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Scenariospel
Alkohol, tobak & narkotika
Årskurs: åk 6 -9

Lektionslängd: ca 30 -40 min

Innehåll: Scenariospel

Instruktion:
1. Övningen består av tre olika situationer i tre olika scenarier.
2. Dela in klassen i smågrupper, 3-5 elever i varje.
3. Kopiera upp materialet, ett exemplar till varje grupp.
4. Låt först elevgrupperna diskutera första situationen (A), därefter diskutera i
helklass.
5. Gör likadant med andra (B) och tredje scenariot (C).
Fokusera på det ämne som passar din lektion bäst.
Tänk på:
Det är okej att tycka olika. Var neutral som samtalsledare, samtalsklimatet ska inte
vara aggressivt eller kränkande.

Övning
A1, Påverkad
Det är lördag och du är ute med din kompis A. Efter en stund får du syn på en annan
kompis B. Du och A går fram till B och börjar snacka. Ni märker att B är påverkad.
Efter ett tag tar B upp en cigarett/alkohol/narkotika. Vad gör du?
A2, Föräldrar
Direkt efter mötet med B går du och A till affären. Där möter du B:s föräldrar, de är
bästa vänner med dina föräldrar. A viskar till dig, säg inget. Vad gör du?
A3, Beslut
Det har nu gått några dagar sedan du träffade B och du har varken sett eller hört nåt
från B. På kvällen får du ett sms från B där det står ”SÄG INGET”. Minuten efter ringer
din mobil och det är B:s mamma. Vad gör du?
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B1, Förvara
På lunchrasten kommer din kompis C fram till dig och frågar om du skulle kunna
förvara ett cigarettpaket/en flaska alkohol/en bit narkotika till C. För besväret ska du
få lite pengar.
Vad gör du?
B2, Kompis
Veckan därpå ser du C prata med en av dina andra kompisar. Du förstår att din andra
kompis har fått samma fråga som du fick veckan innan.
Vad gör du?
B3, Vänskap
En dag ringer det på din dörr och det är C. Hon frågar dig om du vill följa med henne
till Helsingborgsfestivalen.
Vad gör du?
__________________________________________________________________________________

C1, Oförberedd
Precis efter skolans slut pratar du med tre av dina kompisar om vad ni ska hitta på till
helgen. Under ert samtal tar D fram en cigarett/alkohol/narkotika. D och E tar några
bloss/klunkar. Du och F tittar på varandra.
Vad gör du?
C,2 Mamma
När du kommer hem från skolan har din mamma lagat mat. När ni sitter vid
matbordet frågor hon vad du har gjort idag.
Vad gör du?
C3, Sanningen
Senare under veckan har ni en lektion om tobak/alkohol/narkotika med er lärare.
Läraren pratar om skadeverkningar och om konsekvenser. Hen säger att de flesta
som testar tobak/alkohol/narkotika gör det pga. grupptryck. Hen frågar dig vad du
tror om hens påstående.
Vad gör du?
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