
 

Copyright ©riksförbundet HOBS.                             www.hobs.se                           info@hobs.se 
 

Diskussionsfrågor till Filmscener 

Hade det som hände Colin i filmen kunnat inträffa på den här skolan? 

Finns det klottrat ”Jävla Fetto” någonstans på den här skolan? 

Har någon varit med om eller sett någon överviktig bli retad eller mobbad för sin övervikt på den här 

skolan? 

Varför tror ni Colin blir så arg på gymnastikläraren Tobbe och skäller ut honom i gympasalen? Tobbe är ju 

ändå den ende vuxne på skolan som aktivt försöker hjälpa Colin? 

Varför vågade Carro inte berätta vad som hänt i klassen när Colin kom sent till lektionen efter att han 

blivit misshandlad av mobbarna? 

Hade någon här i klassen vågat ingripa? Om det satt ett farligt mobbargäng, kända för att slåss och 

misshandla? 

Vad krävs för att våga? 

Vad känner ni spontant efter att ha sett scenen med Colin 10 år när han besöker skolsköterskan för ett 

skadat och blodigt knä och sjuksköterskan istället börjar tala om Colins mage. 

Är det någon här som blivit bemött så i sjukvården? Berätta? Diskutera sjuksköterskans bemötande av 

Colin. 

Hur ska en bra skolsköterska uppträda? 

Varför tror ni Colin, 10 år gömmer godis på sitt rum? 

Hur tror ni mamman har handskats med Colins övervikt tidigare eftersom han gömmer godis och 

därigenom ”manipulerar” sin mamma? 

Hur tycker ni gymnastikläraren borde ha agerat på fotbollsplanen när Colin 10 år, åter blir syndabock och 

åker dit när en annan kille i klassen, bakom lärarens rygg, mobbar Colin med ”elefanttecknet”? 

Är det OK att en lärare låter eleverna själva välja lag på gymnastiken? 

Vad finns det för risker med det? 

Varför tror ni Colin får förtroende för hälsocoachen Jenny ? 
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	Har någon varit med om eller sett någon överviktig bli retad eller mobbad för sin övervikt på den här skolan?
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