«Speak up»
«Speak up» er basert på en ide av
Sarah Craig. Den er laget av den
ideelle engelsk organisasjon «Beat
bullying»

Prosess
 Se filmen
 Filmen kan både brukes både i klassemøtet
og i samtalegruppene
 Drøft spørsmålene på de neste bildene og
eventuelt tilføy andre relevante spørsmål og
oppgaver
 Hvis mulig gjennomfør den praktiske
oppgaven

Noen spørsmål til filmen (1)
 Hvilke tanker og følelser fikk du da du så filmen?
 La elevene få tenke seg litt om på egen hånd før dere
starter samtalen

 Hva tror du er grunnen til at jenta som er vitne til
mobbingen ikke gjør noe før etter at mobberne er
gått?
 Hva ville du gjort i en slik situasjon?

Jentene på toalettet
Liz er på toalettet og vasker hendene sine. Da
kommer to jenter inn. De roper aggressive skjellsord
til henne og tømmer skolesekken hennes på gulvet.
Etter at de har gått kommer Beth ut av toalettet og
følgende samtale utspiller seg
Jente 1: Are you ok?

:Sorry, I should have come out earlier
Jente 2:They do this every day!

Jente 1: They have nothing better to do

Don't worry, cause I am not going to let this happen again

Noen spørsmål til filmen (2)
 Jenta i filmen sier at hun ikke skal la det skje
igjen. Hvordan tror du hun kan hindre dette?
 Hvis dette hadde skjedd på din skole, hva
kunne du gjort for å hindre at det skjedde
igjen?
 Hvordan kan jenta i filmen som blir utsatt for
mobbing, få hjelp?
 Jf. Mobberegel to som sier at vi skal forsøke å
hjelpe elever som blir mobbet

Oppgave knyttet til filmen
En oppgave som kan brukes i engelsk, norsk eller
samfunnsfag
 Hvis klassen skal lage en liten film om samme
eller et lignende tema; Hva kan den handle om?
 Del inn i grupper
 Hver gruppe lager et manus til en kortfilm

