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Om jag sägeR någoT

blir det bara vÄrre...
Föreställningen “Om jag säger något blir det bara värre…” är en dokumentär föreställning om
ungas nätvardag. Här skildras ett liv online som präglas av kontraster: Om att leva ett uppkopplat
liv med tillgång till hela världen men ändå känna sig ensam och utanför. Föreställningen
erbjuder en unik inblick i ungas digitala samtid och livet online som skapar känslor om hopp,
möjligheter och gemenskap, men även mörker om otillräcklighet och begränsningar.
Föreställningen vänder sig i första hand till elever i högstadiet och på gymnasiet.

För läraren att tänka på innan
och efter teaterbesöket
När du arbetar med föreställningen och det tillhörande materialet är det viktigt att du känner
av både gruppens och olika individers reaktioner på innehållet. Troligen finns det bland eleverna du arbetar med både de som har utsatts för någon form av kränkning på nätet och de
som har kränkt andra på nätet. Tanken är inte att enskilda individer ska pekas ut som offer
eller förövare, men beroende på deras egna erfarenheter kan elever reagera olika starkt på
föreställningen. Det är därför viktigt att elever som behöver det erbjuds möjlighet till samtal,
hjälp och stöd. Hjälp kan ges delvis direkt av personen som möter eleven i stunden, som bör
visa intresse med aktivt lyssnande och ett engagerat kroppsspråk, men framförallt genom att
eleven hänvisas vidare till exempelvis elevhälsan, skolkurator eller BRIS. Länkar finner du nedan.
Vi rekommenderar att det finns personal på plats från skolan under föreställningen som
kan observera och bemöta de elever som verkar beröras på olika sätt. En elev som har blivit
utsatt eller känner igen sig av andra skäl i innehållet kan exempelvis reagera genom att
springa ut ur lokalen. För att ha bättre möjlighet att hjälpa eleven rekommenderar vi därför
att det finns personal som befinner sig på ett sådant ställe i lokalen så att man snabbt kan ta
sig ut. Vi rekommenderar också att kuratorer eller elevhälsan finns på plats, så att personal
och elever kan ta hjälp av dem vid behov. Om det sker en incident är det viktiga inte att lösa
problemet på en gång, utan snarare att lugna, trygga och hänvisa vidare i det fall det behövs.
Förutom skolans och kommunens egna insatser hittar du tips på hjälplinjer nedan.
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Hjälplinjer för unga
BRIS
Ring 116 111 | Telefonen är öppen 14-21 alla dagar
Du kan ringa, mejla eller chatta med Bris. Här kan du upp till 18 år prata med en kurator, eller
prata med andra unga i Forum. Du kan också läsa, kolla in filmer och lyssna på poddar om
viktiga ämnen.

Brottsofferjouren Unga brottsoffer
Ring: 0200-21 20 19
Måndag & onsdag kl. 9.00-17.00, tisdag & torsdag kl. 9.00-19.00, fredag kl. 9.00-16.00.
Helger stängt.
Sommartid är telefontiden vardagar 9.00-16.00.
Brottsofferjouren kan ge dig stöd, råd och information om du utsatts för brott, blivit vittne
till ett brott eller känner någon som har utsatts för ett brott. Brottsofferjouren har en särskild
verksamhet för unga mellan 12 och 25 år.

Jourhavande kompis
Chatta på https://rkuf.se/vad-vi-gor/jourhavande-kompis/
Kl. 18:00-22:00 på vardagar, kl. 14.00-18.00 på lördagar och söndagar.
Jourhavande kompis finns här för att du som känner att du behöver nån att prata med ska
kunna göra just det. Vi tar emot samtal från barn och unga upp till 25 år. Oavsett vem du är
eller var du befinner dig så kan du chatta med oss. Hos oss är du anonym och de som svarar i
chatten är också det.

Jourhavande präst
Om du ringer larmnumret 112 mellan klockan 21.00 och 06.00 kan du fråga efter jourhavande
präst. Du behöver inte vara kristen eller religiös för att ringa jourhavande präst.
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Killfrågor
killfragor.se
måndag, tisdag, onsdag, torsdag och söndag varje vecka mellan kl. 19-21.
Inga funderingar är för stora eller små! Vad tänker du på?

Tjejzonen
tjejzonen.se
Tid: kl. 20.00–22.00
Dagar: måndag, tisdag, onsdag, torsdag och söndag
I chatterna får du prata om det som känns viktigt för dig och du kan ställa precis vilka frågor
du vill. Du kan dela med dig av dina problem, känslor och funderingar. Allt är anonymt.

mind forum
www.forum.mind.se
Tillgängligt dygnet runt och du är alltid anonym
Ibland är det skönt att få prata om livet precis som det är, utan filter eller jämföranden med
hur andra har det. Mind Forum är Sveriges största modererade forum och där kan du prata
om vad du vill när livet känns tungt, oavsett orsak.
Här kan du även läsa andras berättelser och fakta om psykisk ohälsa. (Våra faktatexter finns
översatta till 8 språk). Välkommen in!

SJÄLVMORDSLINJEN
Tillgängligt dygnet runt på telefonnummer 90101 eller www.chat.mind.se
Mår du dåligt eller har självmordstankar, välkommen att kontakta Självmordslinjen. Här svarar
utbildade volontärer. Samtalet är gratis och du är anonym. Vid livshotande tillstånd ring 112.
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Aktivera eleverna
Lärarinstruktion
Nu har eleverna sett teaterföreställningen “Om jag säger något blir det bara värre”. Ni kan
välja att jobba med skolmaterialet i direkt anslutning till föreställningen, men vi föreslår att
ni väntar några dagar (dock max 5) med det och låter föreställningen landa ordentligt. Det är
många stora och ibland smärtsamma teman som tas upp och det kan därför ge bättre resultat
att vänta och ge eleverna möjlighet att ta sig ur ett emotionellt läge.

Värderingsövning
Fyra hörn är en värderingsövning där eleverna får ta ställning till ett antal påståenden. Ni kan
genomföra övningen i ett klassrum, utomhus eller i annan passande lokal.
Låt eleverna ta ställning genom att gå till olika hörn i rummet som representerar olika svar:
•
•
•
•

Håller med
Håller inte med
Vet inte
Egen åsikt

Märk upp hörnen tydligt och förklara övningen för eleverna.
1. Läs upp ett påstående för eleverna.
2. Låt eleverna välja hörn.
3. Låt eleverna i sina respektive hörn diskutera med varandra om varför de valde som de
gjorde. Om någon står själv bör du ställa dig med den personen.
4. Låt några elever från varje hörn förklara varför de valde just det hörnet.
5. Därefter får deltagarna möjlighet att byta hörn.
6. Gå vidare till nästa påstående.
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Diskutera delar av
föreställningen
KonverStationer
Det här är en metod som skapar variation och berikar diskussioner. Metoden ger eleverna
möjlighet att under en begränsad tid diskutera frågor kring det övergripande temat näthat.
• Eleverna delas in i grupper om fyra till sex elever och får en diskussionsfråga att prata om.
• När cirka fem minuter har gått, väljer lärare två elever från varje grupp som roterar till en
annan grupp, medan de andra gruppmedlemmarna stannar kvar.
• I sin nya grupp får eleverna diskutera en annan fråga. De får också dela med sig av några
av de viktigaste punkterna från deras föregående konversation.
• Vid nästa rotation byter elever som inte har roterat tidigare, vilket resulterar i att grupperna och diskussionerna utvecklas.

Förberedelser
1. Möblera öar med bord i klassrummet, med plats för fyra till sex elever runt varje bord.
2. Varje bord förses med papper och pennor.
3. Välj ut frågor som passar din grupp (skriv ut och klipp ur) och placera en fråga vid varje
bord. Se till att borden får olika frågor.
4. Eleverna ansvarar tillsammans för att ta anteckningar.
5. Låt elever rotera efter cirka fem minuter.
6. Upprepa tills alla elever har varit vid varje bord eller så långt ni hinner.
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Stöd för eleverna
TIPS
Genom att använda dessa tekniker skapas bättre diskussioner.
• Ställ frågor som hjälper andra att förtydliga sina argument.
• Hjälp till att utveckla en annan persons resonemang.
• Sammanfatta en annan persons argument innan du presenterar en annan åsikt.

Meningshjälp
Meningshjälp är ett stöd för eleverna att komma igång med att uttrycka idéer och diskutera
med varandra.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mina idéer bygger på att...
Jag håller med om det du säger, därför att...
Jag håller inte med om det du säger, därför att...
Kan du förklara varför..?
Jag skulle vilja tillägga att...
Mitt resonemang skiljer sig lite därför att...
Om jag förstår dig rätt så...
Jag kan relatera till det du säger därför att...
Anledningen till att jag tycker att // är att…
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Frågor att välja bland
1

Föreställningen handlar om hat och hot på nätet.
– Är det någon skillnad på hot och hat som förekommer på nätet med kränkningar 		
som sker fysiskt?

2

Madeleines KARAKTÄR tycker att flickan X inte borde ha 		
skickat någon nakenbild alls från första början.
– Vad tycker du, har hon rätt?
– Vilka risker finns det med att skicka nakenbilder?

3

NawarS KARAKTÄR tycker att man får skicka hur många 		
nakenbilder man vill, så länge båda vill.
– Har Nawars karaktär rätt? När skulle det i så fall vara ok att skicka och när är det inte det?

4

Girl Ålder? skriver om sina upplevelser
“Samtidigt som jag chattade med folket, dök det upp en ruta med mess såsom ”gud
vad ful du är”, ”äcklig gris”, ”föräldralösa barn”, ”kort som fan är du”, ”ingen vill ha dig”,
”du ser ut som en man”, ”varför har du så stora bröst?”, ”störst hängpatte i skolan har
du”. Det slutade inte skriva, utan fortsatte också irl. I skolan där jag blev utsatt för 		
mobbing dagligen.”
– Om någon bekant eller okänd person skriver så till en, hur reagerar man tror ni? Vad
är det som gör att vissa personer väljer att skriva hat och hot på det viset till andra?

5

Solís karaktär säger att om 3.5 procent av en population
är överens om något så uppfattar resterande del av 		
		populationen det som en pålitlig & stark kraft.
– Diskutera hur detta kan användas som en kraft för att motverka hot och hot på nätet.

6

Martin Luther King sa: “Det är inte våldet hos de få som 		
skrämmer mig, det är tystnaden hos de många.“
– Vad säger citatet om det ansvar som varje person har att stå upp och säga ifrån?
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7

Nawars karaktär säger att idioter alltid kommer att 		
finnas. Våld kommer alltid att finnas. Mobbare kommer 		
alltid att finnas. Men vi andra? Säger vi ifrån eller sitter
		vi ner och håller käften? Det är det som gör skillnaden.
– Har Nawars karaktär rätt? Hur tycker ni att “vi andra” kan göra skillnad? Ge konkreta exempel!

8

Kennys karaktär säger: “Det här ska inte handla om mig. 		
Jag menar bara att man inte glömmer. Man glömmer 		

aldrig de som skadat en. Jag vet fortfarande viLka ni är. 		
Och ni vet att jag vet. Och det i sig är också en segeR.“
– De sår som skapas hos den som utsätts för mobbning, hur länge finns de kvar tror ni?
– Finns det något mobbaren kan göra, om hen ångrar sig och sitt tidigare beteende?
Exempelvis be om ursäkt och säga att hen verkligen ångrar sig?

Boy 15 skriver: “Nu flera år senare kan jag se dessa
grabbar, de jobbar med människor, barn och kan även 		
försöka hälsa på mig. Att de har mage att ens titta åt 		
mitt håll och tro att de ska få någon slags förlåtelse. 		
		Så många gånger de fått mig att tvivla på min existens 		
		och mitt värde som människa.“
9

– Hur reagerar ni på det han skriver. Borde han förlåta eller göra något annat för att 		
kunna gå vidare??
		

Solís karaktär berättar: “Jag ville inte va det, det bara 		
blev så. Jag kommer ihåg en gång på gympan... Fan... jag 		
var hemsk. Mot henne var jag hemsk. Hela nian var det så 		
och jag gick bara med dom i nian och sen började vi ju 		
		gymnasiet så då splittrades vi ju.“
10

Solís karaktär berättar om att hon utsatte en annan tjej för
hat i nian. Många år senare ångrar hon sig fortfarande.
– Om ni kunde åka tillbaka i tiden och prata med Solis karaktär då, vad skulle ni säga
till henne?
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11

“Flickan som drog ned mina byxor fick inte gå kvar på 		
skolan då det är nolltolerans på den skolan.“
Girl 20 berättar om en person som fick sluta på sin skola
för att hon hade mobbat.
– Vad tycker ni att man ska kunna göra från samhällets och skolans sida för att markera 		
mot och sätta stopp för mobbning? Görs det tillräckligt eller behöver det göras mer?

12 KennyS KARAKTÄR säger: “Jag tror inte dom fattade. Jävla
		idioter, kolla vi drar ner byxorna på henne i matsalen, 		
det blir kul! Hela den här jävla prank-kulturen som 		
finns nu. Att göra sig rolig på andras bekostnad.
– Prankkulturen. Hur har den påverkat individers beteende mot och med varandra?
Får man skämta på andras bekostnad, och hur mycket i så fall?

13 NawarS KARAKTÄR börjar ta upp många brev och läser 		
korta stycken ur dessa.
– Vad vittnar breven om? Hur vanligt är det med näthat egentligen?
– Kan vem som helst bli en person som hotar eller hatar på nätet?
- Kan vem som helst bli en som blir utsatt/hotad?

14 På scenen har de en låda med berättelser från unga
personer som blivit utsatta för hot och hat på nätet.
– Vad kan ni göra för att den lådan inte ska fyllas med fler berättelser om hot och hat?
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Skrivuppgift
I den avslutande uppgiften får eleverna arbeta med en skrivuppgift. Skriv ut elevmaterialet
och dela ut till eleverna.
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Vem vill du vara?
I föreställningen säger Kennys karaktär:
“När prank blir vanliga skämt och porr blandas ihop med sex så sker en förskjutning i 		
vad vi tycker är normalt och det gör någonting med oss. Eller jargongen du har när 		
du spelar online, kanske är den hård, kanske är den sexistisk, kanske rasistisk. Vi ska 		
inte förbjuda spel för det men vi måste inse att det gör någonting med oss.”
Skriv en text där du argumenterar för hur unga kan skapa ett smartare förhållande till innehåll
på nätet och vad vi kan göra för att stoppa näthat.
Ta hjälp av frågorna:
• Hur påverkas unga personer om bra förebilder istället ersätts av dåliga förebilder på
nätet där hat, hot och rasism är del av normen?
• Hur kan man göra för att inte bli en del av den hatiska normen?
• Innehåll vi möter på nätet påverkar oss. Hur kan vi göra för att stå över det och själva
välja vem vi vill vara?

Sida 12

DEL 4

Koppling till
styrdokument, mål
och konventioner
När ni har sett teaterföreställningen “Om jag säger något blir det bara värre” och arbetar med
det tillhörande materialet kommer ni beröra både skolans styrdokument, Barnkonventionen
och de Globala målen som del i er undervisning.

Globala målen
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder
någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:
•
•
•
•

Att avskaffa extrem fattigdom.
Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
Att främja fred och rättvisa.
Att lösa klimatkrisen.

Delmål
4.A

Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer

16.3

Främja rättssäkerhet och säkerställ tillgång till rättvisa
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Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, innehåller bestämmelser om
mänskliga rättigheter för barn, det vill säga alla som är 18 år eller yngre.

Artikel 2 – Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
Artikel 13 – Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter
med respekt för andra personers rättigheter.

Artikel 14 – Barn har rätt att utöva vilken religion de vill, eller ingen alls.
Artikel 16 – Barn har rätt till ett privatliv.
Artikel 19 – Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller
övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella
övergrepp.

Läroplan för grundskolan (LGR11)
Förståelse och medmänsklighet
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den
enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas
för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning
eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlings
fientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Normer och värden
Skolans mål är att varje elev
•
•

respekterar andra människors egenvärde,
tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt
medverkar till att hjälpa andra människor
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Läroplan för gymnasiet (Gy11)
Förståelse och medmänsklighet
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i
skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering
eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste
bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Normer och värden
Skolans mål är att varje elev
•
•

respekterar andra människors egenvärde och integritet,
tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att
hjälpa människor,
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Om Prinsparets
stiftelse
Prinsparets stiftelse arbetar med starkt driv och stor vilja att förändra. En tryggare och
schysstare nätvardag är en av Prinsparets hjärtefrågor.
Hat och mobbning på nätet är ett stort samhällsproblem som påverkar oss alla på olika sätt.
Unga är särskilt utsatta, och för många blir konsekvenserna allvarliga och varaktiga. Inte
sällan skapas stort lidande i form av psykisk ohälsa, som i sin tur bland annat kan leda till
koncentrationssvårigheter, försämrade skolresultat och utanförskap på såväl kort som lång
sikt. Inom verksamhetsområdet tryggare nätvardag har vi tagit fram en rad satsningar. De
syftar framförallt till att förbättra samtalen om det uppkopplade livet mellan barn och vuxna,
men även till folkbildning kring näthatsproblematiken och ungas hälsa online. Våra satsningar
syftar dessutom till att erbjuda konkreta och lättillgängliga lösningar och är alltid gratis för
målgruppen.

Bakgrund till “Om jag säger
något blir det bara värre“
Sedan stiftelsen grundades 2015 har vi arbetat för att alla barn och unga ska kunna vara sig
själva. Detta görs inom två verksamhetsområden: Tryggare nätvardag och Ökad respekt och
förståelse för personer med dyslexi.
Ett av de tidiga projekten för en tryggare nätvardag är #viberättar. Ett initiativ som låter
barn och unga anonymt dela med sig av vittnesmål om vad som sker online. Dessa vittnesmål
har legat till grund för flera av stiftelsens projekt och bidrog bland annat till en rapport som
släpptes 2019. I rapporten analyseras berättelserna av ett antal experter, bland barnpsykolog,
polis och jurist.
Dessa berättelser ligger också till grund för denna dokumentära teaterföreställning som
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nu produceras tillsammans med Teater Fryshuset. Tack vare de viktiga och öppenhjärtiga
berättelserna kan vi ge en unik inblick i de ungas nätvardag och erbjuda nya insikter och
tankemönster för hur vi vidgar normen för vad som är OK online, och hur vi som vuxna kan
stötta barn och unga när de stöter på problem eller har frågor om saker de upplever i sin
uppkopplade vardag.
#viberättar hittar du på www.prinsparetsstiftelse.se/viberattar
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