AHMED OCH MARKUS
DISKUSSIONSFRÅGOR

- Varför tror ni att Ahmed gömmer sig i början av filmen?
- Varför vill Ahmed inte svara på lärarens fråga trots att han kan svaret?
- Hur tror du att Ahmed mår?
- Efter att Markus och hans kompisar attackerade Ahmed på toaletten ser man att Markus
funderar över det som just hände, vad tror du att han tänker?
- Finns det något Ahmed kan göra för att få Markus och hans kompisar att sluta?
- Vad har Ahmed som inte Markus har?
- Vad har Markus som inte Ahmed har?
- Vad har Markus och hans pappa för typ av relation?
- Varför tror du att hans pappa är elak mot honom?
- Tror du att Markus relation till sin pappa har något med att göra att han mobbar Ahmed?
- Hur är Markus som person i skolan?
- Hur är Markus som person hemma?
Fler diskussionsfrågor
på baksidan
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AHMED OCH MARKUS
DISKUSSIONSFRÅGOR
- Varför tror ni att han är annorlunda som person i skolan jämfört med hur han är hemma?
- ”Jag vet inte varför jag måste vara så jävla taskig mot dig hela tiden, det bara blir så.”
säger Markus till Ahmed i videochatten. Varför tror du att Markus är taskig?
- Vad tror du att Ahmed tänker när Markus säger att ”det bara blir så”?
- Varför tror du att Markus mobbar Ahmed trots att han egentligen inte vill?
- Tror du att Markus känner sig ensam?
- Gör Ahmed rätt eller fel som stannar kvar i videochatten med Markus?
- Vad är mobbing?
- Nämn tre anledningar till varför en person mobbar någon annan.
- Vems ansvar är det att motverka mobbning i skolan?
- Om tre personer mobbar en fjärde, vem eller vilka borde flyttas till en annan skola?
Varför just den eller de personerna?
- Har du som utomstående något ansvar om du ser att någon blir mobbad eller illa
behandlad?
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