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UNDERVISNINGSMATERIALE	  2014/15	  
	  
Målet	  med	  dette	  undervisningsmateriale	  er	  som	  med	  forestillingen,	  at	  få	  skabt	  en	  forståelse	  
for	  spillereglerne	  indenfor	  kommunikation	  og	  sociale	  medier.	  	  Eleverne	  skal	  tage	  ejerskab	  og	  
gøres	  til	  ambassadører	  i	  forhold	  til	  at	  formidle	  budskabet	  omkring	  ordentlig	  kommunikation	  
på	  de	  sociale	  medier.	  
	  
Materialet	  er	  delt	  op	  i	  3	  hovedemner:	  	  

1. Opgaver	  direkte	  til	  forestillingen,	  der	  beskæftiger	  sig	  med	  elevernes	  umiddelbare	  
oplevelse	  af	  forestillingen	  og	  temaet.	  	  

2. Opgaver	  om	  netetik,	  som	  videre	  opfølgning.	  Disse	  opgaver	  kan	  være	  del	  af	  et	  længere	  
eller	  kortere	  forløb	  der	  går	  ud	  over	  klassens	  direkte	  beskæftigelse	  med	  forestillingen.	  

3. Hjemmeopgaver.	  Disse	  opgaver	  kombinerer	  temaerne	  fra	  de	  foregående	  emner,	  men	  
kræver	  fordybelse	  udenfor	  klasseundervisningen.	  

	  
Opgaverne	  opererer	  på	  et	  didaktisk	  og	  et	  fagligt	  plan.	  Didaktisk	  ved	  at	  eleverne	  deltager	  aktivt	  
medskabende	  og	  videreformidler	  deres	  produkter	  til	  skolens	  øvrige	  klasser.	  Fagligt	  ved	  at	  
eleverne	  får	  mulighed	  for	  at	  stille	  spørgsmål	  til	  deres	  brug	  af	  sociale	  medier	  og	  til	  hvordan	  de	  
kommunikerer	  i	  skrift	  og	  tale.	  
	  
Opgaverne	  kan	  med	  fordel	  kombineres	  med	  et	  tilkøb	  af	  et	  oplæg	  ved	  Center	  for	  Digital	  
Pædagogik.	  For	  nærmere	  info,	  kontakt	  Kristian	  Lund	  på	  Kristian@cfdp.dk	  eller	  tlf.	  30953988.	  
Se	  også	  www.cfdp.dk	  
	  
Kan	  du	  bruge	  dette	  materiale?	  Giv	  os	  gerne	  din	  mening	  om	  materialet	  og	  evt.	  mangler.	  Skriv	  til	  
Marion@teaterietapropos.dk	  
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1.	  OPGAVER	  DIREKTE	  TIL	  FORESTILLINGEN	  
	  
Disse	  opgaver	  er	  tænkt	  som	  den	  første	  reaktion	  på	  forestillingen,	  det	  er	  meningen	  de	  skal	  foregå	  på	  
den	  enkelte	  klasse,	  helst	  så	  kort	  tid	  efter	  forestillingen	  som	  muligt.	  
	  

1.1	  EVALUERING	  AF	  FORESTILLINGEN	  OG	  TIDSLINJE	  
	  
Opsamling	  på	  klassen	  
Her	  skal	  samles	  op	  på	  forestillingen,	  sikre	  at	  alle	  er	  med	  på	  det	  indholdsmæssige	  og	  "slå	  nogle	  nåle	  i"	  
de	  vigtigste	  hændelser	  og	  emner.	  
	  
Start	  med	  en	  helt	  åben	  evaluering;	  hvad	  synes	  I?	  Notér	  vigtige	  pointer	  på	  tavlen	  -‐	  kig	  evt.	  igennem	  alle	  
opgaverne	  og	  se	  hvad	  der	  kunne	  være	  interessant	  at	  få	  skrevet	  op	  allerede	  nu.	  Herefter	  er	  et	  godt	  
spørgsmål	  for	  videre	  evaluering	  hvorvidt	  forestillingen	  er	  realistisk:	  "Tror	  I	  det	  her	  kunne	  ske	  i	  
virkeligheden?"	  
	  
Det	  spørgsmål	  handler	  også	  om	  det	  form-‐	  og	  genremæssige.	  For	  at	  kunne	  besvare	  spørgsmålet,	  skal	  vi	  
være	  enige	  om	  hvad	  der	  faktisk	  skete:	  hvad	  betyder	  det	  når	  karaktererne	  taler	  til	  publikum,	  modsiger	  
hinanden,	  giver	  os	  flashbacks	  med	  udtalte	  "blinke-‐smiley"-‐replikker.	  Brug	  så	  lang	  tid	  I	  har	  brug	  for	  på	  
at	  få	  styr	  på:	  	  
	  

	  
Fælles	  opgave	  på	  klassen	  
Skab	  en	  tidslinjen	  over	  stykket.	  Skriv	  op	  på	  tavlen	  efterhånden	  som	  I	  bliver	  enige	  om	  begivenhederne.	  
Brug	  faktaboksen	  til	  at	  skabe	  dig	  et	  overblik	  før	  i	  går	  i	  gang.	  Husk	  at	  have	  god	  plads	  til	  forhistorien;	  
Marcus	  og	  Mille's	  samtale	  sker	  til	  sidst	  -‐	  det	  er	  også	  en	  god	  ting	  at	  slå	  fast	  i	  starten,	  så	  alle	  er	  med	  på	  
strukturen.	  
	  
Billede	  af	  stykkets	  datoer	  kan	  findes	  i	  bilag	  1	  
	  

De	  vigtige	  pointer	  
• Forestillingen	  har	  (mindst)	  tre	  lag:	  De	  ting	  de	  to	  karakterer	  faktisk	  siger,	  deres	  interne	  

monologer/fortællinger	  om	  hvad	  de	  tænker	  og	  gør,	  og	  de	  flashbacks	  de	  viser.	  
• Er	  karaktererne	  troværdige?	  Hvem	  stoler	  vi	  på,	  når	  Marcus	  siger	  han	  lukker	  døren	  for	  at	  

Milles	  mor	  ikke	  skal	  høre	  dem,	  og	  Mille	  mener	  han	  lukker	  hende	  inde?	  
• Stoler	  vi	  på	  de	  flashbacks	  der	  vises?	  Hvordan	  skal	  vi	  tolke	  eksempelvis	  de	  overdrevne,	  

nærmest	  komiske,	  udmeldinger	  fra	  klassen	  omkring	  selvmordet	  i	  starten	  af	  stykket?	  
• Hvad	  tror	  I	  der	  skete	  lige	  før	  stykket,	  og	  lige	  efter:	  Forsøg	  Simone	  faktisk	  at	  dø,	  eller	  var	  

selvmordsforsøget	  råb	  om	  hjælp?	  Kan	  Marcus	  og	  Mille	  fortsat	  være	  kærester,	  efter	  hvad	  der	  
er	  sket?	  
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Spørgsmål	  til	  klassen	  

• Hvor	  foregår	  dette?	  Hvilken	  online	  tjeneste	  -‐	  eller	  telefonsamtale,	  sms	  eller	  ligefrem	  "In	  Real	  
Life"	  kunne	  I	  forestille	  jer	  dette	  foregår	  på?	  (For	  hver	  ting	  på	  tidslinjen,	  skriv	  evt.	  note	  til)	  

	  
• Er	  det	  vigtigt,	  hvor	  det	  sker?	  I	  dette	  spørgsmål	  ligger	  både	  en	  pointe	  om	  at	  mobning	  er	  

mobning	  ligegyldigt	  hvor	  det	  sker,	  og	  det	  vigtige	  hvorfor	  det	  sker,	  hvem	  der	  skades,	  osv.	  Sørg	  
for	  at	  samle	  op	  på	  dén.	  Samtidig	  er	  det	  også	  interessant	  at	  se	  på	  forskellen	  på	  de	  forskellige	  
tjenester,	  omgangstonen	  og	  forskellen	  i	  at	  kommunikere	  på	  forskellige	  måder.	  

	  
• Spørg	  evt.	  ind	  til	  de	  forskellige	  tjenester,	  bagefter	  eller	  undervejs:	  Hvad	  er	  særligt	  for	  tonen	  på	  

Facebook,	  en	  privat	  chat,	  spring.me,	  osv.	  -‐	  og	  hvorfor	  tror	  I	  det	  er?	  
	  

Vend	  herefter	  tilbage	  til	  realismen.	  Her	  kunne	  være	  et	  godt	  tidspunkt	  til	  en	  pause,	  eller	  lade	  eleverne	  
diskutere	  lidt	  løsere	  og	  med	  ekstra	  god	  tid	  med	  sidemanden	  eller	  i	  grupper	  på	  op	  til	  fire	  som	  de	  sidder,	  
hvorvidt	  de	  mener	  forestillingen	  er	  realistisk.	  	  
	  
1.2	  FORESTILLINGENS	  PERSONER	  	  
Gruppearbejdet	  og	  opsamling	  på	  klassen.	  (Opgaven	  kan	  også	  stilles	  som	  hjemmeopgave).	  
	  
Her	  skal	  vi	  fokusere	  mere	  på	  karaktererne	  og	  hvorvidt	  de	  og	  deres	  handlinger	  er	  realistiske.	  Opgaven	  
er	  tænkt	  som	  en	  opfølgning	  på	  opgaven	  om	  realisme	  og	  tidslinje.	  Når	  du	  har	  opsamlet	  på	  spørgsmålet	  
om	  stykkets	  realisme	  overordnet	  set,	  beder	  du	  dem	  om	  at	  fokusere	  på	  de	  enkelte	  personers	  
handlinger;	  hvorvidt	  de	  er	  realistiske,	  og	  hvordan	  vi	  skal	  forstå	  og	  tolke	  dem	  hvis	  vi	  skal	  "tro	  på	  
stykket".	  

Tidslinje	  
Før	  fortællingen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Lærke	  bliver	  hængt	  ud	  af	  Patrick	  sammen	  med	  Natasja,	  Josefine,	  Tine	  og	  

Frederikke.	  
29	  nov.	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Marcus	  og	  Milles	  første	  kys	  til	  en	  fest.	  
6	  dec.	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Marcus	  og	  Patricks	  online	  samtale.	  
7	  dec.	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Marcus	  og	  Simones	  online	  samtale,	  hun	  sender	  et	  BH	  billede.	  
17	  dec.	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Simones	  BH	  billede	  bliver	  delt	  og	  offentliggjort.	  
18	  dec.	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Online	  samtale	  mellem	  Mille	  og	  Marcus	  om	  Simones	  BH	  billede.	  
19	  dec.	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   De	  to	  online	  samtaler	  -‐	  Marcus	  med	  Patrick,	  Mille	  med	  Simone.	  
2	  jan.	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Klassen	  kommenterer	  et	  billede	  hvor	  Simone	  kommer	  uvelkommen	  til	  

fest.	  
4	  jan.	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Milles	  vlog	  hvor	  hun	  erklærer	  våbenhvile	  med	  Simone.	  
11	  jan.	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Simones	  undskyldning	  til	  Mille.	  
14	  jan.	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Marcus	  og	  Patricks	  anonyme	  mobning	  af	  Simone.	  
15.feb.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Simones	  selvmordsforsøg	  
15	  feb.	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Klassens	  online	  svar	  på	  Simones	  selvmordsforsøg	  
15	  feb.	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Mille	  og	  Marcus'	  samtale,	  stykkets	  nutid.	  
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Først	  skal	  der	  selvfølgelig	  være	  enighed	  om,	  hvem	  der	  er	  stykkets	  karakterer	  -‐	  udover	  de	  to	  åbenlyse	  
på	  scenen,	  tager	  vi	  fat	  i	  Simone,	  som	  har	  forsøgt	  selvmord,	  og	  Marcus'	  bedste	  ven	  Patrick,	  der	  også	  
havde	  en	  stor	  rolle	  i	  handlingen	  op	  til	  stykkets	  start.	  

	  
Opdel	  eleverne	  i	  grupper	  på	  2-‐4,	  brug	  evt.	  de	  samme	  som	  de	  fik	  lov	  til	  at	  tale	  løsere	  med	  i	  foregående	  
opgave.	  Hver	  gruppe	  tager	  én	  af	  de	  fire	  vigtige	  karakterer;	  er	  der	  for	  mange	  grupper,	  så	  start	  forfra	  
oppefra	  i	  listen.	  Hold	  dem	  i	  klassen,	  hvor	  de	  kan	  se	  tidslinjen	  -‐	  eller	  udvid	  evt.	  opgavens	  krav	  og	  giv	  
dem	  et	  print	  af	  den	  og	  tidslinjen	  med.	  Lad	  dem	  bruge	  et	  kvarters	  tid	  på	  at	  diskutere	  følgende:	  
	  

• Hvad	  ved	  vi	  om	  karakteren?	  Hvad	  kan	  I	  huske	  fra	  stykket?	  Venner,	  familie,	  drømme,	  ønsker,	  
interesser?	  Lav	  et	  mindmap	  med	  karakteren	  i	  centrum.	  

• Gå	  igennem	  tidslinjen	  og	  se	  på	  de	  situationer	  hvor	  personen	  er	  med	  til	  at	  handle	  (og	  ikke	  bare	  
bliver	  påvirket	  af	  andres	  handlinger).	  Tag	  kort	  noter	  til	  hvert	  punkt	  på	  tidslinjen	  undervejs.	  

• Hvorfor	  gør	  karakteren	  som	  hun/han	  gør?	  Er	  det	  dumt	  eller	  smart,	  i	  forhold	  til	  hvad	  hun/han	  vil	  
opnå?	  

• Er	  det	  i	  orden	  at	  gøre	  som	  der	  bliver	  gjort?	  
• Er	  der	  andre	  der	  er	  med?	  Er	  det	  de	  gør	  værre,	  bedre,	  eller	  lige	  slemt?	  

o Hvis	  nej,	  kan	  det	  så	  undskyldes,	  og	  hvad	  kunne	  personen	  bruge	  som	  undskyldning	  og	  
forklaring?	  

• Til	  sidst	  skal	  I	  skrive	  nogle	  stikord	  om	  karakteren	  overordnet	  set;	  hvad	  har	  I	  lært	  om	  
hende/ham,	  hvem	  og	  hvad	  påvirker	  eller	  styrer	  vedkommende,	  hvad	  vil	  hun/han,	  hvad	  er	  
hun/han	  bange	  for?	  
	  

(Grupper	  der	  arbejder	  med	  Simone	  kan	  have	  problemer	  med	  at	  have	  lidt	  at	  rive	  i	  -‐	  lad	  dem	  fokusere	  på	  
selvmordsforsøget,	  og	  se	  på	  de	  tidligere	  handlinger	  igennem	  dén	  linse.	  Kan	  de	  finde	  hendes	  
bevæggrunde?)	  
	  
Opsaml	  på	  klassen	  på	  én	  karakter	  af	  gangen	  (her	  kan	  vi	  nok	  godt	  slette	  tavlen).	  Tag	  fat	  i	  alle	  de	  ting	  
vedkommende	  har	  gjort	  som	  ikke	  er	  i	  orden,	  og	  for	  Simones	  vedkommende	  især	  at	  sende	  et	  billede	  af	  
sin	  BH,	  samt	  selvfølgelig	  selvmordsforsøget.	  	  
	  
Især	  Simone,	  Marcus	  og	  Mille	  skulle	  gerne	  være	  forståelige	  og	  troværdige	  karakterer.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  
ingen	  af	  dem	  bliver	  "dæmoniseret"	  og	  "bare	  onde",	  men	  at	  klassen	  i	  hvert	  fald	  får	  en	  forståelse	  for,	  
hvordan	  de	  kan	  finde	  på	  at	  gøre	  som	  de	  gør.	  Patrick	  kan	  være	  sværere	  at	  holde	  af,	  og	  forstå	  -‐	  igen	  er	  
det	  dog	  vigtigt	  at	  han	  ikke	  bare	  bliver	  forestillingens	  skurk.	  Hvis	  han	  er	  en	  skurk,	  har	  han	  i	  hvert	  fald	  
kun	  magt	  i	  kraft	  af	  at	  klassen	  tilsyneladende	  følger	  ham.	  	  

Stykkets	  karakterer	  
• Marcus	  -‐	  Kæreste	  med	  Mille,	  har	  både	  flirtet	  med	  Simone	  og	  svinet	  hende	  til	  online,	  	  

ven	  med	  Patrick.	  
• Mille	  -‐	  Kæreste	  med	  Marcus,	  tidligere	  bedste	  ven	  med	  Simone.	  
• Patrick	  -‐	  Ven	  med	  Marcus,	  har	  været	  med	  til	  at	  svine	  Simone	  til	  online.	  
• Simone	  -‐	  Har	  forsøgt	  selvmord,	  i	  hvert	  fald	  ifølge	  rygterne.	  Tidligere	  bedste	  ven	  med	  Mille,	  

har	  flirtet	  med	  Marcus.	  
• Klassen	  (Lærke,	  Natasja,	  Josefine,	  Tine,	  Frederikke,	  m.	  fl.)	  -‐	  Dem	  tager	  vi	  senere,	  og	  laver	  

altså	  ikke	  en	  analyse	  
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”MARCUS 

det er også bare fordi patrick bliver skidesur, når han synes der er nogen der er et svin overfor 

mig og sådan noget, og man kan ikke altid sådan forklare ham at de ikke var det, hvis de ikke var 

det. så bliver han ligesom dengang der hvor Lærke ikke gad være sammen med ham og sådan 

rigtigt knuste hans hjerte ikke, og så fik han Natasja og josefine og tine og frederikke til at hade 

hende og gøre alle de der ting sådan hun, ja, altså... 

 

MILLE 

jose og frederikke er mine veninder 

 

MARCUS 

ikke når patrick siger et eller andet til dem, 

så tør de ikke gøre noget” 

(Citat: Manuskript #bitch #kælling #backstabber af Henrik Szklany) 

	  
Det	  tager	  os	  til	  næste	  opgave.	  
	  

1.3	  KLASSEN	  GENERELT	  
	  
Kort	  opgave	  og	  opsamling	  på	  klassen.	  
Her	  skal	  vi	  se	  på	  klassekulturen	  i	  forestillingen.	  
	  
Start	  med	  karaktererne	  og	  spørg	  ind	  til	  karakterernes	  loyalitet	  overfor	  hinanden	  -‐	  er	  de	  faktisk	  gode	  
venner?	  Skriv	  de	  fire	  karakterer	  op,	  uret	  rundt	  i	  en	  firkant	  med	  Simone	  nederst	  til	  venstre,	  op	  til	  Mille,	  
højre	  til	  Markus	  og	  ned	  til	  Patrick.	  
	  

• Hvem	  bør	  holde	  sammen,	  og	  siger	  i	  hvert	  fald	  at	  de	  er	  venner,	  kærester	  eller	  på	  anden	  måde	  
loyale	  overfor	  hinanden?	  

o Efterhånden	  som	  eleverne	  svarer,	  tegner	  du	  pile	  fra	  den	  der	  bør	  være	  loyal,	  til	  den	  
vedkommende	  bør	  være	  loyal	  overfor.	  Tegn	  en	  separat	  pil	  hvis	  det	  går	  begge	  veje.	  

o Det	  skulle	  gerne	  føre	  til	  pile	  mellem	  alle,	  begge	  veje,	  undtagen	  mellem	  Patrick	  og	  de	  to	  
piger.	  

• Hvem	  er	  faktisk	  loyal?	  Find	  eksempler	  på	  brud	  på	  loyaliteten.	  
o Tegn	  et	  fedt	  kryds	  over	  hver	  pil,	  hvor	  loyaliteten	  bliver	  brudt	  undervejs,	  efterhånden	  

som	  klassen	  kan	  finde	  og	  blive	  enige	  om	  eksempler.	  	  
o Det	  skulle	  gerne	  føre	  til	  at	  alle	  pile	  til	  Simone	  forsvinder	  hurtigt.	  Måske	  er	  Simone	  heller	  

ikke	  loyal	  mod	  Mille?	  
	  
Vi	  skal	  også	  gerne	  frem	  til,	  at	  der	  er	  noget	  galt	  mellem	  Mille	  og	  Marcus	  -‐	  Marcus	  truer	  mere	  eller	  
mindre	  Mille	  med	  at	  klassen	  kunne	  vende	  sig	  mod	  hende.	  På	  samme	  måde	  som	  Patrick	  måske	  
nærmest	  truer	  Marcus,	  når	  han	  håner	  ham	  omkring	  at	  være	  jomfru?	  
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Det	  skulle	  gerne	  føre	  til	  en	  pointe	  om,	  at	  man	  ikke	  kan	  være	  loyal	  -‐	  eller	  en	  god	  ven,	  mens	  man	  truer	  
med	  at	  holde	  op	  med	  at	  være	  det.	  
	  
Spørg	  herefter	  ind	  til	  hvad	  klassen	  og	  karaktererne	  ser	  ud	  til	  at	  have	  til	  fælles	  -‐	  hvad	  vil	  de,	  hvad	  er	  de	  
bange	  for,	  hvordan	  skal	  man	  være	  for	  at	  være	  med?	  Tag	  udgangspunkt	  i	  de	  karakteristikker	  eleverne	  
har	  lavet	  tidligere.	  Hvad	  sker	  der	  når	  en	  karakter	  træder	  udenfor,	  ikke	  er	  som	  man	  skal	  være?	  Dette	  er	  
vigtige	  tegn	  på	  hvor	  intolerant	  klassekulturen	  er,	  og	  det	  er	  vigtigt	  at	  få	  så	  mange	  af	  dem	  frem	  som	  
muligt:	  

	  
	  

Slut	  af	  med	  dette	  citat,	  gerne	  på	  tavlen:	  	  
	  
”MARCUS:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  det	  er	  for	  dumt	  at	  slå	  op	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  for	  os	  begge	  to	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  især	  for	  dig	  skat,	  ikke,	  hvis	  alle	  begynder	  at	  hade	  dig	  og	  sådan	  noget”	  
 

(Citat: Manuskript #bitch #kælling #backstabber af Henrik Szklany) 

	  
	  
Hvad	  siger	  det	  om	  klassen,	  at	  loyaliteten	  skifter	  så	  hurtigt,	  at	  de	  er	  så	  bange	  for	  at	  "alle	  skal	  hade	  
dem",	  osv.?	  Forklarer	  det,	  hvordan	  de	  kan	  finde	  på	  at	  være	  som	  de	  er	  overfor	  Simone?	  
	  
	  
	  

Overtrædelser	  af	  klassens	  normer?	  
• Simone	  deler	  et	  BH	  billede	  (husk	  at	  vi	  ikke	  taler	  etik,	  men	  denne	  klasses	  normer	  -‐	  der	  er	  

forhåbentlig	  mange	  der	  synes	  Marcus	  har	  al	  skylden,	  men	  pointen	  er,	  at	  det	  ikke	  er	  ham	  der	  
"straffes".)	  

• Simone	  går	  til	  fest	  hvor	  hun	  ikke	  er	  velkommen	  -‐	  ydmyges	  online.	  
• Marcus	  der	  er	  jomfru	  -‐	  udelukkes	  og	  hånes	  mere	  eller	  mindre	  venskabeligt	  af	  Patrick.	  
• Mille	  deler	  detaljer	  om	  Simone	  -‐	  lader	  til	  at	  være	  OK	  i	  denne	  klasse...	  Måske	  ikke	  efter	  

selvmordsforsøget?	  
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2.	  OPGAVER	  OM	  NETETIK,	  SOM	  VIDERE	  OPFØLGNING	  
	  
2.1	  ET	  KLUDETÆPPE	  AF	  MEDIER	  
	  
Inspiration	  til	  et	  oplæg	  på	  klassen	  
Denne	  opgave	  skal	  sætte	  fokus	  på	  de	  mange	  forskellige	  medier,	  som	  eleverne	  bruger	  eller	  kender	  til.	  
Det	  handler	  netop	  ikke	  om	  de	  enkelte	  medier,	  men	  at	  man	  følger	  med	  i	  et	  stort	  kludetæppe	  af	  dem,	  
måske	  hver	  eneste	  dag.	  
	  
Start	  helt	  overordnet	  med	  at	  spørge	  hvilke	  mobil-‐	  og	  online	  apps	  og	  medier	  de	  bruger.	  Skriv	  dem	  op	  i	  
en	  kolonne	  på	  tavlen,	  og	  kategorisér	  dem	  lidt.	  Dvs.	  skriv	  kun	  "chat"	  på	  én	  gang,	  spørg	  om	  det	  er	  
ligesom	  et	  af	  de	  andre	  mediér	  eller	  del	  af	  dem,	  før	  du	  skriver	  noget	  på.	  Bagefter	  skriver	  du	  "Med	  i	  
stykket?"	  lidt	  højere,	  som	  overskrift	  til	  en	  ny	  kolonne	  til	  højre	  for	  den	  eksisterende,	  så	  I	  kan	  afkrydse	  
hvilke	  at	  medierne	  eleverne	  mener	  var	  med	  i	  stykket.	  Det	  er	  slet	  ikke	  sikkert	  at	  eleverne	  er	  enige,	  og	  i	  
behøver	  ikke	  blive	  det,	  men	  spørg	  alligevel	  ind	  til	  I	  hvilke	  situationer	  de	  mener	  at	  have	  set	  de	  
forskellige	  medier	  brugt.	  Dette	  fungerer	  som	  en	  hurtig	  opsummering	  af	  tidslinje-‐opgaven.	  
	  
Skriv	  herefter	  "Næsten	  hver	  dag"	  op	  som	  overskrift	  på	  en	  ny	  kolonne	  og	  ved	  tæl	  op	  (med	  streger)	  hvor	  
mange	  der	  bruger	  det	  pågældende	  medie	  så	  meget.	  Spørg	  hvor	  lang	  tid	  de	  tror	  de	  bruger	  samlet	  på	  
deres	  online	  medier,	  hver	  dag,	  og	  spørg	  helt	  åbent	  ind	  til,	  om	  de	  overhovedet	  kan	  følge	  af	  det.	  Det	  vil	  
de	  fleste	  sikkert	  mene,	  og	  det	  har	  de	  sikkert	  også	  ret	  i	  -‐	  men	  pointen	  er	  at	  det	  skulle	  optrænes,	  at	  det	  
ikke	  er	  alle	  der	  kunne	  holde	  til	  dét	  bombardement	  af	  indhold.	  Hvor	  mange	  mediér	  kan	  de	  være	  på,	  på	  
én	  gang?	  Hvis	  vi	  tæller	  musik,	  tv	  og	  almindelige	  samtaler	  med?	  Husker	  de	  alt	  hvad	  de	  læser?	  På	  SMS,	  
Facebook,	  Twitter,	  osv.?	  Gør	  man	  det	  i	  almindelige,	  offline	  samtaler?	  Tror	  de	  stykket	  handler	  om	  en	  
klasse	  der	  er	  ligesom	  dem,	  eller	  mere	  eller	  mindre	  medie-‐brugende?	  
	  
Bed	  dem	  diskutere	  i	  2	  minutter	  med	  sidemanden,	  hvor	  medievant	  man	  skal	  være,	  for	  at	  forstå	  stykket?	  
Vil	  deres	  bedstemor	  kunne	  følge	  med?	  Vil	  deres	  forældre?	  Dem	  i	  fjerde	  klasse?	  Saml	  op	  og	  se	  om	  de	  er	  
enige.	  Spørg	  om	  der	  er	  nogle	  af	  de	  nævnte	  medier	  som	  man	  i	  hvert	  fald	  skal	  kende	  til,	  for	  at	  forstå	  
stykket.	  Nogle	  særlige	  kendetegn	  fra	  de	  medier	  -‐	  her	  skulle	  hashtags,	  snabel-‐a,	  og	  smileys	  gerne	  dukke	  
op.	  
	  
2.2	  ONLINE	  UDSAGN	  
	  
Første	  udkast	  
Denne	  opgave	  handler	  om	  sprogbruget	  online	  -‐	  hvordan	  det	  er	  grimmere,	  pænere,	  mere	  overdrevet.	  
Der	  skal	  gerne	  følgende	  pointer	  frem	  -‐	  selvom	  de	  selvfølgelig	  ikke	  er	  universelt	  sande	  for	  alle,	  alle	  
steder:	  

• Det	  er	  nemmere	  at	  skrive	  både	  pænt	  og	  grimt	  når	  man	  gør	  det	  på	  sms,	  i	  en	  chat,	  eller	  andet	  
online	  medie.	  

• Det	  er	  nemmere	  at	  skrive	  en	  hemmelighed,	  noget	  personligt	  om	  sig	  selv	  eller	  andre,	  eller	  at	  
hænge	  nogen	  ud.	  

• Samtaler	  eskalerer	  nemmere,	  når	  man	  ikke	  er	  ansigt	  til	  ansigt	  med	  hinanden,	  eller	  den	  
samtalen	  handler	  om.	  

	  
Bed	  eleverne	  om	  at	  finde	  eksempler	  på	  følgende,	  I	  deres	  egen	  sms-‐	  eller	  netkommunikation:	  
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• At	  de	  roser	  eller	  bekræfter	  deres	  venskab	  med	  andre.	  
• At	  de	  har	  skændtes	  med	  nogen	  -‐	  ikke	  fra	  klassen.	  

	  
Eleverne	  skal	  selvfølgelig	  ikke	  aflevere	  deres	  eksempel	  -‐	  men	  blot	  være	  parat	  til	  at	  sige	  det	  på	  klassen,	  
evt.	  som	  opsummering	  det.	  Man	  kan	  også	  bede	  eleverne	  om	  at	  fjerne	  alle	  navne	  fra	  udsagnet,	  og	  
lægge	  det	  op	  et	  sted	  hvor	  alle	  kan	  se	  det	  -‐	  et	  google	  doc,	  en	  Facebook	  gruppe	  hvis	  klassen	  har	  en	  eller	  
på	  et	  nyt	  "pad"	  på	  public.pad.fsfe.org	  
Der	  skal	  ikke	  gives	  for	  lang	  tid	  til	  denne	  opgave,	  da	  det	  nemt	  kan	  føre	  til	  for	  megen	  surfen	  rundt...	  
	  
Opsamling	  
På	  opsamlingen	  handler	  det	  om	  at	  italesætte	  den	  overdrivelse,	  som	  er	  naturlig	  for	  online	  samtaler.	  Det	  
skal	  endelig	  ikke	  være	  en	  kritik	  af	  kommunikationsformen,	  men	  blot	  en	  konstatering.	  Spørg	  på	  klassen	  
videre	  ind	  til	  hvorvidt	  det	  også	  er	  nemmere	  online	  at:	  

	  
• Blive	  kærester.	  
• Slå	  op.	  
• Dele	  hemmeligheder.	  
• Fortælle	  hvor	  meget	  man	  holder	  af	  én.	  
• Sige	  undskyld	  for	  noget.	  
• Svine	  nogen	  til.	  
• Love	  at	  gøre	  noget	  (såsom	  at	  holde	  på	  en	  hemmelighed).	  
	  

Gå	  for	  hvert	  punkt	  også	  ind	  i	  om	  det	  er	  godt	  eller	  skidt,	  og	  om	  det	  "gælder"	  at	  gøre	  det	  online,	  og	  om	  
man	  kan	  tillade	  sig	  at	  gøre	  det,	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  som	  offline.	  F.	  eks.	  om	  det	  tæller	  at	  have	  lovet	  at	  
holde	  på	  en	  hemmelighed	  online,	  og	  om	  man	  kan	  tillade	  sig	  at	  slå	  op	  på	  sms.	  
	  
Bed	  klassen	  om	  at	  finde	  mindst	  ét	  eksempel	  fra	  stykket	  til	  hver	  (dog	  ikke	  "blive	  kærester"	  og	  "slå	  op"	  -‐	  
der	  er	  ingen,	  og	  de	  fungerer	  fint	  som	  opvarmning	  til	  opgaven".	  Rund	  på	  den	  måde	  hvert	  punkt	  af	  med	  
en	  diskussion	  om	  hvorvidt	  det	  eller	  de	  eksempler	  I	  så	  i	  forestillingen	  var	  i	  orden	  -‐	  og,	  som	  oftest,	  
hvorfor	  ikke.	  "Hvad	  havde	  været	  i	  orden"	  kunne	  være	  et	  godt	  opfølgende	  spørgsmål.	  Lad	  endelig	  
snakken	  køre,	  så	  længe	  det	  handler	  om	  forskellen	  på	  online	  og	  offline	  kommunikation.	  
	  
Til	  sidst	  handler	  det	  om	  eskalering	  -‐	  hvordan	  en	  diskussion	  eller	  samtale	  nemt	  bliver	  hårdere	  og	  
hårdere	  i	  tonen.	  Man	  kan	  bede	  eleverne	  selv	  komme	  med	  eksempler	  -‐	  det	  vil	  ofte	  være	  misforståelser	  
på	  SMS,	  som	  bliver	  til	  skænderier,	  der	  dukker	  op.	  Lidt	  mere	  forsigtigt	  kan	  bede	  eleverne	  undersøge	  
online	  medier,	  hver	  for	  sig	  eller	  i	  grupper	  op	  til	  tre.	  Bed	  dem	  finde	  eksempler,	  hvor	  to	  (eller	  flere)	  
personer	  bliver	  stadig	  grovere.	  Hver	  gruppe	  kan	  få	  en	  af	  de	  følgende	  som	  opgave;	  men	  eleverne	  
kender	  måske	  andre	  steder	  -‐	  lad	  dem	  endelig	  finde	  eksempler	  dér	  også.	  

• Facebook	  
• politiken.dk/debat	  
• information.dk	  
• youtube.com	  (uden	  lyd,	  de	  skal	  ikke	  se	  videoerne,	  kun	  læse	  kommentarfelterne).	  

	  
Det	  ville	  tage	  rigtig	  lang	  tid	  at	  opsamle	  på	  klassen	  på	  denne	  opgave.	  Tag	  evt.	  nogle	  ganske	  få	  udpluk	  af	  
eksempler,	  eller	  gå	  i	  stedet	  rundt	  og	  "godkend"	  hver	  gruppes	  fund.	  Tager	  det	  nogle	  grupper	  for	  lang	  
tid,	  kan	  man	  vise	  dem	  en	  anden	  gruppe	  -‐	  måske	  med	  samme	  side	  som	  opgave	  -‐	  om	  at	  vise	  dem	  deres	  
fund.	  Til	  sidst	  stiller	  vi	  skarpt	  på	  forestillingen	  igen:	  er	  der	  et	  eksempel	  her,	  på	  en	  online	  samtale	  der	  
eskalerer?	  Her	  er	  springet	  lidt	  større,	  vi	  leder	  efter	  den	  chat-‐samtale	  som	  Marcus	  og	  Patrick	  har,	  
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anonymt.	  Er	  det	  det	  samme	  der	  foregår	  her?	  Hvordan	  er	  det	  anderledes?	  Hvem	  taler	  de	  overhovedet	  
til?	  
	  
Da	  opgaven	  introducerer	  chatsamtalen	  mellem	  Marcus	  og	  Patrick,	  giver	  det	  god	  mening	  at	  fortsætte	  
herfra	  med	  "Hvad	  er	  mobning?"-‐opgaven,	  eller	  i	  hvert	  fald	  at	  fortælle	  hvis	  man	  vender	  tilbage	  til	  den	  
en	  anden	  time	  eller	  anden	  dag.	  
	  
Variation:	  
Man	  kan	  krydre	  dele	  af	  opgaven	  ved	  at	  bruge	  værdilinje-‐formen,	  og	  bede	  eleverne	  om	  bevæge	  sig	  
rundt	  og	  positionere	  sig	  imellem	  udsagnene	  under	  klassediskussionen.	  Brug	  "Det	  gælder	  som	  man	  
havde	  sagt	  det	  ansigt	  til	  ansigt"	  og	  "Det	  tæller	  slet	  ikke"	  i	  spørgsmålet	  om	  hvorvidt	  de	  forskellige	  
handlinger	  gælder	  online.	  På	  den	  anden	  side	  af	  papiret	  kan	  du	  skrive	  "Helt	  i	  orden"	  og	  "Aldrig	  i	  orden",	  
vende	  dem	  og	  spørge	  til	  om	  man	  kan	  tillade	  sig	  at	  gøre	  de	  forskellige	  ting	  online.	  
Du	  kan	  se	  en	  kort	  forklaring	  af	  værdilinje-‐formen	  under	  "Uskrevne	  regler"-‐opgaven.	  
	  
2.3	  HVAD	  ER	  MOBNING?	  
Til	  denne	  opgave	  skal	  du	  bruge	  tekstcitaterne	  fra	  bilag	  2	  
	  
Hele	  forestillingen	  er	  spækket	  med	  eksempler	  på	  mobning,	  men	  især	  online	  samtalen	  mellem	  Marcus	  
og	  Patrick,	  hvor	  de	  anonymt	  svinder	  Simone	  til,	  kan	  bruges	  til	  at	  gennemgå	  alle	  de	  vigtigste	  aspekter.	  
Bed	  eleverne	  genlæse	  samtalen,	  og	  analysér	  den	  på	  klassen.	  Det	  kan	  enten	  ske	  som	  en	  opsummering	  
på	  et	  kort	  forløb	  om	  mobning,	  en	  repetition	  eller	  trækkes	  ud	  til	  at	  skabe	  struktur	  over	  en	  længere	  
samtale	  omkring	  mobning.	  De	  følgende	  hovedpointer	  kan	  findes	  frem,	  og	  skrives	  op	  på	  tavlen	  
undervejs.	  Få	  selvfølgelig	  så	  meget	  ud	  af	  eleverne	  selv,	  men	  opsummér	  gerne	  og	  kom	  med	  et	  klart	  
svar.	  Vær	  endelig	  tydelig	  på	  at	  der	  er	  klare	  grænser,	  som	  aftegner	  mobning	  fra	  drillerier	  og	  skænderier,	  
og	  italesæt	  også	  gerne	  disse	  sammen	  med	  eleverne.	  
	  

Flere	  mod	  én	  
Helt	  tydeligt,	  og	  noget	  som	  næsten	  alle	  elever	  kan	  komme	  på	  banen	  med.	  De	  er	  to,	  Simone	  er	  én.	  
Men	  hvor	  mange	  læser	  det	  mon?	  Debatér	  hvor	  samtalen	  mon	  foregår,	  og	  hvem	  der	  i	  så	  fald	  læser	  
med.	  Forestillingen	  er	  ikke	  skrevet	  med	  ét	  svar	  i	  mente	  -‐	  men	  man	  må	  antage	  at	  samtalen	  sker	  
hvor	  Simone	  kan	  læse	  den.	  Ask.fm	  og	  spring.me	  (tidligere	  Formspring)	  er	  gode,	  konkrete	  bud	  på	  
hvor	  samtalen	  sker,	  men	  der	  kunne	  være	  andre.	  
	  
Medløbere	  
Mobning	  har	  altid	  et	  mere	  eller	  mindre	  "medansvarligt	  publikum".	  Det	  interessant	  at	  de	  to	  
tilsyneladende	  taler	  til	  Simone,	  men	  faktisk	  har	  et	  helt	  andet	  publikum	  -‐	  hinanden	  og	  alle	  de	  andre	  
der	  læser	  med.	  Få	  tydeliggjort	  at	  der	  må	  være	  andre	  -‐	  mindst	  Simone	  -‐	  der	  kan	  læse	  med,	  og	  at	  de	  
to	  i	  hvert	  fald	  spiller	  op	  til	  hinanden.	  Diskutér	  om	  Marcus	  eller	  Patrick	  er	  medløbere.	  Starter	  én	  af	  
dem	  som	  medløber?	  Hvis	  andre	  fra	  klassen	  læser	  det,	  er	  de	  så	  medløbere?	  
Husk	  opgaven	  om	  online	  udtalelser	  og	  eskalering	  -‐	  det	  er	  netop	  det	  der	  sker,	  når	  man	  er	  medløber.	  
	  
Udelukkelse	  
Samtalen	  viser	  også	  den	  udelukkelse,	  som	  er	  kendetegnende	  for	  mobning	  -‐	  man	  udstiller	  netop	  at	  
Simone	  ikke	  er	  velkommen	  i	  samtalen,	  ved	  at	  henvende	  sig	  til	  hende.	  Er	  hun	  faktisk	  inviteret?	  Når	  
de	  to	  er	  anonyme,	  hvem	  tror	  Simone	  så	  de	  er?	  Hvor	  mange	  fra	  klassen	  kunne	  det	  mon	  være,	  og	  
hvordan	  vil	  det	  påvirke	  Simone	  at	  vide,	  at	  mindst	  to	  fra	  klassen	  har	  talt	  sådan	  om	  hende	  -‐	  og	  måske	  
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mange	  flere	  læst	  det?	  Hvad	  med	  dem	  der	  intet	  gør,	  er	  de	  så	  med	  til	  at	  udelukke?	  Når	  nu	  ingen	  
siger	  de	  to	  imod,	  hvor	  mange	  vil	  Simone	  tro	  er	  mod	  hende,	  ud	  af	  en	  klasse?	  
	  
Magtforhold	  
Udelukkelsen	  er	  selvfølgelig	  en	  del	  af	  et	  skævt	  magtforhold.	  Skulle	  Simone	  have	  sagt	  noget?	  Kunne	  
nogen	  have	  sagt	  noget?	  Hvorfor	  ikke?	  De	  spørgsmål	  viser	  netop	  at	  der	  er	  nogen	  der	  har	  
overhånden	  -‐	  i	  dette	  tilfælde	  understreget	  af,	  at	  de	  to	  er	  anonyme	  mens	  Simone	  kun	  alt	  for	  
tydeligt	  står	  frem	  med	  navns	  nævnelse.	  Simone	  kan	  intet	  gøre	  mod	  overmagten,	  og	  der	  er	  på	  ingen	  
måde	  tale	  om	  et	  skænderi	  eller	  anden	  situation	  hvor	  Simone	  kunne	  "vinde"	  -‐	  det	  handler	  kun	  om	  
at	  hævde	  sig	  yderligere	  på	  hendes	  bekostning.	  
	  
Fejt	  
Det	  burde	  ikke	  kræve	  nogen	  større	  argumentation,	  at	  slutte	  af	  med	  at	  skrive	  "fejt"	  på	  tavlen.	  
Samtalen	  viser	  netop	  at	  Simone	  ingen	  chance	  har	  og	  de	  to	  er	  anonyme	  -‐	  de	  satser	  intet,	  men	  føler	  
sig	  sikre	  i	  hinandens	  opbakning	  og	  prøver	  kun	  på	  at	  overgå	  den	  anden	  i	  grovheder.	  Flere	  mod	  én,	  
medløberen	  der	  følger	  strømmen,	  at	  være	  i	  overtal	  og	  udelukke,	  at	  udnytte	  et	  skævt	  magtforhold	  
til	  at	  sparke	  på	  nogen	  der	  ligger	  ned	  -‐	  selvfølgelig	  er	  mobning	  fejt,	  og	  det	  skal	  blot	  nævnes	  som	  et	  
autoritativt	  og	  bevist	  faktum.	  Hurtigt	  videre…	  

	  
Afrund	  ved	  at	  diskutere	  hvad	  der	  kunne	  hjælpe	  i	  situationen.	  Kan	  Simone	  gøre	  noget,	  kan	  tilhørerne?	  
Ville	  det	  virke,	  og	  hvor	  godt?	  Det	  er	  helt	  i	  orden	  at	  konkludere	  at	  der	  ikke	  er	  nogen	  simpel	  løsning	  -‐	  det	  
er	  netop	  en	  pointe	  at	  der	  er	  gået	  noget	  galt	  med	  denne	  klasses	  kultur,	  der	  stikker	  langt	  dybere	  end	  den	  
enkelte	  sviner.	  Rund	  af	  med	  at	  tale	  om	  klassekulturen,	  I	  forestillingens	  klasse.	  Man	  kan	  starte	  helt	  
simpelt	  med	  at	  spørge	  om	  det	  lyder	  som	  en	  god	  klasse,	  og	  hvorfor	  ikke.	  Der	  er	  også	  spor	  i	  forestillingen	  
om	  at	  der	  tidligere	  har	  været	  nogen	  der	  blev	  udelukket	  (Lærke).	  Hvordan	  vil	  en	  anden	  klassekammerat	  
reagere	  på	  det,	  der	  sker	  i	  samtalen?	  Hvordan	  vil	  man	  undgå	  at	  det	  går	  ud	  over	  én	  selv?	  Er	  man	  
medløber,	  hvis	  man	  blander	  sig	  uden	  om	  for	  at	  beskytte	  sig	  selv?	  Kan	  man	  gøre	  noget	  andet,	  end	  at	  
blande	  sig	  direkte?	  
	  
2.4	  TILHØRENDE	  OPGAVER	  
Der	  er	  to	  opgaver,	  som	  man	  kan	  fortsætte	  med	  efterfølgende.	  De	  kan	  bruges	  som	  stil	  -‐	  eventuelt	  med	  
frit	  valg	  imellem	  dem,	  eller	  man	  kan	  sende	  eleverne	  ud	  i	  grupper,	  som	  skal	  forberede	  et	  mundligt	  
oplæg.	  Som	  mundtligt	  oplæg	  kan	  opgaverne	  underdeles	  ved	  at	  nogle	  har	  ansvaret	  for	  de	  forskellige	  
del-‐elementer.	  "Mobning	  IRL"-‐opgaven	  er	  bedst	  som	  stil,	  men	  kan	  fungere	  som	  gruppearbejde	  ved,	  at	  
hver	  gruppe	  kun	  har	  ansvar	  for	  at	  få	  ét	  eller	  to	  elementer	  med	  i	  deres	  beskrivelse	  af	  mobningen.	  
	  
Mobning	  IRL	  

• Beskriv	  en	  situation	  hvor	  Patrick	  og	  Marcus'	  mobning	  foregår	  ude	  i	  den	  fysiske	  verden,	  istedet	  
for	  online.	  Beskriv	  scenen,	  og	  skriv	  samtalen	  som	  en	  scene	  fra	  en	  bog	  -‐	  antag	  at	  publikum	  
kender	  personerne	  som	  du	  gør,	  men	  beskriv	  gerne	  personernes	  indre	  liv,	  udover	  det	  der	  lige	  
sker	  og	  bliver	  sagt.	  

• Overfør	  så	  mange	  af	  de	  fem	  gennemgåede	  elementer	  af	  mobning	  -‐	  flere	  mod	  én,	  medløbere,	  
udelukkelse,	  magtforhold	  og	  fejhed	  -‐	  så	  de	  kommer	  med	  i	  din	  udgave	  af	  historien.	  

• Mobning	  på	  Simones	  festbillede.	  
• Analysér	  kommentarerne	  på	  billedet	  af	  Simone.	  Hvor	  tror	  du	  de	  foregår,	  og	  hvad	  fortæller	  det	  

om	  dem	  der	  skriver,	  hvem	  de	  mener	  skriver	  til	  og	  hvem	  der	  (derudover)	  kunne	  læse	  
kommentarerne.	  Find	  eksempler	  på	  alle	  de	  fem	  gennemgåede	  elementer	  af	  mobning	  -‐	  flere	  
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mod	  én,	  medløbere,	  udelukkelse,	  magtforhold	  og	  fejhed	  -‐	  og	  beskriv	  hvordan	  de	  er	  tydeligere,	  
stærkere,	  svagere	  eller	  bare	  anderledes,	  i	  dette	  tilfælde.	  

• Konkludér	  på	  hvilken	  mobning	  der	  er	  den	  værste	  og	  hvorfor	  -‐	  den	  anonyme	  samtale	  eller	  
festbilledet?	  	  

	  
Uskrevne	  regler	  
Samlet	  opgave	  på	  klassen.	  
Her	  handler	  det	  om	  klassens	  faktiske	  normer.	  Derfor	  er	  det	  også	  vigtigt,	  at	  eleverne	  ikke	  føler	  at	  de	  
skal	  svare	  "rigtigt";	  det	  handler	  om	  at	  vise	  at	  man	  gerne	  må	  have	  forskellige	  holdninger	  og	  idéer	  om	  
hvordan	  reglerne	  er	  online.	  Samtidig	  kan	  det	  være	  en	  øjenåbner	  at	  de	  andre	  måske	  netop	  ikke	  er	  
enige.	  
	  
Opgaven	  følger	  værdilinje-‐formen;	  elever	  skal	  stille	  sig	  på	  en	  linje	  mellem	  to	  udsagn,	  oftest	  "Helt	  enig"	  
og	  "Helt	  uenig".	  Er	  man	  helt	  enig	  har	  man	  ingen	  eller	  næsten	  ingen	  forbehold	  overfor	  udsagnet,	  er	  
man	  helt	  uenig	  er	  der	  få	  eller	  ingen	  situationer	  hvor	  man	  synes	  det	  pågældende	  handling	  er	  i	  orden.	  
Det	  er	  en	  fordel	  at	  skrive	  de	  to	  udsagn	  på	  en	  seddel	  på	  gulvet,	  og	  det	  er	  vigtigt	  at	  alle	  tager	  stilling	  -‐	  
pointen	  er	  netop	  at	  der	  ikke	  findes	  en	  "neutral"	  position	  udenfor	  værdilinjen.	  Eleverne	  får	  30	  sekunder	  
til	  at	  stille	  sig,	  og	  herefter	  kan	  man	  stille	  spørgsmål	  om	  hvorfor	  til	  et	  lille	  udpluk.	  Det	  er	  altid	  sjovest	  at	  
se	  på	  yderpositionerne,	  bed	  evt.	  dem	  i	  midten	  om	  at	  svare	  igen	  på	  disse	  og	  sørg	  i	  hvert	  fald	  for	  at	  det	  
ikke	  bliver	  et	  "helle".	  Hvis	  der	  er	  tid,	  kan	  man	  med	  fordel	  lade	  eleverne	  skifte	  position	  efter	  debatten,	  
for	  at	  se	  om	  nogen	  har	  ændret	  holdning	  -‐	  det	  skal	  være	  helt	  legitimt,	  selvfølgelig.	  Det	  er	  en	  kunst	  at	  
styre	  debatten,	  men	  formen	  fungerer	  rigtig	  godt!	  
	  
Her	  bruger	  vi	  værdilinjen	  til	  at	  tale	  om	  klassens	  normer	  for	  hvordan	  man	  opfører	  sig	  online.	  Stil	  de	  
følgende	  spørgsmål,	  eller	  klip	  dem	  evt.	  ind	  i	  et	  slideshow	  til	  smartboardet:	  

• Billeder	  -‐	  Man	  må	  altid	  tage	  billeder	  af	  andre	  fra	  klassen.	  
• Billeder	  -‐	  Man	  må	  altid	  uploade	  billeder	  af	  andre	  fra	  klassen.	  
• Billeder	  -‐	  Man	  må	  altid	  tagge	  og	  kommentere	  billeder	  af	  andre	  fra	  klassen.	  
• Billeder	  -‐	  Har	  nogen	  taget	  et	  billede	  af	  én,	  uploadet	  det	  eller	  tagget	  én,	  er	  det	  pinligt	  og	  lidt	  fejt	  

at	  bede	  dem	  om	  at	  slette	  det,	  tage	  det	  ned	  eller	  untagge	  én.	  
• Facerape	  -‐	  Hvis	  en	  fra	  klassen	  har	  efterladt	  sin	  computer,	  telefon	  eller	  tablet	  logget	  ind	  på	  

Facebook,	  må	  man	  skrive	  hvad	  som	  helst	  på	  deres	  profil.	  
• Facerape	  -‐	  Facerape'r	  man	  nogen,	  er	  der	  klare	  grænser	  for	  hvad	  man	  kan	  tillade	  sig	  at	  skriv	  
• Facerape	  -‐	  Er	  man	  blevet	  Facerape't	  er	  man	  selv	  ude	  om	  det.	  Man	  bør	  ikke	  slette	  opslaget.	  
• Online	  kritik	  -‐	  Det	  er	  OK	  at	  kritisere,	  også	  med	  ret	  grimt	  sprog,	  offentlige	  og	  kendte	  personer	  

online.	  
• Online	  kritik	  -‐	  Det	  er	  OK	  at	  kritisere,	  også	  med	  ret	  grimt	  sprog,	  folk	  fra	  skolen	  eller	  byen	  online.	  
• Online	  kritik	  -‐	  Det	  er	  OK	  at	  kritisere,	  også	  med	  ret	  grimt	  sprog,	  ens	  klassekammerater	  online.	  
• Sige	  fra	  -‐	  Hvis	  nogen	  bliver	  hængt	  ud	  online,	  bør	  man	  støtte	  dem	  (online	  eller	  offline),	  

ligegyldigt	  hvem	  de	  er.	  
• Sige	  fra	  -‐	  Hvis	  nogen	  bliver	  hængt	  ud	  online,	  bør	  man	  støtte	  dem	  (online	  eller	  offline),	  hvis	  det	  

er	  nogen	  man	  er	  ven	  med	  på	  Facebook.	  
• Sige	  fra	  -‐	  Hvis	  nogen	  bliver	  hængt	  ud	  online,	  bør	  man	  støtte	  dem	  (online	  eller	  offline),	  hvis	  det	  

er	  en	  fra	  klassen.	  
• Sige	  fra	  -‐	  Hvis	  nogen	  bliver	  hængt	  ud	  online,	  bør	  man	  støtte	  dem	  (online	  eller	  offline),	  hvis	  man	  

er	  venner.	  
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Det	  er	  ikke	  meningen,	  der	  skal	  være	  nogen	  endelig	  konklusion,	  og	  man	  kan	  også	  sagtens	  springe	  over	  
nogle,	  eller	  indsætte	  andre	  relevante,	  udsagn.	  Man	  kan	  sagtens	  bruge	  formen	  til	  at	  diskutere	  hvor	  man	  
må	  tale	  i	  mobil,	  om	  man	  skal	  svare	  på	  en	  sms,	  hvilke	  ting	  der	  er	  for	  private	  til	  Facebook,	  osv.	  Opgaven	  
er	  god	  til	  at	  få	  diskussionen	  igang,	  og	  kan	  med	  fordel	  bruges	  som	  en	  "pause"	  i	  et	  oplæg.	  Man	  kan	  også	  
sagtens	  dele	  den	  op,	  og	  tage	  ét	  emne	  af	  gangen.	  
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3.	  HJEMMEOPGAVER	  
	  
3.1	  SKRIV	  EN	  FORTSÆTTELSE	  PÅ	  STYKKET	  
evt.	  i	  en	  af	  formerne	  -‐	  blogpost,	  vlog,	  chat,	  email,	  sms,	  eller	  klassisk	  stil/fortælling	  
skriv	  til	  Simones	  væg?	  modsvar	  drillerierne	  -‐	  hvordan,	  hvilket	  medie	  (på	  fb,	  med	  humor,	  direkte,	  etc,)	  
	  
Som	  opvarmning	  til	  opgaven	  kan	  du	  bede	  eleverne	  om	  at	  forholde	  sig	  til	  følgende:	  

-‐ Find	  ironi	  og	  sarkasme	  i	  stykket	  
-‐ Hvad	  ville	  de	  have	  skrevet,	  	  

! til	  Simone	  på	  hendes	  væg	  eller	  privat,	  hvis	  de	  skulle	  hjælpe?	  
! til	  mille	  på	  hendes	  væg,	  og	  privat?	  
! til	  Markus	  på	  hans	  væg,	  og	  privat?	  

	  
3.2	  MOBILER	  MOD	  MOBNING	  
Center	  for	  Digital	  Pædagogik	  har	  tidligere	  i	  samarbejde	  med	  lommefilm	  lavet	  projektet	  ”Mobiler	  mod	  
Mobning”.	  Læs	  om	  projektet	  her:	  	  	  http://cfdp.dk/laerervejledningen-‐mobiler-‐mod-‐mobning/	  
	  
I	  ovenstående	  link	  kan	  du	  downloade	  en	  lærevejledning	  til	  hvordan	  man	  kan	  lave	  film	  med	  eleverne.	  
Formålet	  med	  filmene	  kan	  bl.a.	  være	  at	  gøre	  eleverne	  til	  ambassadører	  på	  skolen.	  	  
	  
Forslag	  til	  temaer	  :	  

• lave	  en	  vlog	  fra	  forestillingens	  klasse,	  	  
o hvad	  de	  ville	  sige	  efter	  Simones	  selvmordsforsøg	  
o én	  som	  ærligt	  prøver	  at	  hjælpe	  
o én	  som	  prøver	  at	  sikre	  sig	  selv	  mod	  mobningen	  

	  
3.3	  OPLÆG	  
Hold	  et	  oplæg	  for	  de	  andre	  klasser:	  retningslinjer	  for	  god	  kommunikation	  på	  de	  sociale	  medier.	  
	  
Overvejelser	  i	  forhold	  til	  oplægget:	  

-‐ Er	  der	  forskel	  på	  drenge	  og	  piger?	  
! Er	  der	  forskel	  på	  forventninger?	  Marcus	  siger	  at	  Mille	  ”ved	  ikke	  hvordan	  det	  er”	  

-‐ Hvad	  er	  forskellen	  på	  når	  Patrick	  sender	  et	  billede	  ud	  af	  sin	  pik	  og	  Simone	  sender	  et	  billede	  
ud	  af	  sin	  BH?	  	  
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Bilag	  1	  
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Bilag	  2	  
	  

ANONYM-ET 
hey simone mikkelsen hvem er din bedste veninde spørgsmålstegn 
 

ANONYM-TO 
hvem er din bedste veninde simone spørgsmålstegn 
 

ANONYM-ET 
kan du ikke svare Simone Mikkelsen spørgsmålstegn 
 

ANONYM-TO 
hvem er din bedste veninde Simone Mikkelsen spørgsmålstegn 
 

ANONYM-ET + ANONYM-TO 
er du for klam til at svare spørgsmålstegn 
 

ANONYM-ET 
har du noget i munden siden du ikke svarer simone mikkelsen 
 

ANONYM-TO 
har du ikke nogen bedste veninde simone mikkelsen 
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ANONYM-ET + ANONYM-TO 

hvem har du i munden simone mikkelsen 
 

ANONYM-TO 
er det niclas andersen du har i munden  
 

ANONYM-ET + ANONYM-TO 
din kæft er i hvert fald stor nok 
 

ANONYM-ET 
er det din far du har i munden 
 

ANONYM-ET + ANONYM-TO 
eller vil han hellere kneppe dem fra sit arbejde 
 

ANONYM-ET 
hvem knepper din mor simone 
 

ANONYM-TO 
græder hun simone  
 

ANONYM-ET + ANONYM-TO 
græder du også simone  
 

ANONYM-TO 
er det derfor du ikke svarer 
 

ANONYM-ET + ANONYM-TO 
fordi hun drikker alt jeres sprut 
 

ANONYM-TO 
kan du skaffe noget sprut til os 
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ANONYM-ET 

har din mor ikk noget sprut 
 

ANONYM-TO 
har din mor ikke tusind flasker 
 

ANONYM-ET + ANONYM-TO 
hvis du kan skaffe tre flasker vodka vil vi overveje at kneppe dig for dem 
 

ANONYM-TO 
har du plads til en flaske i kæften simone  
 

ANONYM-ET 
er der plads andre steder end der simone 
 

ANONYM-TO 
ved du hvad der er større end din mund simone  
 

ANONYM-ET + ANONYM-TO 
din fisse og dit røvhul 
 

ANONYM-TO 
der er plads til alle ikke simone mikkelsen 
 

ANONYM-ET 
der er plads til alle ikke simone mikkelsen 
 

ANONYM-TO 
er der plads til alle simone mikkelsen 
 
Citat Manuskript #bitch #kælling #backstabber af Henrik Szklany	  


