
HITTA GRÄS I BYRÅ-
LÅDAN

FÖRÄLDER 1: Utsätter. Är 
rädd och vet ej hur hen ska 
hantera situationen. 

UNGDOM 1: Utsatt. Har 
tidigare rökt marijuana men 
försöker sluta nu. 

FÖRÄLDER 2: Passiv. Rädd 
för konflikter, vill inte bråka. 

SITUATIONSBESKRIVNING

Ungdom 1 kommer hem ifrån skolan. Föräld-
rarna har hittat gräs i byrålådan. Under hän-
delsen står förälder 2 och ser på och försöker 
då och då inflika, men vågar inte ta kom-
mando. Förälder 1 är irriterad och kall mot 
ungdom 1 och undrar om ungdom 1 har haft 
en bra dag i skolan. Ungdom 1 tycker förälder 
1 beter sig konstigt. Efter ett tag berättar 
förälder 1 vad hen hittat i byrålådan, ungdom 
1 försöker försvara sig. Det hela  blir värre och 
värre och förälder 1 skriker att ungdom 1 kan 
flytta hem till sina knarkarkompisar. Ungdom 
1 börjar packa sina saker. 

Ungdom kommer hem ifrån skolan. Föräldrarna har hittat 
gräs i byrålådan.  
Under händelsen står förälder 2 och ser på och försöker 
inflika, men vågar inte.

Ungdomen ensam på scen. Tar fram marijuana ur byrålådan, 
tittar på det och lägger tillbaka det i byrålådan. Förälder 1 
kommer in

FÖRÄLDER 1 - (irriterat) Hej, hade du en kul dag i skolan? 

UNGDOM 1 - Jaa det va bra.. 

FÖRÄLDER 1 - (fortfarande irriterad) Det tror jag säkert. 

UNGDOM 1 - Vad är det med dig? Varför är du så konstig? 

FÖRÄLDER 1 - (arg) Varför jag är så konstig! Du är konstig! Du  
  gömmer knark i vårt hem! 

(Förälder 2 kommer in)

REPLIKER
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SITUATIONSSPECIFIKA DISKUSSIONSFRÅGOR

- Vad tror ni, vad tänkte ungdomen göra med marijuanan?

- Om historien slutar så här, vad tror ni händer med deras relation?

- Hur skulle du vilja att föräldrarna reagerar? 

- Varför tror ni att förälder 2 är passiv och inte säger något?

- Varför kan de inte prata om det?

UNGDOM 1 - Va, nej. Jag, jag.. 

FÖRÄLDER 1 - Du är inte klok, har vi uppfostrat dig till detta?  
  Jag skäms över att vara din förälder! Du kan ta  
  ditt knark och flytta hem till dina kompisar!!

UNGDOM 1 - (börjar packa sina saker) 
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