
Filmer från din verklighet
Här finns filmer som handlar om din och dina 
kompisars verklighet. 

Filmerna bygger på era berättelser, men det är  
aldrig den som skrivit berättelsen som är med  
i filmen utan alla roller spelas av skådespelare.
Producent: © Sveriges Television

Filmer om relationer,  
mobbning, sex & vänskap

Endast
80:-/avsnitt

15 filmer för 1200:-
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Det är mitt liv



➥
Familj
om saker som kan hända i familjer, hur de  
än ser ut

Inga pengar
Hundra kronor. Så mycket kostade utflykten med 
skolan. Men det var ingen idé att Anna ens frågade 
sin mamma om pengarna, hon visste redan vad svaret 
skulle bli...

Heder
Josef har blivit tillsagd att hålla koll på sin storasyster. 
Maryam ska uppföra sig och framförallt inte träffa några 
killar. När han frågar sin pappa varför svarar pappan 
att det bara är så. Det är för familjens goda rykte, för 
familjens heder. En dag ser han sin syster göra något 
hon inte borde. Hon kramar en kille...

Ond hemlighet
En dag berättar Simon en hemlighet för Johan: att 
Simons pappa slår honom. Johan måste lova att inte 
säga det till någon. När Simon tappar bort sin telefon 
vet han vad som väntar, han kommer få stryk. Men nu 
är det inte längre bara han som vet. Deras lärare börjar 
misstänka att något är fel men Johan vet att han har 
lovat att inget säga. Han vet inte hur han ska göra för att 
slippa bära på en så ond hemlighet.

Pappa dricker
Gustavs pappa jobbar mycket. När han väl är hemma 
dricker han. Han dricker mycket. Då är han full nästan 
varje dag...

Jag
om vem man är och hur man ser på sig själv

Kom ut
Första gången Erik var kär i en kille var i sexan. Då 
tyckte han mest att det kändes konstigt. Men nu är han 
rätt säker på att han är gay...

Måste dansa
Maja har dansat sen hon var sex år. När hon börjar i en 
ny dansklass hårdnar konkurrensen. De andra tjejerna 
pratar mycket om sina kroppar och sin vikt. Maja börjar 
också fundera. Skulle hon bli bättre om hon vägde 
mindre? 

Ångest
Jossan har alltid varit en glad tjej men på senaste tiden 
har allt börjat kännas jobbigt. Pressen att vara duktig 
och hinna med är stor. En dag känns det som hon inte 
längre kan andas...

Jag vs mig
När Kristoffer ser sig i spegeln ser han en ful, klen liten 
kille. Han hatar verkligen sig själv. Vem skulle vilja ha 
någon som honom?

Dricka för mycket
Malin kan inte ha kul och festa utan att bli full. Ordentligt 
full. Hon vet att det inte är bra att dricka så mycket som 
hon gör men hon har svårt att sluta. Allt blir roligare 
med alkohol. De flesta av hennes kompisar festar också 
mycket. Men det är någonting som gör att hon alltid går 
ett steg längre.

Mobbning
om att bli dåligt behandlad eller själv vara 
taskig mot andra

Lämna mig ifred
Sara är en helt vanlig tjej. Hon älskar att vara i stallet 
och hon har en blogg som hon skriver mycket i. Där 
verkar allt vara bra. Men i skolan har hon nästan inga 
kompisar. Hon känner sig utanför. En dag börjar det 
dyka upp elaka kommentarer på bloggen...

De 15 filmerna är uppdelade efter  
dessa ämnen:

Familj   
Jag 
Mobbning 
Må dåligt
Producent: © Sveriges Television

Rus
Sex & kärlek
Våld 
Vänskap
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Må dåligt
om när det inte känns bra på  
något sätt

Måste dansa

Ångest

Rus
om kickar, beroende och att  
förstärka känslor på olika sätt

Pappa dricker
Dricka för mycket

Sex & kärlek
om kroppen, känslor och allt däremellan

Dumpad
Helt plötsligt en dag gör Martins flickvän slut. De har 
varit tillsammans i nästan ett och ett halvt år men hon 
säger att hon inte längre är kär i honom. Det är som om 
han går sönder, det känns som om livet rasar ihop...

Jag vill inte
Det är snart sommarlov och Emilie och hennes kompisar 
är på väg till det lilla badet för att festa. Mackans snygga 
storebrorsa Jens är där. Jens är snäll och gullig, han 
och Emilie pratar hela kvällen och efter ett tag börjar de 
pussas. De går iväg till ett avskilt ställe där de fortsätter 
hångla men Jens vill mer och lyssnar inte när Emilie 
säger nej...

Första gången
Sarah och Amir är kära. Nu har de varit tillsammans ett 
tag men inte haft sex än. En dag efter skolan känns det 
annorlunda och båda vet att de vill och är redo för att ta 
nästa steg. Men har de verkligen tänkt på allt?

Kom ut

Våld
om saker som gör ont och skrämmer

Rånad
En kall fredagskväll när Kalle är på väg hem från en 
kompis blir han stoppad av några killar i en mörk tunnel. 
De vill ha hans telefon och hans jacka. De hotar honom 
med kniv. De säger åt honom att inte berätta för någon, 
de säger att de vet var han bor...

Ingen utväg
I början gjorde Rikard och hans polare mest inbrott, stal 
moppar, bilar och kläder. Det var spännande, kändes 
bra. Men så började de hänga med äldre killar som 
sysslade med grövre saker. De var schyssta och gav 
dem jobb. Men det finns inga tjänster utan gentjänster 
och en dag går ett inbrott snett...

Jag vill inte
Heder
Ond hemlighet

Vänskap
om att vara kompis, ge förtroende och förstå 
varann

Ond hemlighet

Lämna mig ifred
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Efter varje avsnitt hittar du 

Proffsen svarar -
En kurator, psykolog, 

ungdomsledare eller en fritidsledare 
ger råd och svar på frågor om bland 
annat relationer, psykologisk ohälsa, 

mobbning och våld i hemmet.
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