Elevmaterial - Kamratskap
Skriv ner fem egenskaper som en bra
kompis ska ha!
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Situation 1
Du och dina klasskompisar har gått i samma klass i nio år, från förskola till årskurs åtta.
En i klassen har alltid varit lite störig, aldrig brytt sig särskilt mycket om skolan och ofta
bråkat med läraren. Varje gång det är fest dricker han alltid för mycket, blir alldeles för
full och hamnar i bråk.

Diskutera i grupperna:

•
•
•
•
•
•
•
•

Om det här var en person i din klass, hur skulle du tycka och tänka?
Vad kan ligga bakom det här beteendet? Hur tror du att han eller hon mår?
Vad tycker du att man skulle kunna göra? Kan man hjälpa till på något sätt?
Vilket ansvar har man för en klasskamrat?
Vilket ansvar har de vuxna i skolan?
Vad tycker du om att han dricker alldeles för mycket varje gång det är fest och
hamnar i bråk? Varför tror du att han gör det?
Hur tror du att det går för den här personen längre fram i livet?
Har du någon gång känt dig övergiven av en kompis?
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Situation 2
Du och din bästa kompis har gått i samma klass från ettan till sexan. Ni blev bästa
kompisar redan första dagen i skolan. När ni kom in i sjuan började han plötsligt hänga
med ett gäng i årskurs åtta och började dricka med dem under helgerna. Du hängde
med honom i början, men eftersom du aldrig ville dricka slutade de fråga om du ville
med. Sedan dess har ni glidit ifrån varandra och din kompis hälsar knappt på dig i
korridorerna längre.

Diskutera i grupperna:

•
•
•
•
•
•
•

Om det här var du, hur skulle du känna dig?
Varför tror du att han har börjat dricka alkohol?
Varför tror du att kompisen istället väljer att vara med eleverna i årskurs åtta?
Varför tror du att han inte hälsar längre?
Hur tror du att han tänker när han fryser ut dig?
Hur skulle du agera i den här situationen?
Har du någon gång känt dig övergiven av en kompis?
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