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Målgruppe: 4. til 6. klasse.

Beskrivelse
Dansk børneserie sæson IV. Klassen er begyndt at spille et nyt spil på mobilen, der hedder Rockamuffin.
Bertram scorer lynhurtig toppoint i spillet til stor frustration for de andre, som ikke kan følge med. Og ikke nok
med det, så er Bertram også en vildt dårlig og skadefro vinder. Derfor begynder der pludselig at tikke lede
beskeder ind på hans telefon. En vil nemlig have ham ned med nakken. Men hvem?

Pædagogisk note
Kapitelsættet sætter spot på digital mobning. Der er tre nedslag i serieafsnittet med spørgsmål til refleksion og
debat i klassen.

Kapiteloversigt og kapitelindhold
Kapitelsæt: Spørgsmål til refleksion og debat om temaet "Digital mobning".
Der er tre nedslag i kapitelsættet, hvor eleverne bedes forholde sig dels til Bertrams følelser og desuden
diskutere den konsekvens/ straf, som skolelederen giver de to drenge for.
01:

Ubehagelige beskeder tikker ind på Bertrams telefon
00:02:46
Har I selv prøvet at modtage ubehagelige beskeder på sms, Snap eller andet sted? Hvordan føltes det?
Hvad gjorde I? Har Bertram fortjent disse beskeder? Hvorfor/ hvorfor ikke? Pigerne foreslår Bertram at
ignorere beskederne, men det vil han ikke. Hvad ville I selv gøre, hvis I modtag sådanne beskeder?

02:

Slut

03:

Konflikten optrappes
00:04:36
Bertram bliver meget vred, da han finder us af, hvem der har sendt beskederne? Forstår I hans
reaktion? De to drenge bliver uvenner. Hvordan ville I selv reagere, hvis I var Bertram? Læreren sender
dem på kontoret. Synes I, det er det rigtige at gøre? Hvorfor/ hvorfor ikke? Har I selv oplevet en lignende
situation? Hvordan blev den tacklet?

04:

Slut
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05:

Nul tolerance
00:07:07
Skolelederen beder drengene om at aflevere deres mobiler i fem dage. Hvad mener I om denne straf/
konsekvens? Hvorfor? Ville I selv kunne undvære jeres mobil i 5 dage? Hvorfor/ hvorfor ikke? Hvad ville I
savne mest ved ikke at have mobilen? Hvad vil det sige at have nul tolerance? Synes I det er en god idé
med nul tolerance? Hvorfor/ hvorfor ikke? Er der en digital mobbepolitik på jeres skole? Hvad mener I,
der burde gøres ved digital mobning?

06:

Slut
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