Tips för en bättre skolchattupplevelse
Tre enkla tips till dig som lärare för att lättare kunna förbereda dina
elever i fråga om beteende och uppträdande mot andra i skolchatten

1

Introduktion till ett gott beteende i skolchatten och på nätet
•
•

Gå igenom webbetik med klassen innan chatten
Ta upp exempelsituationer som påminner dem om att de pratar med medmänniskor:
• Vad ska man säga när man börjar ett videosamtal?
• På vilka sätt kan man vara snäll i ett videosamtal?
• Hur känns det om någon trycker bort videosamtalet direkt?
• Be eleverna själva ge exempel på något som vore bra eller rätt beteende i
samband med skolchatten – skriv upp på tavlan.

Valfri aktivitet: Söndriga telefonen/viskleken
•

2
3

•

Alla sätter sig i ring och den första eleven viskar en mening till den nästa i ringen, till
exempel ”Man skall vara snäll mot varandra och idag pratar vi om hur man ska bete
sig på nätet”. Sedan viskar eleverna meningen vidare runt i ringen tills den gått hela
vägen runt. Har meddelandet behållit sin form under vägen eller förändrats?
Söndriga telefonen fungerar som en konversationsöppnare. Diskutera tillsammans
hur man ibland inte hör det som någon sagt, eller helt enkelt missförstår något.
Speciellt i kommunikation via nätet kan missförstånd lätt uppstå. Diskutera temat i
klassen:
• Vad kan hända om någon inte förstår vad du menar på nätet?
• Kan man säga vad som helst på nätet?
• Vad ska du göra om någon beter sig otrevligt mot dig på nätet?
• Hur känns det att bli illa behandlad på nätet?

Slutlig förberedelse inför skolchatten
•
•

•
•

Förbered eleverna om det finns ett tema så att de har lättare att komma igång med
diskussionen. (Om tiden är begränsad kan ni bara ta en kort diskussion i klassen).
Innan skolchatten börjar får eleverna godkänna riktlinjer i ett pop up-fönster om att
bemöta alla med respekt och följa instruktionerna. Vikten av att läsa igenom
riktlinjerna kan poängteras redan innan chatten.
Gå runt i klassen under skolchatten och följ med i samtalen.
Upp i chattens högra hörn finns en anmälningsfunktion som kan användas om
någon beter sig illa.

