
När William livesänder på sociala medier får 
han både uppskattning och elaka kommenta-
rer. Till en början verkar han kunna sortera 
bort ”trollen” och han visar mod i klass-
rummet när han står upp för sin klasskamrat 
Felix. Hur tyckte du att läraren hanterade 
situationen i klassrummet? Vad borde han ha 
gjort? Varför ingrep ingen annan elev?

Under livesändningen ber en tittare William 
att ta av sig kläderna. Har eleverna varit 
med om något liknande? Är de bekanta med 
begreppet grooming? Vad har de själva för 
säkerhetstänk på sociala medier? Diskutera 
vad man ska och inte ska göra!

Är det vanligt med homofoba kommentarer i 
din skola och hur bemöts de i så fall av lärare 
och andra elever? Framstår killarna som 
trakasserar Felix som självsäkra eller svaga? 
Är de, som William senare säger, rädda för 
det som är annorlunda? Varför? Hur tror du 
att de mår?

Mobbning är när någon blir illa behandlad  
av andra, flera gånger. Vem som helst kan 
utsättas för mobbning och behöver då hjälp 
av omgivningen att sätta stopp för det som  
pågår. Det är också viktigt att komma ihåg 
att den som mobbar andra inte mår bra och 
har problem som den behöver vuxenstöd för 
att reda ut. Hur jobbar din skola mot mobb-
ning? Vad skulle mer behövas för att uppnå 
en trivsam och hållbar skolmiljö? 

Vad är ”normer”? Kan du ge exempel på några 
normer? Begreppet ”normkritik” används 

mycket – vad innebär det? Hur kan normkri-
tik hjälpa oss i arbetet för en hållbar utveck-
ling; socialt, ekonomiskt och ekologiskt? 
Diskutera sociala normer och ge exempel 
kopplade till filmen! 

Det är relativt vanligt att tonåringar tänker 
på självmord och existentiella frågor. Men 
om det leder till självmordsförsök är det 
extremt allvarligt. William mår så dåligt att 
han försöker ta sitt liv. Män står för två av 
tre självmord i Sverige och många menar att 
könsroller bidrar till att unga män inte söker 
hjälp för psykisk ohälsa.

Symtom för psykisk ohälsa kan vara att man 
ser och hör saker som ingen annan gör, att 
man känner sig ledsen, orolig, ensam, har 
sömnsvårigheter och mår dåligt en längre tid. 
Alla människor kan må psykiskt dåligt och 
det kan variera under livets gång. Det kan 
vara bra, sådär och dåligt. Vi är sällan en-
samma om det vi upplever, även om det kan 
kännas så. Det finns bra stöd att få!

Är psykisk ohälsa och psykisk sjukdom sam-
ma sak? Hur lyder Världshälsoorganisationen 
WHO:s definition? Diskutera exempel på vart 
man kan vända sig om man mår dåligt! 

Vad får dig att må bra? Hur får du andra 
människor att må bra? Är du själv stark och 
står upp för andra eller svag och trycker ner 
andra? Fundera över din roll i gruppen och 
hur du själv vill bli bemött av andra. Kan 
man anta att de flesta människor önskar 
ungefär samma sak? 

Om god hälsa och välbefinnande
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential 
och att bidra till samhällets utveckling. Mål 3 omfattar att minska den mentala ohälsan i världen 
genom förebyggande insatser och behandling för att främja psykisk hälsa och välbefinnande. 

Enligt Folkhälsomyndighetens rapport ”Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18” ökar mobb-
ningen i Sverige för första gången sedan 1990-talet. Flera nationella undersökningar från 2019, 
bland annat från statistikmyndigheten SCB, visar också att mobbning och otrygghet ökar bland 
barn och unga i Sverige – och att allt fler elever lider av psykosomatiska besvär.

Var på jorden?
Filmen utspelar sig i en skola på en ej namngiven plats i Sverige.
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#will passar också bra i 

Samhällskunskap i årskurs 7–9

Individer och gemenskaper
•  Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av 
socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Rättigheter och rättsskipning
•  De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. 
Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
•  Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. 
Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyl-
digheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Biologi i årskurs 7–9

Kropp och hälsa
•  Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och 
beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och 
behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Religion i årskurs 7–9

Religioner och andra livsåskådningar
•  Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.

Identitet och livsfrågor
•  Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i 
populärkulturen.

Etik
•  Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
•  Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och 
demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
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