Diskussionsfrågor till filmen Lycka och Helvete, del 1 och del 2
Bakgrund
Filmen är framtagen av filmbyrån Populate på uppdrag av socialnämnden i Uppsala kommun i samverkan med FMN (Föräldraföreningen mot narkotika), IOGT- NTO/UNF och landstinget. Syftet är
att göra en dokumentärfilm med och för ungdomar i Uppsala. Ungdomar som berättar om sina egna
erfarenheter av droger; som anhörig eller vän eller om sitt eget missbruk. Filmen kan användas i utbildningssyfte och som diskussionsunderlag i samband med exempelvis skolans ANDT-undervisning,
på föräldramöten, fritidsgårdar m.m. Det kan vara svårt för vuxna att prata med ungdomar om droger,
denna film vara till hjälp vid sådana samtal och diskussioner.
Filmen består av två delar som är 15 minuter vardera. Personerna som medverkar i filmen är autentiska personer som berättar sin egen historia. Några vill vara anonyma och framträder därför inte
med ansikte eller namn. Cirka 1,5 lektionstimme per film och diskussion kan vara lämplig tidsåtgång.
Planera gärna in ytterligare tid efter att filmen visats för att fånga upp ytterligare synpunkter och reflektioner med eleverna.
Frågor
1. Vad skulle du göra om din kompis eller en nära anhörig tog droger? Hur kan du veta/misstänka om
en kompis eller nära anhörig tar droger? Var kan du få stöd?
2. Vad kan du göra om en kompis eller nära anhörig mår psykiskt dåligt? Hur kan du veta om en kompis eller nära anhörig mår dåligt? Var kan du vända sig för att få stöd?
3. Hur skulle det påverka dig om du inte fick utöva din idrott? Varför tror du det förekommer dopning/
otillåtna kosttillskott? Vad kan man göra åt det tycker du?

AVSNITT 1

4. Hur kan missbruk av droger påverka anhöriga/familj och vänner? Var kan anhöriga få stöd?

LYCKA och Helvet
5.Är det något du skulle vilja fråga eller säga till de som deltar i filmen? Vad tycker du om att de ställer
upp och berättar sin historia i filmen? Vad tycker du om tjejen som berättar att hon helt tar avstånd
från droger?
6. Är det skillnad på tjejer och killar vad gäller missbruk? Är det skillnad mellan tjejer och killar vad
gäller att öppet ta avstånd från droger?

UNGAS BERÄTTELSER OM DROGER

7. Vad kan skolan, idrottsföreningar, andra föreningar och samhället göra för att förebygga att unga
inte testar droger tycker du?

Finns på www.lyckaochhelvete.se
Har du en berättelse till avsnitt 2 som kommer 6 nov – hör av dig till: lyckaochhelvete@populate.se
Lycka & Helvete är en dokumentär i två delar där unga personer i Uppsala
ärligt berättar om sina egna erfarenheter av droger.

