Ny svenskproducerad diskussionsfilm om
mobbing/gruppdynamik med fokus på unga
tjejer och deras vänskap.

Vem blir mobbad?
Mobbar killar och tjejer olika?
Hur vet man att det är mobbing?
Hur ser man till att ingen blir mobbad i klassen?

VÄN ELLER

FIENDE

Utbildningsfilm för skolan

Trailer och studiehandledning finns på www.filmo.se

Vän eller fiende
– en film om tjejer och mobbing

Tjejer och killar mobbar olika

Vad gör man som ung tjej, ny på skolan, om dem man
lärt känna vänder sig mot en? När är saker på lek och
när blir det mobbing?
När Ida börjar en ny skola i sjuan får hon snabbt två
bästisar, Rebecca och Sofie. Men vänskapen urartar när
Ida får för mycket uppmärksamhet. Särskilt när Jacke
och Ida tycks finna varandra. Svartsjukan och avunden
växer i klassen och Idas omvärld blir alltmer fientlig –
samtidigt som hennes egen inre kamp växer.
Filmen vill visa att vi alla har ett ansvar, och att det är
summan av hur vi alla beter oss mot varandra som får
människor att må bra eller i värsta fall tappa livslusten.
Den vill också visa att det alltid finns en möjlighet till
försoning och att vända en negativ spiral.

“Begreppet mobbning har länge varit synonymt med
fysisk aggressivitet och man har inte varit lika uppmärksam på utfrysning och kränkningar som är vanligare
bland flickor”, menar Gun-Marie Frånberg, en av författarna till Mobbing – en social konstruktion (Skolverket
2011). Den visade på omfattande könsskillnader vad
gällde både utsatthet och vilka åtgärder som är effektiva för att förebygga och stoppa mobbning.

Bakgrund till filmen
Så här skriver filmskaparen Naseem Quraishi-Larsson
om sin film: ”Idén till filmen kom från min trettonåriga
dotter som är en mycket lyhörd person och skriver
känsliga sångtexter och noveller. Trots att det är en
bra skola i ett område med få sociala problem så får
man plötsligt höra talas om barn som lämnat skolan på
grund av att de känt sig mobbade. Dock så hör man inte
talas om några som faktiskt ägnat sig åt mobbning.”
Filmmanuset skrevs av Naseem Quraishi-Larsson och
hennes dotter tillsammans, så att filmen skulle bli så
autentisk som möjligt.
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