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Diskussionsunderlag 1 

Läs högt blogginlägg ”No Hopes” Efterfråga  spontana kommentarer? 

Citat Blogg ”No Hope” (fingerat namn, överviktig tjej, 16 år) 

Otur! Jag som typ trodde jag var solo efter gympan. Vafan gick jag hit för?!? För vem av alla hänger 

kvar vid spegeln längst bort i omklädningsrummet? Jovisst, Bella å Ida. Klassens klart trådsmalaste, typ 

jättebitch-Anorektiker. Dom har sett mig för dom slutade babbla på stört. Ingen idé att gå ut i 

gympasalen alltså̊. Jag sätter mig ner å bara väntar...för jag vet vad som kommer hända. Bella kastar en 

mycket kort å tom blick på mig, tar sig sedan övertydligt på sin obefintliga mage och säger: 

”Fan Ida...vad fet jag börjar bli?” Båda kollar på mig och fnissar ”No Hope” 

 

Följdfrågor, diskussion:er 

Mobbningen av Colin i filmen är väldigt fysisk. Är mobbning av överviktiga tjejer annorlunda? Hur då i så 

fall? 

Varför skubbar så många överviktiga ungdomar från gymnastiken tror ni? Eller typ byter om och duschar 

sist av alla? 

Åtta av tio överviktiga ungdomar uppger att det värsta med deras övervikt är att de blir illa bemötta av 

vuxna och mobbade av andra ungdomar. Vad säger ni om det? 

Vad har man för lagliga rättigheter om man blir kränkt och mobbad som Colin? 

Varför tror ni Colin gillrade fällan med projektarbetet om det parlamentariska systemet för att 

mobbledaren Theo skulle åka fast för fusk. Var det särskilt smart gjort av Colin? 

Han blev ju svårt misshandlad och upptejpad vid lyktstolpe på grund av sin ”hämnd”? Kunde Colin gjort 

på något annat sätt i stället? 

En av lärarna säger i filmen: ”Dom har ju ätit sig till det”. Underförstått; dom som är överviktiga får väl 

skylla sig själva? Dom har ”dålig karaktär”. Det är något som nästan alla överviktiga har fått höra massor 

av gånger. Vad tycker ni om den attityden? 

Gjorde Carro rätt som polisanmälde mobbarna när hon såg klippet på YouTube? Är inte det att ”tjalla”? 

Många överviktiga ungdomar har eller har haft självmordstankar. Vilka är vanliga tecken när någon 

kompis mår så dåligt att dom funderar på självmord. 

Vilken signal hade Colin gett i filmen t.ex.? 

(Ex på möjligt svar: 

- Colins syster hittar av en ren tillfällighet Colins länkar till självmordssajter på webben i familjedatorn. 

- Colin skänker bort sin käraste ägodel; en I-pod som han lägger i Carros skåp. 
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Vad ska man som ung göra om man misstänker att en kompis har självmordstankar? 

Det finns idag många svenska självmordssajter. Tycker ni att det ska få fortsatta vara lagligt med 

självmordssajter eller ska de förbjudas? 

Diskussionsunderlag 2 slutscenen 

Berätta om era känslor under slutscenen. 

 

Vad tror ni händer med Colin, Carro, mobbarna i framtiden? 

Vad hade kunnat förhindra Colins självmordsförsök? 

Vad var det som utlöste det? 

Kan man som Colin överleva ett självmordsförsök genom hängning? 

(Svar: ja, men med hängning är det inte ovanligt och det kan leda till ett mycket svårt liv efter 

hängningsförsöket, inte sällan med svåra nackskador och livslång förlamning som följd.) 
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