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Elevmaterial 
Vad skulle du säga?
I samtliga fall som tas upp hamnar personer i problem. Er uppgift är att bestämma hur varje 
person bäst skall ta sig ur den svåra situationen. I varje berättelse presenteras några givna val. 
Varje grupp ska välja vilket av alternativen de tycker är bäst samt motivera varför. Kommer 
gruppen på ett bättre alternativ till lösning är det förstås ännu bättre. Kom ihåg att det inte 
finns några rätt eller fel.

Dag och Joseph 
Dag och hans kompis Joseph ska på bio när de möter tre kompisar från skolan som står 
och hänger vid busshållplatsen. De är med en äldre kille som heter Kalle. Dag vet att det 
betyder problem. Kalle dricker ur en vinflaska och bjuder de andra. När Dag och Joseph 
kommer fram börjar Kalle direkt kasta ur sig kommentarer som: ”Jag kan slå vad om att 
Dag inte kommer att dricka något!”, ”Dag klarar inte av spriten!” Dag drack en gång men 
han blev bara illamående och spydde. Ingen av de andra som står och hänger med Kalle 
verkar gilla att dricka men gör det antagligen för att få vara ”en i gänget”. 

Vad tycker du att Dag ska göra? 

• Inte säga någonting, utan bara ta tag i Joseph och gå. 

• Säga: ”Kalle du vann ditt vad för jag ska inte ha något att dricka” ”Jag tycker att du är en 
idiot och att du faktiskt borde börja umgås med personer i din egen ålder istället.” 

• Göra ett skämt av det: ”Jag drack faktiskt tre flaskor innan jag kom ut hit, så nej tack, 
jag vill inte ha något mer” och sedan gå vidare med Joseph. 

• Ta flaskan och stoppa den i munnen och låtsas ta en stor klunk. Ge tillbaka flaskan och 
gå vidare med Joseph. 

• Säga: ”Tack, men vi är på väg till bion och vi är sena – vi ses kanske senare.” 
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Födelsedagsfesten 
Under Lisas födelsedag åt hon middag med sin syster, mamma, pappa och några 
kompisar. De började med lite champagne före middagen. Mot slutet av kvällen gick Lisas 
föräldrar och syster och lade sig. De lämnade Lisa och hennes kompisar som stannade 
uppe ytterligare en stund. De hade det mysigt. Sara föreslog att de skulle testa lite alkohol 
från flaskorna som stod i hörnet av rummet. Lisa sade att hon inte ville men de andra 
tjejerna försökte övertala henne att de skulle prova. Lisas mamma och pappa skulle säkert 
inte märka något. 

Vad tycker du att Lisa ska göra? 

• Säga: ”Om någon går nära dom där flaskorna, går jag och säger till min pappa.” 

• Säga: ”Jag tror att det är dags för er att gå hem.” ”Ta era jackor och stick!.” 

• Säga: ”Min pappa vet exakt hur mycket det är i alla flaskor.” ”Jag lovar er, det  
finns ingen möjlighet för oss att ens ta en klunk.” 

• Ignorera frågan och försöka att distrahera dem genom att komma på något annat. 

• Säga: ”Om ni verkligen är mina kompisar, snälla gör inte så att jag blir osams 
med mina föräldrar.”
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Grabbar som dricker
Tanja och Jasmine är på väg hem. När de passerar affären kommer några grabbar från 
skolan fram som de inte egentligen gillar och börjar prata med dem. Tanja och Jasmine 
blir båda överraskade över hur trevliga de är mot dem eftersom de vanligtvis inte säger 
speciellt mycket till någon tjej. En av killarna – Daniel – säger ”Den där gamla gubben i 
affären vägrar sälja öl till oss. Ni tjejer ser lätt ut att vara 18 år. Snälla, gå in och köp några 
öl till oss. Om ni inte gör det kommer vi att tala om för alla att vi såg er två kyssa varandra!” 

Vad ska Tanja och Jasmine göra? 

• Säga: ”Det är mot lagen och vi vill inte riskera att bli straffade på grund av er.” 

• Säga: ”Vi har försökt att köpa av honom förut och han vägrade att sälja till oss också,  
så det tjänar ingenting till.” 

• Ringa polisen. 

• Säga: ”Om det är det bästa rykte ni kan komma på att sprida om oss, är ni tydligen 
alltför barnsliga för att klara av att dricka öl ändå!” 

• Säga: ”Vi gick precis förbi en polisbil längre ner på gatan, så aldrig i livet!” 

• Ta deras pengar. Gå in i affären och komma ut och säg att ni inte heller fick köpa. 
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Johannes och hans nya bil 
Carlos och hennes flickvän Rachel har varit på bio. Under promenaden till bussen hem går 
de förbi en bar. Ut från baren kommer Johannes, som är Carlos storebrors bästa kompis. 
Carlos vet att Johannes gillar Rachel. Johannes frågar om de vill hänga på in och ta något 
att dricka. De tar en läsk var, men Johannes och hans kompisar dricker alla öl. Det är 
tydligt att de har druckit en hel del. Baren stänger och alla går ut. Johannes frågar Rachel 
och Carlos om de vill ha skjuts hem i hans nya bil? Rachel tycker det låter som en bra idé, 
men Carlos vet att Johannes inte är i skick att köra bil. 

Vad ska Carlos säga? 

• Inget att säga utan bara att ta risken. Det är alltför genant att verka vara den  
försiktiga typen. 

• Säga: ”Johannes, du måste vara galen som tror att du kan köra i ditt tillstånd.  
Du vet ju att polisen har ökat sin bevakning på bilförare som kör fulla i det här  
området och jag vill inte bli inblandad.” 

• Ta Rachel åt sidan och säga till henne att du inte vill åka med Johannes och att  
du inte heller vill att hon gör det. Föreslå att hon ska säga att de vill vara lite för  
sig själva. Johannes kommer att förstå vinken. 

• Säga: ”Om du sätter dig i bilen och kör kommer jag att ringa polisen.” 

• Säga: ”Johannes, jag vill inte vara oförskämd, men jag vill inte åka med dig  
eftersom du inte borde köra. Lämna bilen och häng med oss istället.” 
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