
TABLETTER I SKOLAN

VÄN 1: Utsätter. Använder 
tabletter ofta så börjat bli 
beroende. 

VÄN 2: Passiv. Smärtor och 
tar tabletter. Har svårt att 
säga nej men vill eg. inte ge. 

VÄN 3: Utsätts. Ser sin vän 
som börjat förändras, vet inte 
hur hen ska hantera det. 

SITUATIONSBESKRIVNING

Det är prov i skolan. Vän 1 kommer till vän 2 
och ber om en tablett för att prestera bättre. 
Vän 2 ger motvilligt då hen har det för sina 
smärtor i benen efter en bilolycka men är 
passiv så ger inte så mycket motstånd. Vän 3 
ser detta och kommer fram till vän 1 och 
undrar vad hen håller på med. Vän 1 vill att 
vän 3 inte lägger sig i. Vän 3 försöker få vän 1 
att förstå hur farligt det är men vän 1 tycker 
bara vännen är jobbig. De står och diskuterar 
en stund. Det slutar med att vän 1 avslutar 
relationen.  

VÄN 2 - Asså det är för mina ben men ok.

VÄN 1 - Bara lite, kom igen!

VÄN 2 - Ja, säg inget till någon! (Ger över några tabletter.)

VÄN 1 - Såklart, vi är väl vänner!?

VÄN 3 - (kommer upp till vännerna) Vad gör du?

VÄN 1 - Skit du i det!

VÄN 3 - Fattar du hur farligt det är? Hörde du inte om Kim
som fick in på rehab för att komma ifrån det. 

REPLIKER

VÄN 1 - Ge mig lite trallala! (glad)

VÄN 2 - Va?

VÄN 1 - Du vet, tabletter. (viskar) Jag vet du har och mina är slut.
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VÄN 1 - Jag har läget under kontroll. Behöver bara lite för att
fokusera. 

VÄN 3 - Gå och prata med någon istället om det.

VÄN 1 - Prata??? Du, du ska bara skita i vad jag gör.

VÄN 3 - Men…

VÄN 1 - Och du, om du säger till någon så vet du vad jag
kommer att göra! 

VÄN 3 - Vi är ju vänner.

VÄN 1 - Inte längre. Du kommer bara goola. Håll dig undan.
Du fattar ingenting!

SITUATIONSSPECIFIKA DISKUSSIONSFRÅGOR

- Hur mår vän 1 tror ni?

- Varför tror ni att vän 1 tar till tabletter?

- Finns det andra sätt att träna sin koncentration och öka sin energi?

- Ser ni fler situationer när grupptryck är viktigt?

- Varför tror ni att vän 2 inte säger något?

- Hur gör man om man är orolig för sin vän som tar tabletter?
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