
Ta kontrollen över trollen!
Sociala media och diskussionsforum är fantastiska för att nå ut och interagera så 
länge du lyckas hålla trollen borta. Det räcker med ett fåtal användare vars syfte 
är att sabotera för att lyckas förvränga ditt budskap och ge dina besökare en 
felaktig bild av det du står för och vill förmedla. Förutom det som sorterar direkt 
under svensk lag så kan du som forumägare själv använda vilka regler du vill. 
Att bestämma gränserna för vad som är “god ton” kan bara du som har forumet 
göra, men det är inte alltid lätt att dra gränsen.

K U R S

KURSEN RIKTAR SIG TILL:
Er som driver ett forum eller sida där det förekommer politiska, 
eller andra typer av laddade diskussioner i kommentarsfälten. 
Upplever ni det svårt att dra gränsen för när yttrandefrihet 
övergår i hat? Då är den här kursen ert första val.

MÅL MED KURSEN:
Att ge kursdeltagarna:
- Ökad förståelsen för, och medvetenheten om, hur en får uttrycka               
sig och hur en förstår det en läser online
- Vad är det för mekanismer bakom hur en nätmobb uppstår
- Hur vet en att det man läser är sant?
-Vad säger lagen? Vad är förtal? Vad är näthat? Var går gränserna?

KURSUPPLÄGG:
1,5 timma, 15 000 ink. moms, max 20 deltagare/kurs
Föredrag:
- Bakgrund #jagärhär
- Bakgrund om hatet, varför finns det och vad vill hatarna?
- Kort om rasism, sexism och diskriminering på nätet
- Yttrandefrihet - vad säger lagen?  Vart går gränsen?
- Värderingar som skall prägla forumet
- Att moderera och rollen som moderator

Diskussion:
- Exempel och case från den egna verksamheten
- Övriga frågor

#jagärhär verkar för ett jämlikt och jämställt samhälle. Vi arbetar aktivt mot 
rasism, sexism, homofobi, funkofobi, hat och hot online bland annat genom 
fb-gruppen #jagärhär. 

Arbetet i gruppen handlar om att skapa trygga miljöer genom att stärka 
människors digitala civilkurage. Gruppen syftar till att ge stöd, ingen ska behöva 
stå ensam. Att undvika att hat och hot uppstår. Att undvika att falska nyheter 
sprids. Att informera om vägar till faktagranskad information. Att uppmuntra att 
folk rör sig mellan filterbubblor. Att skapa förståelse för yttrandefriheten och dess 
gränser. Genom att vi får bort hatet får fler komma till tals.

Vi tror på det goda samtalet som metod för en rad samhällsförändringar.

www.jagarhar.se • Facebookgrupp: #jagarhar

Kontakt: Emma Öhrwall • Studiefrämjandet
emma.ohrwall@studieframjandet.se • 0760 316521

http://www.jagarhar.se/
https://www.facebook.com/groups/548170525365320/

