
VÄN SOM GOLAR

VÄN 1: Passiv. Tycker inte om 
när det blir konflikt men vill 
inte lägga sig i. 

VÄN 2: Blir utsatt. Vill hjälpa 
sin vän för är orolig. 

VÄN 3: Utsätter. Arg för hen 
blivit goolad på och känner 
sig sviken.

SITUATIONSBESKRIVNING
Vän 1 och vän 2 står på en offentlig plats, t. 
ex. uppehållsrummet, väntar på bussen eller 
liknande. Vän 1 säger att hen hört att vän 
2 berättat för vän 3:s mamma/lärare. Vän 2 
säger att hen inte bryr sig. Vän 1 säger emot. 
Vän 2 säger att vän 3 börjat blanda preparat 
och därför hen berättat om det, för hen är 
orolig. 

Vän 3 kommer in och undrar om vän 1 har 
berättat för hens mamma/lärare. Vän 2 vill 
inte se vän 2 i ögonen men säger att det hen 
visste inte vad hen skulle göra för hen är 
orolig. Vän 3 blir arg och säger taskiga saker 
om vän 2. Vän 1 försöker säga något men blir 
nedtystad av vän 3 som fortsätter säga taskiga 
saker och putta till vän 2. Vän 2 försöker igen 
säga något men blir nedtystad. Det slutar med 
att vän 3 går iväg. 

Vän 1 och Vän 2 står på en offentlig plats, t e x uppehållsrum-
met, väntar på bussen eller liknande. 

VÄN 1 - Jag hörde att du snackat med (namn vän3) mamma/ 
 lärare. Hur tror du hen reagerar på det?

VÄN 2 - Äh jag skiter i hen. Hen har ju blivit helt konstig.

VÄN 1 - Äh, det gör du inte alls. Ni har ju alltid varit vänner.

VÄN 2 - Jaa... det är väl därför jag snackade med hens   
 mamma/lärare. Jag har försökt få hen att lägga av men  
 hen lyssnar inte och nu har hen börjat blanda olika  
 preparat också. Jag såg liksom ingen annan utväg
 
(in kommer Vän 3. Vän 3 pratar inte direkt utan stirrar surt på Vän 2 
efter ett tag säger vän 2)
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VÄN 2 - Hej

VÄN 3 - Har du pratat med min morsa/lärare!

VÄN 2 - (mjukt) Ja, jag visste inte annars… (blir avbruten)

VÄN 3 - Du är ju helt dum i huvet. Du ska ju vara min vän!

VÄN 2 - Men jag ville ju bara…

VÄN 3 - Tyst! Vänner golar inte på varandra! Jag har tappat all  
 respekt för dig! Du är ful inombords. Du äcklar mig  
 verkligen! (Puttar till Vän 2)

VÄN 2 - Men…

VÄN 3 - Håll käften sa jag! (går ilsket ut)

SITUATIONSSPECIFIKA DISKUSSIONSFRÅGOR

- Varför tror ni att vän 2 berättade om vän 3 att hen tar droger? 

- Vilka nackdelar ser ni med att goola/berätta? Vilka fördelar finns det? 

- Ser ni situationer då det kan vara bra att berätta?

- Vad kan man mer göra om man är orolig för sin vän? 

- Vad tänker ni om vän 1? 

- Vad tänker ni om vän 2?

- Vad tänker ni om vän 3? 
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