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Trots all jävla skit - Oskiljaktiga!
Bella och Claudia har varit kompisar så länge de kan minnas. Men
deras vänskap sätts på prov när Bella blir bjuden på fest av Tobbe,
som tillhör skolans coolaste gäng. Claudia vet att Tobbes gäng ibland
tar droger och avråder Bella från att gå, men hon vägrar att lyssna.
Bella går på festen, och när hon blir erbjuden att röka marijuana
tackar hon ja. När Claudia får reda på vad som har hänt skapas en
spricka i deras relation, och skadan verkar vara omöjlig att reparera.
Samtidigt får vi följa Lukas. Hans pappa är alkoholist, och hemma är
det nästan alltid stökigt och bråkigt. För att dämpa sin ångest brukar
Lukas röka marijuana, tills han en dag blir påkommen av sin storebror
som ger honom ett ultimatum – om inte Lukas slutar med droger
tänker hans storebror kontakta polisen och socialtjänsten.
”Trots all jävla skit - Oskiljaktliga!” handlar om missbruksproblematik och hur det påverkar både den fysiska och psykiska
hälsan hos de som missbrukar droger. Filmen visar hur lätt det är att
börja med droger, och hur svårt det är att hantera ett missbruk både
för missbrukaren och de närmaste runtomkring.

Nyckelord
Droger, missbruk, vänskap, grupptryck, utsatthet, relationer,
marijuana, cannabis, hälsa.
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Trots all jävla skit - Oskiljaktiga!
Diskussionsfrågor
1.
2.

Varför testar Bella att röka marijuana?
Kunde något ha hindrat Bella från att testa att röka
marijuana?
3. Hur skulle du agerat, om du var Claudia?
4. Varför röker Lukas marijuana?
5. Tycker du att Lukas fattar rätt beslut? Motivera!
6. På vilket sätt påverkas Lukas av sin storebror?
7. Hur skulle du ha agerat om du var i Lukas
storebrors situation?
8. Ta reda på mer om marijuana! Hur påverkar det
kroppen och psyket?
9. Vilka rättsliga påföljder kan komma av
narkotikainnehav?
10. Vad kan man göra om man är beroende av droger
och vill sluta?
11. Vad kan man göra om någon i ens närhet tar
droger?
12. Vilka skador kan marijuana ge?

Här kan du hämta mer information
http://www.umo.se/Tobak-alkohol-droger/ - UMO.se
om beroendeframkallande medel.
http://www.drugsmart.com/ - Drugsmart.com är en
ungdomssajt med information om alkohol och andra
droger. Sidan drivs av Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning.

http://www.can.se/Fakta/cannabis/ - Centralförbundet
för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har till
uppgift att sprida information om alkohol och andra
droger.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkorlevnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobakoch-spel-andts/narkotika-och-halsofarliga-varor/ Folkhälsomyndighetens informationssida om narkotika.
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/
Sjukdomar/Alkohol-och-droger-riskbruk-och-missbruk/
- Vårdguiden om missbruk.
http://cannabishjalpen.se/ - Cannabishjälpen
finansieras av Folkhälsomyndigheten och drivs av ett
nationellt nätverk av behandlare som arbetar med att
hjälpa de som har fått problem med cannabis.
http://ki.se/forskning/cannabis-kan-utlosa-kaosi-hjarnan - Tibor Harkany, professor i neurobiologi
vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
informerar.
http://www.drogupplysningen.se/artiklar/polisensarbete-ingrip-i-tid - Drogupplysningen drivs av
Österåker Första Frukost Rotaryklubb. Syftet är att
erbjuda material för skolan att använda i undervisning
om droger
www.ne.se - Nationalencyklopedin
https://duckduckgo.com/ - En sökmotor som inte
spårar dig
http://factlab.com/#lo=1 - Dagens nyheters skolsajt
http://www.cinebox.se/ - Cinebox hemsida

Trots all jävla skit - Oskiljaktiga! passar bra för ämnesövergripande undervisning om narkotikamissbruk i
grundskolan. Här enligt det centrala innehållet i Lgr11, se www.skolverket.se:
I årskurs 7-9, biologi, Lgr11
• 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”
I årskurs 7-9, samhällskunskap, Lgr11
• Individer och gemenskaper:
”Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk
bakgrund, kön och sexuell läggning”
I årskurs 7-9, religionskunskap, Lgr11
• Etik:
”Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel
konsekvens- och pliktetik”
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