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n Sociala medier | Anonyma kommentarer på Ask.fm

Mobbning på ny sajt
Det är hemskt och fegt att ge elaka kommentarer anonymt, tycker Elin Olsson, Josefin Lundholm och Rebecka Fahlén.

Kramfors ”Kan du inte
ta livet av dig” eller ”du
är så ful och tjock” är
vanliga kommentarer på
nätsidan Ask.fm. Det är
viktigt att prata om
mobbningen, tycker
elever på Ådalsskolan
i Kramfors.
På Ask.fm har alla användare ett offentligt konto men
frågor ställs anonymt till användaren.
– Ofta är det frågor som
man inte vågar ställa i verkligheten och vanliga frågar
är vem man gillar, säger Rebecka Fahlén.

Tillsammans med Elin Ols-

son och Josefin Lundholm
från estetklassen på Ådals-

”I början var det
jobbigt att höra
men nu försöker jag
tänka att det är den
personen som mår
dåligt och har problem.”
Rebecka Fahlén,
Ådalsskolan.
En flicka i England tog livet av sig efter att hon blivit cybermobbad på Ask.fm.
skolan skrev de om nätmobbning i deras skoltidning #demo som nyligen
blev klar.
Ask.fm startade 2010 i Lett-

land och växer för varje år,
den har över 60 miljoner användare. Varken Elin Olsson
eller Josefin Lundholm har
något konto.

– Nej det är hemskt och
fegt att inte våga säga vad
man tycker i verkligheten,
säger Elin Olsson.
Men Rebecka Fahlén tyck-

er ändå att siten har bra sidor och försöker bortse från
dåliga kommentarer. Ibland
skriver någon till henne att
hon är ful eller tjock, hennes vänner har fått höra att
de borde ta livet av sig.
– I början var det jobbigt
att höra men nu försöker jag
tänka att det är den personen som mår dåligt och har
problem.
Ibland brukar hon skriva
tillbaka vilket gör att personen slutar med kommentarerna.

Elin Olsson skrev i skoltid-

ningen om en flicka som
började skada sig själv och
blev deprimerad på grund
av mobbningen på sidan.
Ett exempel på vad någon

skrev är ”smutsiga hora du
förtjänar att bli spottad i ansiktet” och andra kommentarer om att hon borde gå
och dö.
Josefin Lundholm skrev
om en 14-åring som tog livet
av sig i England.
Vad ska man göra för att
mobbningen ska sluta?
– Ett enkelt sätt är att ta bort
sitt konto men då kan mobbaren tror att den har vunnit, säger Josefin Lundholm.
– Det är bra att man pratar
om det och peppa varandra,
säger Rebecka Fahlén.
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Billigaste skidresan går österut – men även priserna i svenska fjällen har sänkts
stocKholm Billigast i
Östeuropa. Men skidresan till de svenska fjällen har blivit mindre dyr
det senaste året.
Skidorter i Tjeckien och Bul-

garien kanske inte är de
mest besökta bland svenska
barnfamiljer. Men för den
som är beredd att prova så
finns pengar att spara. Billigaste orten, Zelezna Ruda i
Tjeckien, i undersökningen

kostar drygt 17 000 för familjen en vecka. Det minsta
dyra svenska alternativet,
Vemdalen, kostar närmare
25 000 kronor, något billigare än i fjol.
Även på de dyrare svens-

ka fjällorterna Idre och Åre
har priserna fallit jämfört
med fjol vinter. Förklaringen hittas i stugan eller på
hotellrummet.
– Generellt så svarar boendet för den stora delen av

totalkostnaden, säger Stefan Ny på Pricerunner som
jämfört priser på 34 skidorter.
I Pricerunners jämförelser
så har hotell som boende
använts på alla orter.

– Vi har utgått från högfjällshotell, men ett tips är
att kolla upp stugpriserna.
Ett annat sätt att få ner kostnaderna är att handla och
laga egen mat, säger Stefan
Ny. (TT)

