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Knappast någon vill att kommunala institutioner
ska agera censor på internet, men för att det förebyggande arbetet mot mobbning ska fungera väl i
Uppsala kommuns skolor kan det finnas skäl att
resonera kring skolväsendets kunskaper om den
virala mobbningens förekomst och näthatets
konsekvenser.

Interpellation
Den senaste tiden har det så kallade näthatet uppmärksammats stort i media. Näthat är inget nytt
fenomen. Det är något som varje människa torde
vara väl förtrogen med, nämligen känslan av hat
som uttrycks gentemot en annan människa. Det
nya, som renderar den stora uppmärksamheten, är
att hatet numera sprids viralt via internet. Det genererar en mycket större spridning, når fram direkt och kan dessutom finnas tillgängligt under
lång tid.
Problemet är att näthatet är mycket mindre synligt än kränkningar, mobbning och hat i det verkliga livet, då det som sker på nätet - på samma
gång som det kan ges omfattande spridning även kan hållas dolt mellan två individer, och således inte komma någon annan till del än personen som drabbas.
Skolorna i Uppsala kommun är förpliktigade att
arbeta aktivt och förebyggande mot mobbning.
Under detta uppdrag torde även en kamp mot
näthatet falla. Det går självfallet att resonera
kring hur långt skolans uppdrag att motverka
mobbning sträcker sig, om det rent fysiskt endast
gäller skolområdet, eller om det även omfattar
sociala medier på internet.
I kommunens årsredovisning för 2012 anges att
en femtedel av gymnasieeleverna uppger att det
förekommer trakasserier och kränkningar i
skolmiljön, trots inriktningsmålet om att nolltolerans ska råda mot detta. Det är knappast någon vild gissning att dessa fenomen är begränsade till den fysiska skolmiljön, utan riskerar
att följa med de drabbade personerna ut på nätet.
Därför är det viktigt att skolorna innehar såväl
kunskap som verktyg kring detta för att kunna
arbeta pro- och reaktivt med antimobbning.

Med anledning av ovanstående riktar jag
följande frågor till barn- och utbildningsnämndens ordförande Cecilia Forss (M):
Hur arbetar Uppsalas grundskolor med frågor
angående näthat och –mobbning?
Har du några förslag för att förbättra det arbetet?
Uppsala den 29 april 2013

Stefan Lundkvist

