
DET KAN VARA DITT BARN...
Mobbningsproblematik är inget nytt fenomen, men arenan har förändrats i takt med 
det nya digitaliserade samhället. Idag kan barn och unga utsättas dagligen, oavsett 
tidpunkt, via olika medier. Tidigare var åtminstone hemmet en fredad zon men via 
smartphones, läsplattor, bärbara datorer m.m. riskerar offret att ständigt vara till-
gänglig för fortsatta kränkningar. Därför är arbetet kring nätmobbning viktigare än 
någonsin! 

FILMEN ESCAPE
Under 2013 kom filmen ”Escape – en film om nätmobbning”. Spelfilmen berättar en 
historia om hur ungdomar på högstadiet kommer i konflikt med varandra vilket leder 
till nätmobbning. Till filmen finns en lärarhandledning som ger tips och ideer till 
skolpersonal om hur de kan använda filmen i undervisningen. 
Escape kan laddas ner eller streamas kostnadsfritt tillsammans med lektions-materia-
let via vår hemsida. 

TIDNINGEN NOLL TOLERANS
Nolltolerans distribueras kostnadsfritt till samtliga grundskolor i Sverige och tar upp 
aktuella frågor inom ämnet mobbning och utanförskap. Förutom artiklar och tips på 
länkar och litteratur innehåller tidningen intervjuer med personer som på ett eller 
annat sätt arbetar aktivt för att våra skolungdomar ska ha en bättre vardag. I varje 
nummer intervjuas även en ”känd” person om sin syn på problematiken, exempelvis 
har Sören Olsson och Morgan Alling varit med och berättat om sina historier.

FILMEN AUTOGRAFEN
Under 2014 släppte vi filmen Autografen där vi får följa mellanstadieeleven Emmy 
som oförskyllt blir utsatt för mobbing från några av sina klasskamrater. Handlingen 
utspelar sig under en vanlig skoldag och belyser hur vem som helst kan bli utsatt, 
samt hur det är att hamna mittemellan; det vill säga hur det är att vara den som tyst 
ser på, den som inte driver utvecklingen framåt men ej heller den som säger ifrån. 

GROOMING
Ett material om ”grooming” (när vuxna kontaktar barn och unga i ett sexuellt syfte) 
kommer att produceras. Det kommer att innehålla information kring vad vuxna kan 
göra, hur barn och unga kan skydda sig samt lektions-hänvisningar till skolpersonal.
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Filmen Escape vinner guld!Nolltolerans Mot Mobbning har tillsammans med pro-duktionsbolaget Pophunters Film & Tv vunnit guld i den 
internationella medietävlingen World Media Festival.


