen
och utsatte henne för en hatkampanj. Vad tror ni det är som gör att vissa
personer kan hata på det viset, mot en vän?

•

Vad skulle ni vilja säga till dessa personer om ni hade chansen?

•

I Fahimes berättelse säger tjejen att det kändes bättre när hon berättade
om det som inträffat för någon i sin närhet. Vilka förklaringar kan det finnas
till att många unga som utsätts för hat väljer att inte berätta?

•

Hur kan vi andra göra för att säga nej till näthat?

EXTRAUPPGIFT
(I smågrupper)
Gå igenom ditt flöde på exempelvis tiktok, instagram, youtube eller snapchat och
se om du kan hitta verkliga exempel på näthat. Fokusera på näthat som drabbar

offentliga profiler och inte personer i din klass eller närhet. Försök hitta 2-3 olika
typer av näthat (elaka eller kränkande kommentarer) och ta sedan skärmdumpar.

DISKUTERA I GRUPPEN
•

Vilka olika typer av näthat finns det? Finns det olika sätt att vara elak på eller
näthata någon och hur skiljer sig sätten åt?

•

Finns det mönster i vilka som blir drabbade och varför får vissa jättemycket
näthat och andra nästan inget alls?

•

Vad kan man göra för att stötta den som blivit drabbad?

•

På vilka plattformar hatas det mest och på vilka hatas det minst? Varför?

