
NI BEHÖVER:
 • En tärning
 • Spelpjäser
 • En flaska
 • Utskriven spelplan, helst A3
 
Ta er tid att prata om de olika situationerna, valen ni gör och konse-
kvenser av olika val och handlingar! Om slumpen gör så att ni inte går 
på så många numrerade prickar så kan ni prata om några ändå.  
Läs inte det som står i kursiv stil högt.

En kompis säger att hen är glad att du valde att inte 
dricka alkohol för att det gjorde det lättare för hen att 
inte dricka. Gå 5 steg framåt!

Några tjatar på att du är tråkig som inte dricker alkohol. 
Ta 2 steg framåt och prata med några andra.

Du ser en person som tafsar på en kompis och hen försö-
ker att få personen att sluta. Vad gör du? (som spelledare 
kan du ge steg 1-3 framåt om du tycker att svaret är klokt 
– det måste inte vara det enkla svaret)

En kompis har druckit väldigt mycket. Vad gör du? (som 
spelledare kan du ge steg 1-3 framåt om du tycker att  
svaret är klokt – det måste inte vara det enkla svaret) 

Du hjälper en kompis hem som mår dåligt. Bra gjort!  
Gå 10 steg framåt!

Dina kompisar tycker att du är rolig. Ta 2 steg framåt.

Du blir full och råkar slå sönder en fin skål. Slå 2 kast och 
gå bakåt. Kommer du bakom VÄLJ! så är det tillåtet att 
välja att inte dricka alkohol.

Du ser en person som tafsar på en kompis och hen för- 
söker att få personen att sluta. Vad gör du? (som spelledare 
kan du ge steg 1-3 framåt om du tycker att svaret är klokt 
– det måste inte vara det enkla svaret)

En kompis har druckit väldigt mycket. Vad gör du? (som 
spelledare kan du ge steg 1-3 framåt om du tycker att  
svaret är klokt – det måste inte vara det enkla svaret)

Du är bakis. Stå över två kast tills du mår bättre!

Du oroar dig för en kompis som röker hasch. Vad gör 
du? (som spelledare kan du ge steg 1-3 framåt om du 
tycker att svaret är klokt – det måste inte vara det enkla 
svaret)

Du har skippat andra aktiviteter flera gånger för att du 
fastnat vid datorn. Du har missat mycket kul där och 
dina kompisar har saknat dig! Gå 5 bakåt.

Ingen alkohol! – så det blir Skotska fyllan! Slå tärningen 
och ta antalet prickar gånger två. Spring 5 meter, snurra 
det antalet varv med pannan på flaskan och spring sedan 
tillbaka.

Hitta på en god sommardrink! Alkoholfri så klart – det 
är 18-årsgräns för att dricka alkohol i Sverige. Varför? 
Vad tycker övriga i patrullen om receptet? Ge 1-3 steg 
framåt beroende på vad ni tycker.

Alla som spelar! Kom på: • Anledningar ATT röka hasch   
• Anledningar ATT INTE röka hasch.  
Som spelledare räknar du i hemlighet ihop 1 steg bakåt för varje 
anledning ATT röka hasch och 1 steg framåt för anledningar 
ATT INTE göra det. Är det tre anledningar FÖR (tre steg bakåt) 
och fyra MOT (fyra steg framåt) så blir det totalt 1 steg framåt. 
Följande personer som hamnar på denna prick får gå samma 
antal steg framåt/bakåt som den första som hamnade här. 

SPELREGLER!

GAMING

INTE DRICKA DRICKA

SOCIALA MEDIERELLER...

ELLER...

Du la ut en bild på instgram som du blev väldigt nöjd med. 
Gå tre steg framåt!

1

77

Du har blivit väldigt bra på engelska för att du spelar  
datorspel med människor från hela världen. Det gick bra  
på engelskaprovet!! Slå ett extra kast!

2 Du fastnade i sociala medier så du inte hann göra läxan.  
Stå över 1 kast så du hinner göra den!

2

8
8

Du har fått nya kompisar genom gaming. Gå 2 steg framåt3

Säg något som du gillar hos var och en som spelar!5

Du har fått nya kompisar genom sociala medier. Gå 2 steg 
framåt!
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Du satt uppe och spelade för länge igår och är därför så 
trött att du har svårt att hänga med i skolan. Stå över 1 kast 
och vila upp dig.
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Du blir bjuden på fest. Kul! Gå 5 steg framåt.6

Ni drog igång en insamling för att stötta en skola i Ecuador
som drabbats av jordbävning. Bra!! Slå ett extra kast!
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1 Du vann gamet! Gå 3 steg framåt!

DETTA PAPPER SKA BARA LEDAREN LÄSA


