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>Prata om nätet
Genom att prata om det som händer på nätet, både det positiva, det
negativa och det neutrala, skapar du förutsättningen för att skapa ett nät
fritt från kränkningar. Och vad ska du prata om? Prata om vad man kan
göra om man blir kränkt, hur man är mot andra på nätet, visa vad
man kan göra om andra försöker ta kontakt och förklara vad som gör en
sida seriös och oseriös.

> Tänk efter före
På nätet kan det vara “lättare” att skriva taskiga saker eller lägga upp
en smygtagen bild, eftersom man inte behöver se mottagaren i ögonen.
Det betyder inte att det är mer okej - att få en taskig kommentar gör
ont oavsett om man får den i mobilen, på Instragram, i korridoren
eller matsalen. Fundera därför över hur den du skriver till kan tänkas
ta emot kommentaren innan du skickar den. Om du är osäker - skicka
den inte!

Kom ihåg: Kränkningar via nätet handlar inte om teknik, de
handlar om sociala relationer och hur man ska hantera dem. När det
gäller sociala relationer har du som vuxen mer erfarenhet och kunskap.
> Visa intresse
Att visa intresse för ungas liv också på nätet är en väldigt viktig del av
att kunna förebygga och stoppa kränkningar där. När du visar
intresse, ökar viljan att lyssna på det du säger om hur man är mot andra
på nätet, och benägenheten att berätta för dig om något väl hänt. Ett av
de mest grundläggande sätten att visa intresse är något vi redan varit
inne på, nämligen att prata om nätet. En förutsättning för att kunna föra
de samtalen är att du behöver grundläggande kunskap om nätet. Du
behöver ta reda på vilka typer av social media som finns, vilka spel som
spelas där man också komunicerar med varandra och vilka begrepp du
behöver kunna. Det bästa är att du har kunskapskällan framför dig:
Be barn och unga ge dig svaren på frågorna, googla det du vill veta mer
om eller fråga andra vuxna. Det tar inte lång tid, du lär dig saker på vägen
och det är roligt. Delta med respekt för ungas behov av eget utrymme och
spionera inte på vad de gör.
> Var en positiv förebild
Barn och unga gör som vi gör, inte som vi säger. Vi vet att barn och unga
vill att vuxna ska vara positiva förebilder när det gäller att skapa ett
schysstare klimat på nätet. En grundprincip för dig som vuxen är att aldrig
skriva kränkande, nedlåtande eller destruktiva kommentarer om eller till
andra. Ser du kränkande kommentarer var rösten som står upp för ett
schysstare klimat på nätet.

> Var schysst
Bestäm dig för hur du vill vara mot andra och vilken stämning du vill
bidra till på nätet. Bestäm även vad du inte vill göra, som att skriva
taskiga kommentarer, eller gilla ett smygtaget foto. Fyll istället
kommentarsfälten med positiva kommentarer, då gör du inte bara
personen glad utan du är dessutom med och skapar ett schysstare
klimat på nätet.
> Håll en dialog med vuxna
Vuxna har alltid ett ansvar för hur unga mår och vi vet att många
vuxna också vill leva upp till det ansvaret. För att kunna det behöver de
kunskap om vad du gör på nätet; om vilka sidor du är inne på, de
bloggar du läser, tjänster du använder eller spel du spelar. Och där kan
du bidra; När du visar och förklarar uppmuntrar du vuxna till att ta det
ansvaret. Tillsammans kan ni skapa ett schysstare klimat på nätet.

Konkreta råd

Konkreta råd om vad man gör när kränkningar har inträffat eller om
du vill fördjupa dig mer, se följande länktips:
Surfa lugnt:
Datainspektionen:
Statensmedieråd:
Ungdomsstyrelsen:
Friends:

http://surfalugnt.se/
www.kränkt.se
http://statensmedierad.se
www.ungdomsstyrelsen.se/unga-sex-natet
http://friends.se

