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BOLA
bara ett knapptryck bort
Adams liv i gymnasiet är som de flesta andras. Det centrala i hans liv är
kompisar, livsfrågor, familjeliv, kärlek och gym. Mitt i det här drar Adams
vän Lukas in honom i ett missbruk av anabola steroider. Det känns ofarligt och härligt i början fast sakta men säkert vänder livets flyt.

söde
Ett gripande och verkligt liv
filmatiserat av filmaren Jan Lin
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Bola - bara ett knapptryck bort
Hur upptäcker omgivningen missbruk? Vad kan
de närstående göra?

Filmen, som ligger nära elevernas liv, samt kommentarmaterialet hjälper dig att lyfta ämnet med
både förståelse och kunskap.

Till filmen finns ett kommentarmaterial med
en socionom/författare och en läkare som tar
upp det medicinska och psykologiska bakom
användningen av AAS-preparat och skadliga
kosttillskott. De beskriver utifrån tre tydligt

definierade faser som en missbrukare går igenom. Kan användas av lärare för fortbildning
eller som stöd i efterarbete tillsammans med
eleverna.

Allt vanligare missbruk

Pure for Sure

Filmen har tagits fram på initiativ av rörelsen Pure
for Sure. De har också tagit fram digital utbildning
riktad till högstadie-och gymnasieskolor.
Kontakta Pure for Sure direkt för mer
information om utbildningsmaterial.
Använd QR-koden för att komma till
utbildningsmaterialet på hemsidan.

Anabola steroider och skadliga kosttillskott
blir allt vanligare att missbruka i den äldre
tonåren. Tiotusentals ungdomar kommer
i kontakt med preparaten och förebyggande
upplysningar är av vikt för att stoppa den
ökande trenden.

Film och Skola

• Responsiv design som passar alla enheter

Film och Skola är en användarvänlig webbtjänst med
strömmande filmer och lärarhandledningar för personer
som arbetar med barn och ungdomar i skolan.

• Funktioner som temasidor, göra egna filmklipp
och spara favoritfilmer

Lärarhandledningarna ger läraren vägledning i frågor och
aktivitet innan som efter filmvisning.
Har du inte provat Film och Skola innan så kan du få en
kostnadsfri provmånad för samtliga utbildningsfilmer.

PROVA FRITT EN MÅNAD
www.filmochskola.se
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• Tusentals strömmande filmer för skola och
förskola
• Lärarhandledningar kopplade till Lgr11 och Gy11

sätt att beställa
• Abonnera på Film och Skola
• Önska filmerna via din AV-mediacentral
Lärarhandledningar ingår

Filmo, Cinebox och Film och Skola - en del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • Tel: 08-445 25 50 vxl • info@filmochskola.se www.filmochskola.se

Följ oss
för filmtips
till din
undervisning!

