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Din jävla idiot!!
Våra handlingar får konsekvenser för
resten av livet.
“Din jävla idiot!!” är en film som visar hur fort
livet kan förändras på olika sätt, utifrån en
handling, beroende på vilka konsekvenser som
följer.
En dag som alla andra. En tanke, en impuls...
- Ska du med ut ikväll?
En kväll på krogen, en kväll så som många förr.
Hög musik, kompisar, alkohol, svartsjuka...
Aron och Elin är ute och festar med sina
kompisar.
Ett bråk, en tanke, en handling.
Livet blir aldrig som det var förut.

Rekommenderad från åk 7

Ett bra diskussionsunderlag
“Din jävla idiot!!” handlar om det unga paret Elin och
Aron som ofta är ute med sina kompisar och festar.
En kväll på krogen uppstår ett svartsjukedrama som
slutar med att Aron får en flaska krossad mot huvudet.
Filmen visar tre olika sekvenser om vad som kunde
ha hänt och vilka konsekvenser det skulle ha fått.
Händelserna väcker starka känslor och ger en kraftig
tankeställare.
För ungdomar, som börjat gå på fester där
alkoholen har en central roll, tar filmen upp viktiga
frågeställnigar som är bra att bearbeta innan de kan
komma att vara med om det i verkligheten.
Slagsmål på krogen och på fester ökar allt mer. Att
det är flaskor och krossat glas på golven är det ingen
som reagerar på.
Att gå på fest handlar om att ha roligt, inte att starta
bråk. Det handlar om att ändra sin inställning innan
man går ut. Vad är acceptabelt? Var går gränsen
mellan vänskapliga knuffar och provocerande stötar?
Alla måste ta sitt ansvar för att minska våldet. Det är
viktigt att tänka på vilka konsekvenser ens handlingar
kan få. Efteråt är det för sent.

Med den tillhörande filmhandledningen, som
behandlar frågeställningar kring alkohol,
gruppidentiteter och om hur man kan förhindra
händelser som den i filmen, är “Din jävla idiot!!” ett
mycket bra diskussionsunderlag.
Filmen har ett bra bildspråk och karaktärer man lätt
kommer nära och kan identifiera sig med.
“Din jävla idiot!!” är en ungdomsfilm som ger
djupa intryck och goda förutsättningar till en aktiv
diskussion.
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