Tip til en bedre skolechatoplevelse
Tre enkle tip til dig som lærer, så du lettere kan forberede dine
elever i god adfærd og opførsel over for andre i skolechatten

1

Introduktion til god adfærd i skolechatten og på nettet
●
●

Gennemgå net-etik med klassen inden chatten
Giv eksempelsituationer som minder eleverne om, at de taler med
medmennesker:
● Hvad skal man sige, når man starter en videosamtale?
● Hvordan kan man være flink i en videosamtale?
● Hvordan føles det, hvis nogen forlader videosamtalen med det samme?
● Bed eleverne selv give eksempler på noget, som ville være god eller
rigtig adfærd i forbindelse med skolechatten - skriv det op på tavlen

Valgfri aktivitet: Den ødelagte telefon/hviskelegen
●
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3
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●

Alle sætter sig i ring og den første elev hvisker en mening til den næste i
ringen, for eksempel “man skal være sød mod hinanden og i dag taler vi om,
hvordan man skal opføre sig på nettet”. Så hvisker eleverne meningen videre
rundt i ringen, indtil den er nået hele vejen rundt. Har beskeden beholdt sin
form og sit budskab undervejs, eller er den blevet forandret?
Den ødelagte telefon fungerer som en konversationsåbner. Diskutér sammen,
hvordan man indimellem ikke hører det, som nogen har sagt, eller helt enkelt
misforstår noget. Misforståelser kan let opstå, særligt ved kommunikation via
nettet. Diskutér temaet i klassen:
● Hvad kan ske, hvis nogen ikke forstår, hvad du mener på nettet?
● Kan man sige hvad som helst på nettet?
● Hvad skal du gøre, hvis nogen opfører sig ubehageligt mod dig på
nettet?
● Hvordan føles det at blive behandlet dårligt på nettet?

Sidste forberedelser før skolechatten
Forbered eleverne, hvis der er et tema, så de har lettere ved at komme i gang
med diskussionen. (Hvis tiden er begrænset, kan I bare tage en kort diskussion
i klassen).
● Før skolechatten begynder skal eleverne godkende retningslinjer i et pop upvindue om at møde alle med respekt og at følge instruktionerne. Vigtigheden
af at læse retningslinjerne igennem kan pointeres allerede inden chatten.
● Gå rundt i klassen under skolechatten og følg med i samtalen.
● Oppe i chattens højre hjørne findes en anmeldelsesfunktion, som kan bruges,
hvis nogen opfører sig dårligt.

●

