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Møt Rocca – en moderne Pippi Langstrømpe!   
 
Rocca (11) er en kreativ, smart og modig jente med et litt annerledes liv. Rocca kan kjøre både 
bil og fly, og bor alene med ekornet sitt mens pappaen hennes er ute i verdensrommet. Rocca 
har trent til å bli astronaut hele livet, men for at hun skal bli godkjent må hun starte på vanlig 
skole. Det tar ikke lang tid før den nye klassen legger merke til henne, og Rocca bestemmer 
seg for å overbevise både elevene og de voksne om at barn også kan forandre verden 
(Barnefilmfestivalen, 2020). 
 

Fakta om filmen 
Lengde: 1 time, 41 minutter  
Aldersgrense: 9 år 
Anbefalt alder: 10 år 
Klassetrinn: 5. - 10. Trinn 
Tema: Vennskap, mobbing, sosiale medier, mangfold, fattigdom, familie. 
Fag: Norsk, samfunnsfag, KRLE 
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Produksjonsår: 2019 
Regi: Katja Benrath  
Skuespillere: Luna Maxeiner, Caspar Fischer-Ortmann, Luise Richter, Leo Knizka, Barbara 
Sukowa, Fahri Yardim, Michael Maertens,  
Språk: Tysk tale, norsk tekst 
Opprinnelse: Tyskland 
Orginaltittel: Rocca verändert die Welt 
Undervisningsopplegget er levert av: Norgesfilm AS 

Lærerveiledning 
Denne filmen har tysk tale og norske undertekster. Kompetansemålene er hentet fra nye 
lærerplaner som trådte i kraft til skolestart august 2020. 
 
I oppgavesamlingen under kan ulike faglærere selv velge hvilke oppgaver elevene skal jobbe 
med. Oppgavene kan besvares både muntlig og skriftlig, i grupper eller enkeltvis. Mange av 
oppgavene kan også være fine å bruke til diskusjon i klasserommet.  
 

Kompetansemål fra læreplanen 

Norsk 
● Reflektere etisk over hvordan eleven fremstiller seg selv og andre i digitale medier. 
● Beskrive fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for 

ulike formål. 

Kjerneelement som vektlegges: 
● Muntlig kommunikasjon, skriftlig tekstskaping, kritisk tilnærming til tekst. 

Samfunnsfag 
● Reflektere over korleis ein sjølv og andre deltek i digital samhandling, og drøfte kva det 

vil seie å bruke dømmekraft sett i lys av reglar, normer og grenser. 
● Drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis 

ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering. 
● Reflektere over korleis kommersiell påverknad kan verke inn på forbruk, personleg 

økonomi og sjølvbilete. 

Kjerneelement som vektlegges: 
● Identitetsutvikling og fellesskap, demokratiforståing og deltaking, undring og utforskning 
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KRLE 
● Utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til 

hverdags- og samfunnsutfordringer. 

Kjerneelement som vektlegges: 
● Kunne sette seg inn i andres perspektiv. 

 

Tverrfaglige tema 
Filmen kan brukes som utgangspunkt for arbeid med alle de tre tverrfaglige temaene i 
læreplanen. Filmen viser bredden av utfordringer mange unge møter, og er innom aktuelle tema 
som mobbing, sosiale medier, familierelasjoner, ensomhet, sosiale ulikheter, mangfold og 
vennskap. Alle disse temaene er relevante for folkehelse og livsmestring. Det er særlig 
interessant hvordan filmen diskuterer hva det vil si å være en rollemodell på internett.  
 
Gjennom Roccas handlinger ser vi at hun utgjør en forskjell i samfunnet og setter seg inn i 
andre menneskers livssituasjon og utfordringer. Selv om hun bare er elleve år, så klarer hun å 
skape endring i samfunnet. Dette gjør filmen også aktuell i arbeidet med demokrati og 
medborgerskap.  
 
Måten Rocca hjelper de hjemløse gjør den også relevant innenfor bærekraftig utvikling. De 
hjemløse i filmen ses som et bilde på fattigdom i et større globalt perspektiv, og åpner på denne 
måten for mange interessante problemstillinger. Kan vi si at vi bidrar til en bærekraftig utvikling 
når vi samtidig lukker øynene for mennesker som trenger hjelp? 
 
 
 
 

Oppgaver til filmen 

Mobbing og sosiale medier 
I klassen til Rocca bruker elevene mobiltelefonen ganske mye i skoletiden. 

1. Hva synes du om dette? 
2. Hvordan er reglene for bruk av mobiltelefon på din skole? 
3. Hva er aldersgrensen for å opprette profil på ulike sosiale medier? 
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4. Det er flere ulike episoder i filmen der Amely tar bilder eller filmer Zoe med 
mobiltelefonen sin.  

a. Hva er det som skjer i disse episodene? 
b. Hvorfor tror du Amely gjør dette? 
c. Hvordan reagerer de andre elevene? 
d. Lila liker egentlig Zoe veldig godt, men hun får ikke helt til å stå opp for henne. 

Hvorfor? 
e. Er det lov å dele bilder eller filmer av andre på denne måten? 
f. Hvordan tror du Zoe egentlig har det på skolen? 
g. Hva burde lærerne gjøre? 
h. Hvem hjelper Zoe? 
i. Hvem er det som hjelper Amely etter at hun har skadet seg? 

 

Forbilder 
Rocca vet ikke noe særlig om sosiale medier, YouTube-stjerner eller den slags. Hele livet har 
hun vært mest sammen med voksne. Vennen Max lærer Rocca om sosiale medier, og han 
forteller henne hva en influencer er. 

1. Forklar hva en influencer er. 
2. Kjenner du til noen influencere? 
3. Kunne du selv tenke deg å bli en influencer? Hvorfor eller hvorfor ikke? 
4. Hva slags influencer er det Rocca bestemmer seg for å bli? 
5. Hva vil det si å være et godt forbilde? 
6. På hvilken måte er Rocca et godt forbilde for vennene sine? 
7. Gjennom filmen sier Rocca flere fine visdomsord. Husker du noen av disse? 

Karakterene i filmen 

Rocca 
1. Beskriv Rocca med tre ord 
2. Da Rocca ikke kommer tilbake på skolen etter første skoledag får hun besøk at to 

klassekamerater. De forteller at rektor oppdaget at hun manglet i klasserommet, og de 
spør om hun ikke blir redd for å havne i trøbbel. Hva svarer Rocca på dette? 

3. Hvorfor tror du at Rocca er så uredd og optimistisk? 
4. Hva er det som skiller Rocca fra de andre elevene i klassen? 

Roccas bestemor 
1. Hvordan synes du bestemoren oppfører seg mot Rocca? 
2. Hvorfor tror du hun er på denne måten? 

 Undervisningsopplegg til ROCCA REDDER VERDEN                                             4 



   
 

3. Hvordan forandrer bestemoren seg mot slutten av filmen? 
4. Hva tror du er grunnen til at hun forandrer seg? 

Elevene i klassen 
1. Hvilket inntrykk får du av elevene i Roccas klasse? 
2. Rocca setter seg ved siden av Max på første skoledag. Hvordan utvikler vennskapet 

deres seg? 

De hjemløse  

(Casper + de som holder til under brua) 

1. Hvorfor tror du at Roccas venner fra klassen er redd for å snakke med de hjemløse? 
2. Hvordan reagerer de hjemløse da Max og Rocca gir dem mat? 
3. Hvorfor er Casper hjemløs? 
4. Hva tror du hjalp Casper til å få det bedre? 

Skriveoppgaver 

1. Skriv om din opplevelse av filmen. 
a. Vil du anbefale filmen til en venn? Hvorfor, eller hvorfor ikke? 
b. Hva synes du var morsomst, mest spennende og tristest? 
c. Hvordan likte du slutten? 

2. Hvordan tror du det går videre med Rocca?  
a. Skriv en fortelling om livet hennes som voksen. 

eller 
b. Skriv en nyhetssak om den populære Youtuberen Rocca. 

3. Pippi og Rocca 
a. Rocca er som en moderne Pippi Langstrømpe. I likhet med Pippi bor hun alene, 

hun er modig og veldig rettferdig.  Hvilke andre likhetstrekk er det mellom Rocca 
og Pippi? 

Aktiviteter for klassen 

Gjenskap sirkel-øvelsen fra filmen 
Hele klassen gjør samme øvelse som klassen til Rocca gjør i filmen. De som kjenner seg igjen i 
spørsmålene, stiller seg i midten av ringen. Spørsmålene kan lages av læreren, elevene eller 
dere kan bruke spørsmål fra lista under her: 

 Undervisningsopplegg til ROCCA REDDER VERDEN                                             5 



   
 

1. Hvem har et kjæledyr? 
2. Hvem er skikkelig lykkelig? 
3. Hvem har med vilje sagt noe for å såre noen andre? 
4. Hvem har brukt mobiltelefonen i skoletida? 
5. Hvem har søsken? 
6. Hvem er forelsket? 
7. Hvem har gjort en god gjerning i dag? 
8. Hvem liker å game? 
9. Hvem liker å leke ute? 
10. Hvem har ikke en iPhone? 

 
Fyll på flere spørsmål i listen som passer til klassen. 

Diskuter disse påstandene: 
1. Man må ha det gøy for å lære noe. 
2. Det er ok å la være å si fra til en voksen når noen blir mobbet, for å unngå å bli mobbet 

selv. 
3. Alle barn bør kunne bruke mobiltelefon i skoletiden. 
4. Det bør være 10 årsgrense på instagram, snapchat og lignende. 
5. Det er farlig å snakke med hjemløse. 
6. Barn kan forandre verden. 
7. Man vet aldri hvordan folk har det inni seg. 
8. Det er ingen vits å være redd for noe man ikke kan gjøre noe med. 
9. Det er bedre å leke sammen med venner enn å holde på med mobilen etter skolen. 
10. Det er ikke lov til å mobbe noen bare fordi de går kledd litt annerledes. 
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