Mobbning
Förskola & lågstadiet
TV-program
Hur tänker du?: Pyssel och problem

2015, från 6 år, 14 min
Ayla, Amina och Petra pysslar och kollar på flera filmer under tiden. Filmerna handlar om Elin som hamnar i
olika situationer. Idag handlar de om Elins klasskompisar Sam och Emil som brottas, men tycker båda att det är
kul? Och Elin undrar vad hon skulle gjort när Sonja retade Tilda idag i skolan. Och varför retar Emil Sam och
säger att han har en tjejtröja, vem är det som bestämmer om det ska vara en kill- eller tjej-tröja egentligen?
Ayla, Amina och Petra diskuterar vad de tycker om situationen och öppnar till diskussion.

Med all rätt: Kajsa

2015, från 6 år, 9 min
Om behovet av särskilda resurser i skolan. Enligt barnkonventionen har varje barn rätt till utbildning, och ingen
får diskrimineras. Här träffar du Kajsa som har det jobbigt i skolan. Hon har svårt för att sitta still och
koncentrera sig. Hon stör de andra barnen och ofta hamnar hon i korridoren. När klassen ska åka på en
äventyrshelg får Kajsa inte åka med.

Med all rätt: Nova

2015, från 6 år, 9 min
Om gruppdynamik och att våga ta ställning mot mobbning och kränkande särbehandling. Enligt
barnkonventionen för inga barn diskrimineras. Här möter du Nova. Hon är med i en teatergrupp som ska spela
Romeo och Julia. När det blir bestämt vem som ska spela huvudrollen Julia blir det oro i gruppen och en flicka
blir utfryst.

Vara vänner – 8 program

2009, från 6 år, 8x9 min
Vi får se berättelser om empati, kompisskap och mod - det handlar bland annat om att vara ny i klassen, att
vara olik sina kompisar och att hamna utanför. I berättelserna möter vi både mobbningsoffer, förövare och den
som passivt ser på. Historierna ser ut att sluta olyckligt ända tills rollfigurerna inser att de kunde ha handlat
annorlunda och får chansen att ge berättelsen ett bättre slut. Vad händer när vi backar bandet och låter alla
som är med vara lite schystare, och lite modigare? Ett förord till dig som pedagog

Rättens riddare: Mobbning

2008, från 6 år, 8 min
Vi möter Karolina och Fredrik som är proffs på att vara kompisar. De är kamratstödjare på sin skola och håller
ett öga på vad som händer på skolgården. Om någon inte får vara med och leka eller om någon blir retad går de
fram och säger till eller frågar om han eller hon vill vara med och leka. Rättens Riddare berättar om Linnea som
blir mobbad av två tjejer på fotbollsträningen. Ingen hjälper Linnea så Rättens Riddare rycker ut.

Värsta bästa vänner 1 – 6 program

1998, från 5 år, 6x13 min
Med hjälp av dockor och dockspelare gestaltas olika dagliga situationer som har att göra med vårt förhållande
till olikheter. Dockorna representerar olika typer av barn med varierad etnisk och social bakgrund. Teman som
tas upp är bland annat att bli utfrusen och inte få vara med, att bli retad för hur man ser ut, att se hur en
kamrat blir utsatt och att se fördelarna med att alla är olika.

Värsta bästa vänner 2 – 6 program
1999, från 5 år, 6x13 min

Värsta bästa vänner 3 – 6 program
2000, från 5 år, 6x13 min

Radio-program
Hugo och Josefin – 10 program

2009, från 6 år, 10x11 min
Jacob Ericksson läser Maria Gripes klassiker.

Småsagor: Solvej och tjottablängaren

2008, från 5 år, 11 min
Solvej sliter med sin gamla spark i nysnön när alla andra åker pulka. Klart man åker spark! Sixten och Solvej
tävlar men hon kommer ingen vart och blir riktigt irriterad. Dumma skruttspark! Sixten skrattar. Det skulle han
inte ha gjort. Innan Solvej hinner tänka har hon gett Sixten en sån tjottablängare så att han trillar baklänges. Lill
Lindfors läser Åsa Karsins bilderbok och sjunger tillsammans med Dina Nordh Karsin som spelar Solvej.

Mellanstadiet
TV och film
Stå upp för de tysta

2015, från 10 år, 10 min
Se högstadiet längre ner.

Max´s movie – 10 program

2014, från 10 år, 10x9 min
En engelsk serie om elvaårige Max som har en tuff vardag. Han mobbas i skolan och har en mamma som är
väldigt distraherad. Men Max har en livlig fantasi och tar alla chanser att fly in i sitt filmskapande.

E-mobbning

2013, från 12 år, 13 min
Varför kränker, hotar och hänger vi ut folk på nätet? När bör man polisanmäla? Vi träffar drabbade, rektorer,
lärare, poliser och experter som berättar om e-mobbning och öppnar för diskussion.

Maktlekar - det osynliga våldet

2012, från 10 år, 16 min
Maktlekar är inget nytt fenomen utan har förekommit i olika samhällsgrupper under flera hundra år.
Historikern Esbjörn Larsson berättar om våldsamma lekar från förr i tiden. I filmen varvas spelscener med
exempel på maktlekar från skolmiljöer med intervjuer och berättarröst.

Orka: Ebba är utfryst

2010, från 10 år, 28 min
Hur kommer man åt mobbning som är tyst och subtil? Ebba är duktig i skolan men blir utfryst. Stephan tar med
sig den fiktiva Ebba till skolan och försöker lösa problemet tillsammans med elever och lärare.

Orka: Philip är mobbad

2010, från 10 år, 27 min
Pappfiguren Philip går i femman och mobbas av sina klasskamrater. Stephan besöker Philips skola i Västerås
och pratar med kloka klasskamrater och en fritidsledare som är van att rycka in när det förekommer mobbning

Skorna

2010, från 10 år, 4 min
En historia om mobbning, samvete och försoning, där en kille lämnas ensam utan skor på fötterna i gympasalen
på en skola. Vinnarna av 2009 års Stockholm Filmfestival Juniors kortfilmstävling för barn och ungdomar står
för manus och regi.

Bland mobbare och mobboffer: E-mobbning

2009, från 10 år, 18 min
Den kan ta sig in i ditt hem och du vet inte alltid vem som ligger bakom. Ulrika Löfholm från Friends berättar
om e-mobbning. En 12-årig kille berättar hur han blev utsatt via både MSN och onlinespel.

Alla för en: Nätmobbning

2008, från 10 år, 17 min
Nemrut från Jakobsberg berättar om när han fick ett hotfullt e-brev. I flera nätter låg han sömnlös och oroade
sig över det. Varför skickar folk sådana brev? Och vad ska man göra om man råkar ut för det?

Banderoll: Mobbning, offer och förövare

2007, från 10 år, 13 min
Möte med två ungdomar som drabbats av mobbning fast på två helt olika sätt.

Banderoll: Mobbning, hur funkar det?

2007, från 10 år, 13 min
Hur ska man göra om någon mobbas? Vilka olika roller antar elever när någon mobbas? Vi möter Lars Arrhenius
som är Barn- och elevombud. Han berättar hur han kan ge upprättelse till de elever som blivit utsatta för
mobbning.

En vanlig dag - 4 filmer om ungdomars utsatthet för brott: Ida

2007, från 12 år, 6 min
Filmerna visar hur det kan vara att drabbas av ett brott i sin vardag, i en situation där man borde vara trygg. I
denna film får vi träffa Ida som blir trakasserad och hotad i skolan. När föräldrarna och rektorn får reda på det
väcks hoppet hos Ida om en utväg. Filmerna är deponerade av Brottsofferjouren.

Enter: Var schyst!

2006, från 10 år, 14 min
Om mobbning genom chatt och e-post.

Radio-program
Radioskrivarklubben: Ny i klassen

2010, från 10 år, 19 min
Gestaltning av texter skrivna av barn mellan 8 och 13 år. I programmet möter vi en flicka som går in i en bubbla
när livet blir tufft, och hemligheten handlar om mobbning.

Bland mobbare och mobboffer – 5 program

2009, från 10 år, 5x17 min
En serie om mobbning som reder ut vad som är mobbning och vad som är ”normalt”. E-mobbning,
ryktesspridning, fysisk mobbning mm.

Radioskrivarklubben: Det krävs mod

2009, från 10 år, 18 min
Berättelserna Det krävs mod av Johanna Sjöstrand i Sösdala och På andra sidan av Fredrik Olsson på Lidingö.

Alla för en: Gränser

2008, från 10 år, 17 min
Om att stå upp för sig själv och sina drömmar. Vi möter Sivi som berättar om sin skolgång, om mobbning och
värdet av att sätta egna gränser.

Radioskrivarklubben: Utanför

2008, från 10 år, 18 min
Barn har skrivit historier om mobbning och utanförskap.

Stjärnstopp: Ska det föreställa ett leende

2008, från 10 år, 18 min
Om minerna bakom ryggen. Om ihjältigandet och de sylvassa replikerna. Ett kulturprogram för barn om
förtryckarens metoder i film, böcker och på skolgården. Om Sofia Nordins bok Äventyrsveckan, om filmen
Lejontämjaren och Stjärnstopps egen lista över fem tecken på att någon försöker trycka ner dig.

Högstadiet och gymnasiet
TV och film
Det handlar om dig

2015, från 16 år, 4x28 min
Vilka roller finns i en mobbningssituation och hur kan individer som var och en är schyssta göra fruktansvärda
saker mot andra när de är i grupp? Mobbning handlar inte bara om den som mobbar och den som blir utsatt.
Alla som står bredvid och ser men inget gör har också en del i det som sker.

Stå upp för de tysta

2015, från 10 år, 10 min
Som liten hamnade jag ofta i slagsmål. Jag blev retad för mitt temperament, mitt efternamn, mina öron mm.
Jag klarade mig rätt bra pga. vänner. Men vissa mobbade blir även totalt utfrysta. Andra blir mobbade på alla
möjliga andra sätt. För en del kan mobbning sluta hur illa som helst. Ja till och med att de en dag bara
försvinner. Ett stort problem är att många mobbade inte vill/kan/vågar/lyckas söka hjälp och då måste du, och
jag, ja alla vi andra stå upp för dem. Alla namn och händelser i filmen skall betraktas som fiktiva även om
mycket är baserat på verkliga händelser. En film av Lennart Bång.

Sverige sviker

2014, från 13 år, 79 min
Vi möter några av de ungdomar som haft en tuff resa genom skolan och inte nått de uppsatta målen. Skolan
har inte lyckats ge det stöd ungdomarna behöver. Nedskärningar, politiska beslut och mobbning har påverkat
deras psykosociala situation. Vi träffar hemmasittare, elever med neuropsykiatriska diagnoser och elever som
på grund av den socioekonomiska bakgrunden aldrig haft en chans att klara skolan. En filmversion med valda
delar ur dokumentärserien Sverige sviker.

E-mobbning

2013, från 12 år, 13 min
Varför kränker, hotar och hänger vi ut folk på nätet? När bör man polisanmäla? Vi träffar drabbade, rektorer,
lärare, poliser och experter som berättar om e-mobbning och öppnar för diskussion.

Tänk till med Dewide: Nätattityd

2013, från 13 år, 13 min
Varför skriver folk sådant på nätet som de aldrig skulle säga ansikte mot ansikte? Dennis Dewide Widehammar
tar upp det uppmärksammade fenomenet näthat.

Maktlekar - det osynliga våldet

2012, från 10 år, 16 min
Maktlekar är inget nytt fenomen utan har förekommit i olika samhällsgrupper under flera hundra år.
Historikern Esbjörn Larsson berättar om våldsamma lekar från förr i tiden. I filmen varvas spelscener med
exempel på maktlekar från skolmiljöer med intervjuer och berättarröst.

Om det var du: Sminkoffret

2012, från 13 år, 4 min
I en liten stuga i skogen äger en rättegång utan domare eller advokater rum. Brottet är oklart men straffet
självklart. Filmen är gjord av Caroline Ringskog Ferrada-Noli vid Stockholms dramatiska högskola.

Om det var du: Tristess

2012, från 13 år, 3 min
Av ren tristess provocerar ett ungt tjejgäng en kvinna på en busshållplats - genom att berömma hennes klädsel.
Var går gränsen för psykisk misshandel? Filmen är gjord av Annika Barklund vid Stockholms dramatiska
högskola.

Justitia: Internettrakasserier

2011, från 13 år, 28 min
Förklara vad som kan hända när näthat polisanmäls
Vi följer ett autentiskt fall där 15-åriga Fanndis blir trakasserad och hotad, både i skolan och på internet. Till slut
väljer hon att polisanmäla. Ta reda på vad lagen säger och vad straffet kan bli.

Ramp: Mobbad

2010, från 13 år, 28min
Hur är det att utsättas för mobbning och vilka konsekvenser får det? Radio- och tv-profilen Kjell Eriksson
berättar om sina erfarenheter och överlevnadsstrategier. Sandra, 15 år, tar till försvarsspray när hon känner sig
hotad och otrygg i skolan.

Ramp: Mobbare

2010, från 13 år, 28 min
Vi tar upp mobbarens drivkrafter, hur man fastnar i rollen och hur man kan komma ur den. Tv-profilen Jonas
Leksell berättar om hur han var med och mobbade en tjej i skolan. Än idag är detta det han ångrar mest i hela
sitt liv. Möt också Tom som med sitt killgäng styrde halva skolan i högstadiet.

Ramp: Medlöpare

2010, från 13 år, 28 min
Komikern Soran Ismail hade en stökig skoltid och komiken blev ett av hans sätt att klara sitt eget skinn. Vi
diskuterar varför det är så svårt att säga ifrån när man ser någon bli mobbad. Möt Madde som via Facebook får
kontakt med en tjej som hon var med om att frysa ut i mellanstadiet.

Tema: Mobbad dygnet runt

2010, från 13 år, 58 min
I nästan 40 år har man studerat och diskuterat hur man ska bekämpa mobbning. Trots det minskar inte
mobbningen utan har med hjälp av internet och mobiltelefoni tagit sig långt utanför skolans område. Vad beror
det på?

UR-val - svenska som andraspråk : Mobbning

2010, från 13 år, 8 min
Varför ser ingen vad som händer? Och varför gör skolan så lite? Brevfilm om Ida som blir mobbad. Två tjejer
står bakom henne och tvingar ner hennes huvud i toaletten medan en tredje håller utkik. De skriker att hon är
äcklig och lämnar henne gråtande på toalettgolvet. Ida gör allt för att dölja att hon blir mobbad i skolan, men
hennes mamma märker att något är fel. Passar även gymnasiesärskolan

Kortfilmsklubben - engelska: The Gidji

2009, från 13 år, 8 min
Australisk kortfilm. När Trent kommer ner till stranden för att surfa snubblar han nästan över Douglas som är
nergrävd i sanden. Bara ena foten och en snorkel att andas genom sticker fram. Det är två andra killar som har
snott hans kläder. För att få tillbaka dem måste Douglas klara av att ligga 20 minuter under sanden. Trent fattar
vilka killar det är och tycker att det är dags att de lär sig en läxa.

All rätt i världen: Mobbning

2007, från 13 år, 4 min
Hur arbetar skolor mot mobbning? Vi möter högstadieeleven Miriam Elouard och barn- och
elevskyddsombudet Lars Arrhenius.

En vanlig dag - 4 filmer om ungdomars utsatthet för brott: Ida

2007, från 12 år, 6 min
Filmerna visar hur det kan vara att drabbas av ett brott i sin vardag, i en situation där man borde vara trygg. I
denna film får vi träffa Ida som blir trakasserad och hotad i skolan. När föräldrarna och rektorn får reda på det
väcks hoppet hos Ida om en utväg. Filmerna är deponerade av Brottsofferjouren.

UR-val - svenska som andraspråk: Hur tänker en mobbare?

2007, från 13 år, 9 min
Vi möter killen som var en mobbare, som terroriserade sina klasskamrater och som alltid kände sig tvungen att
trycka ner dem som han tyckte hotade hans position i klassen och på skolan.
Passar även för gymnasiesärskolan

Radio-program
Uppgörelsen

2015, från 16 år, 4x27 min
24-åriga Mary-Ann Olsson söker upp sina tidigare mobboffer för att be om ursäkt.

Sverige sviker: Jag hade det tufft i skolan

2014, från 13 år, 111 min
Var åttonde högstadieelev går ut nian utan att vara behörig till gymnasiet, och nästan var fjärde har
ofullständiga betyg. I fyra reportage möter vi ungdomar som av olika anledningar har misslyckats i skolan. Vi
möter bland andra Emil, som stämplades som bråkstake och började missbruka droger, Amanda som hoppade
av skolan efter att ha utsatts för mobbning, och Gent, Noressa och Nasim som läser upp sina högstadiebetyg på
Bellevue gymnasium.

Personligt: Att vara blyg, ensam och mobbad

2010, från 16 år, 15 min
Vi möter Björn Hultman som var mobbad i nio års tid, och som under högstadietiden blev djupt deprimerad och
försökte ta sitt liv. Men han överlevde och började gå i terapi. Idag åker han runt bland skolorna och berättar
om sina erfarenheter och om vad skolorna kan göra för att stoppa mobbningen.

The Portal: The Present Takers

2008, från 13 år, 14 min
Lucys nya skor blir förstörda av mobbarna på skolan, men för vem ska hon berätta? Aidan Chambers, författare
till The Present Takers, och ungdomar berättar om mobbning.

Vuxna
TV-program
Det handlar om mobbning

2015, 58 min
Varje vecka mobbas 60 000 barn. Det måste inte vara så. Studiodebatt om mobbningens mekanismer,
konsekvenser och lösningar.

Det handlar om oss – 5 program

2015, 5x27 min
Mobbning angår oss alla. Alla som står bredvid och ser men inget gör har också del i det som sker. Den här
serien vänder sig till alla föräldrar som har barn i skolan med hopp om att de ska börja prata med sina barn om
vilken roll barnen tar i en mobbningssituation och hur de kan göra skillnad.

Lärlabbet – 6 program

2015, 6x28 min
För lärare, med lärare, av lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos
pedagoger kring lärandeprocesser och visa att det ständigt finns möjligheter till yrkesutveckling. De sex första
programmen tar upp mobbning.

Dropouts: Mobbning

2014, 28 min
Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman berättar om att mobbning påverkar mängden skolavhopp.
Hon pratar om hur skolorna kan arbeta mot mobbning och vems ansvar det är om en elev känner sig kränkt
eller mobbad på en gymnasieskola.

Bully

2011, 92 min
Mobbning drabbar miljoner amerikanska barn varje år. Föräldrar och lärare misslyckas med att ge barnen det
skydd de behöver. Drabbade barn och deras anhöriga berättar om sin vardag, om skolor som inte agerar, om
trakasserier och utsatthet.
Filmaren Lee Hirsch var själv utsatt för mobbning som barn.

Skolfront: Mobbning

2011, 27 min
Antimobbningsprogrammen har blivit vanliga i skolan. Men de kan öka mobbningen istället för att minska den
enligt Skolverket. Så vad ska skolorna göra istället? Gäster: Lars Arrhenius, Barn- och elevombud, Anna Widing
Niemelä, rektor på Farsta gymnasium och Yasmine Gustafsson, tidigare mobbad.

Tema: Mobbad dygnet runt

2010, 58 min
Varför minskar inte mobbningen trots att kunskapen om den ökar? Nisse Edwall diskuterar med bland andra
psykologen Anna Karlstedt, Johan Larsson från Rädda Barnen, barn- och elevombudet Lars Arrhenius,
kampsportaren Musse Hasselwall och sångerskan Mia Coldheart.

Skolfront: Skolans ansvar

2009, 27 min
Krävs det polisingripande och domstolar för att komma åt mobbningen? Och vad är egentligen skolans ansvar?
Reportage och debatt.

Skolfront: Rasten - skolans laglösa land

2009, 28 min
Mobbning och våld i skolan sker ofta på rasterna när vuxna inte är närvarande. Hur kan skolan bli säkrare?
Reportage och debatt.

Uppdrag Hälsa: Rädsla och utanförskap

2008, 28 min
Coachen Gunnar Höistad visar läraren Thomas Eriksson hur man ser de elever som är utstötta i skolan, de som
ofta har blivit tysta och osynliga. Man blir som folk säger - upprepar någon att du är dum i huvudet så blir du
det till slut, berättar Gunnar.

Skolfront: Skolan och polisen

2007, 27 min
Hur kan skolan samarbeta med polisen för att motverka mobbing, våld och alkoholmissbruk? Vi möter polisen
Sanna Granbeck som ofta besöker skolorna. Studiodiskussion med Lars Birgersson, rektor på Rosengårdsskolan
i Malmö, och Stig-Arne Berglund, lektor som bland annat undervisar blivande poliser och socionomer i
nätverkssamarbete.

Radio-program
Barnaministeriet dokumentär: Vi är hiphopgruppen G-force

2014, 29 min
Tonåringarna i hiphopgruppen G-Force, Charles, Emanuel, Rubbin, Joe och Peter, härstammar från Sierra Leone
men bor nu i Gävle. De rappar om saker som händer i deras liv. I Västafrika är de stjärnor, men i Gävle relativt
okända. Det här är historien om deras resa från Sierra Leone till Lycksele och sedan vidare till Gävle. Om att
våga tro på sin förmåga och om musiken som drivkraft trots minnen av krig, utanförskap och mobbing.

Idrottens himmel och helvete: Utanförskap, hot och våld

2014, 53 min
Idrotten har fantastiska möjligheter att bidra till ett bättre samhälle, men alldeles för många barn har negativa
minnen av sitt organiserade sportande. Ofta på grund av utanförskap eller mobbning. Idrottsrörelsen säger sig
vilja inkludera alla som kan och vill, men vem får egentligen vara med i denna allvarsamma lek?

Skolan som förlorade mig: Claudia

2014, 29 min
Claudias första år i skolan går som en dans, men i mellanstadiet börjar hon bli mobbad. Hon får svårt att
koncentrera sig på lektionerna och lärarna verkar inte bry sig. När hon går i sexan byter hon skola för att få
komma till ett nytt sammanhang. Där är tempot högre och Claudia känner att hon inte passar in bland de nya
klasskamraterna. Hon är den enda som inte är vit, medelklass och bor i hus eller har föräldrar som är
akademiker. Hon börjar skolka och hoppar till slut av skolan.

Skolan som förlorade mig: Åsa Pehrsson

2014, 29 min
Åsa Pehrssons skolgång präglades av utanförskap och mobbning. När hon började gymnasiet såg hon ingen
annan utväg än att ge upp. Allt var kört ändå. Hon började slå sig själv med flit och slutade att äta, inte för att
hon kände sig tjock, utan för att hon ville sluta fungera. En lärare hjälpte henne att komma till BUP och där blev
hon kvar i åtta år.

Skolministeriet: Vad händer på rasten?

2014, 29 min
Rasten är en tid för lek och återhämtning - men också en del av skoldagen då det är lätt att känna sig ensam
och utsatt. Det är på rasten den mesta av mobbningen sker, enligt Barn- och elevombudsmannens utredare.
Vad har skolan egentligen för ansvar för rasten, hur jobbar de och vad tänker barnen?

Lärarrummet: Mattias Rowe, skolkurator

2013, 29 min
Det finns varken goda eller onda människor, det finns bara människor som väljer den ena eller andra strategin
för att försöka tillgodose sina behov. Det, berättar skolkuratorn Mattias Rowe, är en grundsyn som gör att han
lättare kan nå fram till en mobbare än genom bestraffning.

Skolministeriet: Att kämpa för sitt barn

2013, 29 min
Alla tecken fanns där: sömnproblem, oro och gråt. Och när söndagskvällarna kom dök också skräcken upp skräcken för att skolklockan strax skulle ringa in igen och allting börja om på nytt. Vad kan och bör man göra
som förälder när ens barn utsätts för mobbning i skolan? Hur motiverar man sitt barn att gå till skolan trots att
man vet att det som väntar dem är glåpord, trakasserier och en klump i magen?

Skolministeriet: Den otrygga skolan

2013, 29 min
Trots alla rapporter, handlingsplaner och utfästelser om nolltolerans om mobbning går fortfarande många
elever till skolan med en klump i magen. Enligt Skolverket är det idag mer än 50 000 elever som får stå med
kränkningar i skolan, och på Skolinspektionen tar men emot allt fler anmälningar som också blir allt allvarligare
till sin karaktär. Vad är det egentligen som händer med den svenska skolan och visionen om att ingen elev ska
behöva känna sig otrygg? Och hur ska trenden brytas?

Skolministeriet: Mobbad på jobbet

2013, 29 min
För den som blivit sjuk av mobbning på jobbet är det svårt att få arbetsskadeersättning från Försäkringskassan.
Ord står ofta mot ord och beviskraven är höga. När Skolministeriet och Kaliber granskar Försäkringskassans
beslut om livränta i mobbingsärenden, visar det sig att det finns brister i flera av utredningarna.

Skolministeriet – ärren finns alltid kvar

2013, 3x30 min
Hur går man vidare efter att ha utsatts för mobbning? Går det att läka och resa sig upp igen efter år av
kränkningar och nedbrutet självförtroende? Går det att vända det dåliga till någonting bra, och hur formar det i
så fall en som människa? Vi träffar tre personer med tre helt olika erfarenheter av mobbning, tre öden med en
sak gemensamt - de kommer för alltid bära med sig spåren av det som de utsatts för. Serien är producerad i
samarbete med SR Tendens.

Lärarrummet: Olof Jonsson, rastpedagog

2012, 29 min
Olof Jonsson är rastpedagog. För Olof Jonsson och eleverna på Tenhultsskolan i Jönköping är rasten något
mycket mer än ett avbrott mellan lektioner. Under de senaste åren har han byggt upp en omtyckt och omtalad
verksamhet som går ut på att stärka och utveckla rasten genom att leda aktiviteter för de elever som vill vara
med. Hans arbete fick honom nominerad till Lärarpriset 2012.

Skolministeriet: Nätmobbningen och skolan

2009, 29 min
Enligt Datainspektionen har hälften av alla barn mellan 14 och 18 år utsatts för kränkningar via mobiltelefon
eller dator. Vad kan skolan göra för att upptäcka att barn mobbas på det här sättet? Och vad kan lärarna göra
för att hjälpa dem?

Barnaministeriet: En mobbads berättelse

2008, 53 min
Tiotusentals barn i Sverige mobbas varje dag. Att ständigt få höra att man inte duger och att man är tjock och
ful sätter sina spår. För Anders, som är 13 år idag, har det varit vardag i snart åtta år. Vad gör skolan? Och
kommer det att bli bättre i och med det nya rockbandet Anders spelar i?

Barnaministeriet: Nätmobbad

2008, 53 min
Det började med en film på Youtube. Tjejer som Ida inte känner la upp en video på nätet där hon förnedrades i
text och bild till toner av en låt som gick ut på att hon är så jävla ful. 100 000 människor såg den innan den
plockades bort.

Barnaministeriet: Mobbad

2007, 52 min
Många skolor har antimobbningsinsatser med det verkar inte hjälpa. Hur arbetar skolan egentligen för att
förhindra kränkande behandling? Och vad fungerar? Vi träffar bland andra föräldrarna till en 13-åring som tog
sitt liv efter att ha blivit mobbad i flera år.

Skolministeriet: Mobbare

2007, 29 min
Mobbning är något som drabbar många elever hårt. Vi tar reda på mer om den som mobbar. Hur kommer det
sig att vissa barn retar, trakasserar och slår andra barn?

Litteraturserie som bjuder problematisering, fördjupning och samhällsdebatt med utgångspunkt i facklitteratur
till lärare, folkbildare, studerande och allmänhet. Debattörer och journalister samtalar med aktuella författare
inom vitt skilda ämnen.
Du hittar filmer om mobbning i serien här
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