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HEJ!
i på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän kan genom 
vårt arbete se hur många det är som faller offer för nät-
mobbning. Varje dag blir barn och unga kränkta via mobil, 
surfplatta eller dator. Kränkningar som sårar och i värsta 

fall leder till utanförskap. För oss är det en självklarhet att ta ansvar.  
Detta utbildningsmaterial är en del av vårt hållbarhetsarbete och 
syftar till att diskutera ämnet nätmobbning, samt väcka tankar kring 
det hårda språkbruk som används på våra digitala plattformar.  
Läs allt om vårt hållbarhetsarbete på lansforskaringar.se/vitaransvar

Utbildningsmaterialet är främst tänkt att användas i årskurs 6-9 och 
passar bra då ni pratar om värderingar, demokrati eller har någon 
form av samhällskunskapsämne.
 
De idéer som väcks i din klass är mycket värdefulla för oss.  
Vi skulle därför bli jätteglada om ni ville dela med er av de tankar 
som materialet väcker. Dessa kommer sedan att stå som grund för 
kommande hållbarhetsarbeten som vi på Länsförsäkringar gör. Som 
tack för ert engagemang i denna viktiga fråga vill vi även ge din 
klass chansen att vinna ett bidrag till klasskassan samt en föreläsning 
med BRIS på er skola. Mer information om detta finner du längre 
bak i kompendiet.
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INNEHÅLL

INFORMATION OM APPEN FULFILTRET

LÄNK TILL FILM OM FULFILTRET

INFORMATION OM NÄTMOBBNING

FÖRSLAG PÅ ÖVNINGAR OCH DISKUSSIONSÄMNEN

INFORMATION OM LÄNSFÖRSÄKRINGARS  
IDÉINSAMLING
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OM FULFILTRET

ulfiltret är en app som skräddarsyr ditt 
tangentbord genom att filtrera bort fula 
ord och ersätta dem med fina.  
Svordomar och skällsord blir alltså  

komplimanger och glädjespridare. I samma 
sekund som ett kränkande meddelande skapas, 
genereras istället ett snällt. 
 
Låt gärna eleverna ladda ner Fulfiltret till sina 
mobiler, eller till klassens gemensamma läs- 
platta, för att testa appens funktion.

En kort informationsfilm om Fulfiltret finns att se på  
lansforsakringar.se/vitaransvar. Visa den gärna för dina elever!

Fulfiltret är gratis och hämtas på  
App Store eller Google Play.
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NÄTHAT – ETT VÄXANDE PROBLEM

tudier visar att ungdomar använder sig av ett allt kyligare 
språk som kan uppfattas som kränkande. Många säger att 
det har ökat i takt med att kommunikationen mellan oss allt 
oftare sker över nätet och via sms – att det helt enkelt är lätt 

att gömma sig bakom ett tangentbord för att slippa möta den andres 
reaktion. Följande övningar är tänkta att väcka diskussioner om hur 
man vill bli bemött, och hur man bemöter andra.

Övning 1
Dela upp klassen i mindre grupper, förslagsvis om 3-5 elever. Börja gärna  
lektionen med att låta eleverna testa att skicka meddelanden till varandra efter 
att ha installerat Fulfiltret på mobil eller surfplatta. Många tycker att det är kul att 
hitta på så fula ord som möjligt och se vilket ord appen ersätter dem med – vi kallar 
det för att Fulfiltret snällsäkrar dina knapptryckningar. När eleverna testat och lekt 
en stund med appen kan ni diskutera kring ämnet. Först gruppvis och därefter  
tillsammans i klassen.

 ■ Brukar du tänka på hur du skriver till andra? 

 ■ Hur reagerar du när du hör något taskigt sägas om dig? 

 ■ Är det mer okej att uttrycka sig taskigt på nätet än mellan  

 fyra ögon?

Övning 2
Ge grupperna 10-15 minuter att komma på idéer kring vad man kan göra för  
att skapa ett schysstare klimat i skolan och ungdomar emellan. Låt dem skriva  
ner sina idéer på ett papper. Alla idéer är välkomna; det kan vara allt från att varje  
dag borde starta med en kram till att man skall hylla den som varit veckans  
bästa kompis.

 ■ Diskutera några av idéerna tillsammans med hela klassen, och välj ut  
 den ni anser är klassens bästa idé. 
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PITCHA ER IDÉ

u är vi väldigt nyfikna på er bästa idé mot utanförskap!  
För att vara med i tävlingen om ett extra tillskott i klass- 
kassan, och för att bidra till ett schysstare samhällsklimat, 
så behöver ni pitcha er idé genom ett videoklipp.  

 ■ Sammanfatta er idé på max 15 sekunder framför kameran.   
 Förslagsvis är det du som lärare som sammanfattar idén, men   
 du kan även låta hela klassen ropa er idé eller låta en eller några  
 representanter berätta om den.  

 ■ Skriv några rader om er idé samt vilken skola och klass ni   
 tillhör, tillsammans med dina kontaktuppgifter. Maila  
 videoklippet och beskrivningen till fulfiltret@lansforsakringar.se  
 senast den 31 januari 2016 för att vara med i tävlingen om  
 bidraget på 15 000 kronor till klasskassan och en föreläsning  
 med BRIS på er skola.

Vi på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän samlar in alla 
västsvenska skolors bästa idéer och publicerar videoklippen på  
lansforsakringar.se/vitaransvar. Därefter går vi igenom idéerna för 
att se om vi kan hjälpa till att realisera en eller flera av dem.  
I samband med detta utser Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 
även ett vinnande bidrag som belönas med en skolföreläsning med 
BRIS, samt 15 000 kronor till klasskassan.

Har du några frågor eller funderingar? Kontakta oss gärna på  
fulfiltret@lansforsakringar.se


