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Arbeta med värdegrundsfrågor och digital kompetens genom att 

diskutera frågor kring näthat.
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Se filmen  Det här är vår värld tillsammans. Gå igenom 

filmhandledningen efteråt och diskutera filmen. I Jia och Suns klass 

rådde ett hårt klimat med olika grupperingar och där 

klasskompisarnas svagheter kunde vändas mot dem som ett vasst 

vapen. I och med Internet finns det fler platser än de fysiska där det 

kan hända både bra och dåliga saker. Näthat är något som många 

elever har varit med om på ett eller annat sätt, därför är det ett 

viktigt ämne att ta upp i skolan.  

 

Enligt en undersökning som Ungdomsbarometern gjort på uppdrag 

av Statens medieråd svarar 59 procent av de tillfrågade ungdomarna 

att de har sett någon råka illa ut i sociala medier. Åtta procent har 

själva blivit utsatta. Dessutom ser 85 procent allvarligt på näthat.1 

Statens medieråd har gjort ett metodmaterial kring näthat att 

använda på skolor.2 Materialet innehåller fem övningar för 

högstadiet och gymnasiet. Följande lektionsupplägg är ett utdrag 

av Statens Medieråds material, anpassat till mellanstadiet.  

 

Det finns förmodligen några i 

klassrummet som själva varit utsatta, eller som utsatt någon annan 

för kränkningar på nätet. Därför är det viktigt att du som lärare inte 

moraliserar, skuldbelägger eller trivialiserar elevernas resonemang. 

Vinkla samtalet till att handla om omvärldens strategier för att 

undvika att situationerna sker igen, i stället för att ha fokus på den 

drabbades eventuella ansvar. 

1. Red ut begreppet tillsammans; vad innebär näthat ? Vad är 

skillnaden mellan hat och näthat? Finns det någon skillnad? 

                                                 
1 

https://statensmedierad.se/download/18.723320e415722807866533d/1473775585

946/Lararmaterial-Nohate-i-skolan-1.pdf 

 
2 

https://statensmedierad.se/nohate/jagvilljobbaiklassrummet/nohateiskolanmetodm

aterial.1305.html 

 
3Med näthat avses kränkande och hatiska kommentarer och/eller publicering av 

bilder eller videoklipp på internet. 

 

Att utsätta någon för näthat genom att hota, sprida lögner och kränkande 

uppgifter är förbjudet både online och offline. Men att ha starka åsikter om någon 

eller något är inte olagligt. I sådana fall väger yttrandefriheten över rätten att 

slippa bli kränkt.  

 

Näthat kan falla inom brott som förtal, förolämpning, barnpornografibrott, 

kränkande fotografering, hets mot folkgrupp, ofredande, olaga hot eller brott mot 

personuppgiftslagen. 

 

https://statensmedierad.se/download/18.723320e415722807866533d/1473775585946/Lararmaterial-Nohate-i-skolan-1.pdf
https://statensmedierad.se/download/18.723320e415722807866533d/1473775585946/Lararmaterial-Nohate-i-skolan-1.pdf
https://statensmedierad.se/nohate/jagvilljobbaiklassrummet/nohateiskolanmetodmaterial.1305.html
https://statensmedierad.se/nohate/jagvilljobbaiklassrummet/nohateiskolanmetodmaterial.1305.html


  

 

 

 
 

 

Medioteket 

Utbildningsförvaltningen 

 

08-508 33 481 

skolbio@stockholm.se 

stockholm.se/medioteket 

 

2. Gör en värderingsövning där eleverna får ställa sig på en 

skala utifrån påståendet nedan. Lyft några av elevernas 

tankar, understryk öppenhet för att tänka olika. 

Dela gärna in klassen i mindre grupper inför följande 

diskussionsfrågor. Se till att en i varje grupp antecknar 

gruppens funderingar och svar. 

3. Har ni träffat på näthat någon gång? Om ja, hur ser det ut 

och var är det vanligast? 

 

4. På vilket sätt kan negativa kommentarer på nätet begränsa 

oss? 

 

5. Vad kan det få för konsekvenser om alla människor vänjer 

sig vid att bli utsatta för näthat? För enskilda personer och 

för samhället i stort. 

 

6. Är det lättare att vara elak mot någon man inte ser? 

 

7. Vad kan jag själv göra för att motverka näthat? Formulera 

dina egna regler 

 

8. Vad kan vi i klassen göra för att motverka näthat? Formulera 

era egna regler. 
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Undersök skolans ordningsregler och likabehandlingsplan. Finns 

det något som behandlar näthat där? 

”Att vi är mer elaka på nätet än i verkliga livet har psykologer 

förklarat med att anonymiteten får oss att släppa alla hämningar. 

En ny studie visar att det framför allt är avsaknaden av ögonkontakt 

som får oss att tappa koncepterna.” 

 

• diskrimíneringsbyran.se – om du är utsatt för näthat med koppling till skolan kan 

du få hjälp av Diskrimineringsbyrån Uppsala.  
• www.natvandrare.fryshuset.se – Fryshusets Nätvandrare finns på nätet om du 

behöver prata. 
• www.bris.se – Till BRIS kan du ringa, chatta eller mejla om det är något du vill 

prata om. 
• www.juridikinstitutet.se, www.polisen.se – Här kan du få hjälp att anmäla 

nätbrott. 
• www.skolinspektionen.se/BEO – Tar emot anmälningar mot kränkningar i 

skolan. 
• www.friends.se – Friends finns som ett stöd om  

du behöver hjälp. 
• www.rfsl.se/brottsoffer – RFSL har en brottsofferjour för dig som är homo- eller  

bisexuell, transperson eller queer. 
• www.nataktivisterna.se – Nätaktivisterna utbildar i vilka lagar som gäller på nätet 

och vad du själv kan göra för att agera mer antirasistiskt på nätet. 
 

 


