Berättelserna Sommarlovets inledningsfest och
En discokväll
Sommarlovsparty
Det är party hos Susanna för att fira inledningen på sommarlovet. Många unga från er klass och parallellklasserna har kommit till partyt. I något skede märker Susanna och hennes bästa vän Minna att
det finns flickor pojkar på festen som också druckit annat än läskedrycker även om det var förbjudet
att ta med alkohol till festen! Situationen förvärras ytterligare då Peter springer fram till Susanna och
berättar att Mats har tagit flera paracetamoltabletter tillsammans med öl under kvällens lopp. Susanna blir förfärad över nyheten. Susannas vän Minna undrar varför Peter och Susanna är så bekymrade,
eftersom Mats ser ut att må bra, även om han är lite berusad. Mats kommer fram till dem och samtidigt som han visar upp paracetamolpaketet säger han: ”Jag hittade ett bra sätt att öka feststämningen
med på webben, vill ni pröva?”

Vad borde Peter och Susanna göra i situationen?
- Varför tar Mats paracetamoltabletter tillsammans med alkohol?
- Vilka saker borde Peter och Susanna få reda på av Mats? Hur ska man hjälpa Mats?
- Vad kan samtidigt bruk av alkohol och paracetamol i värsta fall leda till?
- Hur lönar det sig att diskutera saken med andra som är med på festen?
- Vilka faktorer inverkar på att unga bestämmer sig för att pröva att använda eller väljer att inte
använda alkohol tillsammans med paracetamol?

Discokväll
Ni är ett litet gäng hos Sara för att göra er klara för en discokväll. Början på kvällen har förlöpt i trevlig
stämning, då flickorna valt ut kläder och fixat håret och pojkarna har spelat dataspel. En del av er har
också druckit lite cider. Under discot börjar Sara klaga på att hon har huvudvärk och Hanna berättar
att hon har ibuprofen i sin handväska. Sam hör flickornas diskussion och berättar att han läst nånstans att ibuprofen har rusförstärkande verkan. Sara och Hanna blir mycket skrämda.

Vad kan Sara göra i situationen?
- Blir fyllan starkare då man använder ibuprofen tillsammans med alkohol?
- Vilka hälsorisker kan öka om man använder alkohol och ibuprofen tillsammans?
- Vilka saker blir de unga tvungna att fundera på i den här situationen? Hur ska man agera beroende på de olika alternativen?
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