
SPELA KLART! 

FÖRÄLDER 1: Utsätter. Vill 
visa en bra och fin bild utåt 
till gästerna. 

FÖRÄLDER 2: Passiv. Är kon-
flikträdd. 

UNGDOM: Utsatt. Favo-
rithobby är gaming och har 
sina vänner online.

SYSKON: Passiv men vill att 
sitt syskon ska vara med.

SITUATIONSBESKRIVNING
En familj har kalas för det yngre syskonet. 
Gästerna har kommit och alla ska börja ta 
mat. Föräldrarna går upp till det äldre sysko-
net/ugndom och säger till att maten är klar. 
Ungdom ska bara spela färdigt. Förälder 1 
tjatar och säger att alla kommit. Förälder 2 
säger inget utan blir obekväm av situationen. 
Det blir mer och mer spänt i rummet då för-
älder 1 vill att ungdomen ska sluta spela och 
ungdom vill spela klart. Syskonet kommer 
upp och säger också till och blir sur då sysko-
net inte kommer. Förälder 1 stänger av spelet 
och ungdomen försöker förklara att spelandet 
är hens hobby. Förälder 1 förstår inte alls och 
tycker bara det är löjligt och smäller till slut 
igen dörren och går med de andra. 

FÖRÄLDER 1 - (namn) nu har gästerna kommit.

UNGDOM - Svarar inte

FÖRÄLDER 1 -  Hallå! (UNGDOM svarar fortfarande inte)   
  HALLÅ! Du måste stänga av. Du skulle varit nere  
  för länge sen. Vi ska börja äta nu.

FÖRÄLDER 2 - (Till UNGDOM) Älskling, kom nu bara.

UNGDOM - Men jag ska komma, sluta tjata!

FÖRÄLDER 1 -  Nä nu får det va nog. Du vet mycket väl att  
  detta inte är okej. Vi har ju pratat om detta  
  innan. (Ställer sig mellan UNGDOM och skär  
  men) Skärp till dig nu!

UNGDOM - (Viftar bort föräldern och tar inte ögonen från  
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  skärmen) Ni stör! Aaah, nu missade jag honom!

FÖRÄLDER 1 - Sluta hålla på nu. Vi har gäster där nere. Vi ska   
 ju sjunga för din lillasyster/bror. Det här går    
 inte. Det är  inte hälsosamt att inte bara kunna    
 pausa spelet!

UNGDOM -  (Tar fortfarande inte bort blicken från skärmen)    
 Man kan inte pausa! Jag kommer ju sa jag! 

SYSKONET - Kom nu alla väntar där nere!

UNGDOM - Mmmm. Kommer.  

SYSKONET - Men det är ju MIN födelsedag!

UNGDOM -  Kan jag inte bara komma efter ni sjungit så   
 hinner jag klart. 

SYSKONET - Nej, jag vill att du ska va med NUUU!  

UNGDOM - Vad löjlig du är. 

FÖRÄLDER 1 -  Nä, nu räcker det! Jag är så trött på ditt spe-  
 lande, du gör inget annat än att sitta framför    
skärmen! (drar ut sladden/fäller ihop laptopen)

UNGDOM - Vad gör du? (tveksam)

FÖRÄLDER 1 - Jag stängde av för nu ska du hitta en riktig   
 hobby! Det här är sjukt! Du ska inte hålla på att    
spela på (namn) födelsedag!

UNGDOM - Men, men jag... (säger lågt)

FÖRÄLDER 1 - Ahmen skärp dig, DET ÄR BARA ETT SPEL!   
 Skaffa dig ett liv! (smäller igen dörren och går)

SITUATIONSSPECIFIKA DISKUSSIONSFRÅGOR

- Varför tror ni inte att ungdomen slutar spela?

- Hade något förändrats om ungdomen berättade hur viktigt det är för 
hen att spela vid ett annat tillfälle? Hur hade ungdomen kunnat säga 
det? 

- Varför tror ni att den passiva föräldern inte sa något?

 - Vad tror ni det gör med ungdomen att föräldrarna inte är enade utåt 
sätt?

- Är det skillnad om det är vardag? Varför då, i så fall? 
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