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Filmen Bag Smilet (2)  - om kønsidentitet og mobning 
 

Om filmen 

Filmen bygger på Simone Marie Andersens personlige historie. Hun er en lesbisk kvinde, der  har fundet sin  

kønsidentitet. Undervejs har hun oplevet at være udsat for mobning og chikanerier på grund af sin 

seksualitet.  

Eksperter stiller i løbet af filmen skarpt på problemstillinger omkring individets rettigheder i samfundet og 

omgivelsernes reaktionsmønstre. 

Filmen handler om de udfordringer, man som LGBT+ person kan opleve i sit privatliv. 

 

Spørgsmål i forlængelse af filmen. 

 
- Hvordan foregår mobning af LGBT+ personer? Forklar i den sammenhæng begrebet ”indirekte 

mobning” 

- Hvem udøver mobningen? 

- Mobning som social handling. Forklar mobning på grundlag af sociologiske teorier om integration 

og social kontrol mv. 

- Hvorfor er mobning så farligt? 

- Forklar hvorfor seksualitet er så afgørende i forhold til at høre til en social smågruppe 

- 11.52 og 18.55 forklare psykologen Karina K. Lins, hvorfor omgivelserne reagerer med forundring  

eller direkte negativt på lesbiske og bøsser. Diskuter hvorvidt I er enige i den forklaring, og om der 

kan tænkes alternative forklaringer (sociologiske forklaringer - fx funktionalisme, eller andre.) 

- Hvad forklarer den høje helbredsrisiko hos LGBT+ personer, og hvad kan nedbringe den? 

 

Spørgsmål til debat i grupperne. 

 
- Der går en hårfin grænse mellem, hvornår noget er hyggedrilleri og hvornår det er mobning. 

Hvordan vil I definere den grænse? Giv nogle eksempler på, hvornår noget er kærligt drilleri, og 

hvornår det overskrider grænsen til mobning. 

- Din nære ven/veninde springer ud som LGBT+ person. Diskuter hvad der gør, at du vil holde fast i 

din ven/veninde, og hvad der gør, at I mister den tætte relation. 

- Vil en anti-mobbelov have en gavnlig virkning på samme måde som loven mod diskrimination og 

hadforbrydelser? 

 

Udarbejdelse af en handlingsplan. 

 
- I er en gruppe af specialister, der på grundlag af jeres indsigt i sociologiens forklaringer af 

sammenhænge omkring menneskelig adfærd og socialt samspil i samfundet, skal udforme en kort 

og konkret handleplan for en anti-mobbestrategi på jeres uddannelsesinstitution. I skal lade jer 

inspirere af Arbejdstilsynets vejledning om ”Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel 

chikane”. 

(se: https://www.amid.dk/regler/at-vejledninger/kraenkende-handlinger-4-3-1/ ). 
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Rollespil 

 
- LGBT+ Danmark har besluttet at indlede en kampagne, der skal få det politiske niveau til at handle. 

LGBT+ har samlet en gruppe personer, der består af repræsentanter for NGO’erne LGBT+, 

Copenhagen Pride, samt en række ressourcepersoner (psykolog, menneskerettighedsekspert, etc.). 

De skal i fællesskab overbevise landspolitikerne på Christiansborg, at der skal bevilges penge til en 

anti-mobbe-strategi. Først skal I diskutere, hvorvidt I ønsker en lovgivning på området eller om I 

foretrækker en kampagne. Afhængig af hvad I vælger skal I udarbejde et forslag til, hvad indholdet 

af en lov eller en kampagne skal indehold. Udarbejd en plan for en kampagne, der skal bekæmpe 

mobning. I skal bruge analyserne fra filmen i jeres diskussion om indhold. 
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