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Elevmaterial 
En riktig kompis
Här har vi tre olika situationer. Läs och gå igenom i grupp och bestäm tillsammans 
vad ni ska svara på frågorna.

Sova över 
Du och tre kompisar ska sova över hos en av er. En har med sig öl. Du vet att en 
av de andra inte kommer att tycka att det är en bra idé, men att övriga nog är 
sugna att dricka lite. Den som inte ställer upp kommer att ”få skit” för det. 

• Fundera ut ett eller fler scenarios som kan utspela sig med dessa 
förutsättningar!

• Vilka risker finns det om de väljer att dricka ölen? Motivera! 

• Vilket ansvar tycker du att kompisen som köpt ölen har? 

• Vad tycker du att varje person ska göra för att kunna bestämma själv? 

• Hur skulle du ha gjort om du hamnade i samma situation? 
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Bröllopet 
Du är på din kusins bröllop. Det finns mycket mat och en massa sprit, öl och vin. 
Du har fått ta med dig en kompis från skolan som du nu ser står i ett hörn med 
några äldre killar, han verkar känna sig pressad och nervös. När du kommer 
närmare ser du att de försöker få honom att dricka sprit. 

• Vad skulle du kunna göra för att hjälpa din vän? 

• Vad tror du att din vän vill att du ska göra? 

• På vilket sätt tror du att din relation till din kompis skulle påverkas om du 
valde att inte hjälpa honom? 

• Vad skulle du vilja att din kompis gjorde om du hamnade i samma situation? 
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Party
Du är på fest och de flesta där är i din ålder. Några av dina bästa vänner kommer 
fram till dig och säger att de hällt sprit i sina drinkar och du märker hur de fyllnar 
till. Ingen annan på festen verkar märka det men de blir allt mer högljudda och 
störiga och du vet att det inte kommer bli bättre. 

• Vilket ansvar tycker du att du som kompis har i detta fall? Tycker du att dina 
kompisar får ta hand om sig själv? 

• Vad tror du att du skulle kunna göra för att hjälpa dina kompisar? 

• Du vet att de kanske kommer att göra bort sig helt, eller värre – hamna i 
allvarliga bekymmer. Vad tror du att de skulle vilja att du gjorde? 

• Vad tror du att dina kompisar skulle göra för dig om du hamnade i samma 
situation? Betyder det att du ska bete dig på samma sätt?
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