Linjen
Linjen liknar 4-hörn på det sättet att det inte finns några rätt eller fel, men här finns det större möjlighet till gradering av sitt ställningstagande.
Linjen går till så att det finns två ytterligheter av svar på varje påstående, ett svar i varsin ände av en tänkt linje.
Deltagarna får ta ställning var som helst längs linjen. Man kanske tycker lika mycket om äpplen och päron, då
ställer man sig mitt på linjen, och så vidare. Följande påståenden kan besvaras med allt mellan JA och NEJ. Här är
några exempel och det är naturligtvis fritt fram att själv hitta på frågor som känns viktiga för gruppen.
•

Omdömet försämras när man tar droger.

•

Alla droger är beroendeframkallande.

•

Man blir snyggare när man är påverkad.

•

Om min kompis tog droger skulle jag säga ifrån.

•

Det är okej att dricka när mina föräldrar bjuder mig.

•

Man får bättre självförtroende när man tar droger.

•

Jag kan dricka hur mycket som helst.

•

Det är var och ens ensak om man väljer att ta droger.

•

Det är kul att dansa nykter.

•

Man måste vara korkad för att tycka att det är en bra idé att testa droger.

•

Det är värre att röka cannabis än att dricka alkohol.

•

Det är lättare att börja prata med folk man inte känner när man har druckit alkohol.

•

Om någon jag är kär i skulle bjuda mig på en cigg skulle jag inte våga tacka nej.

•

Det är ok att ens syskon köper ut alkohol till en om man fyllt 18.

•

Spice är farligare än cannabis.

Du som är lärare vet väl om att du kan använda Drugsmart på flera olika sätt i din undervisning?
På Drugsmart finns fakta om olika droger, missbruk och samhällsperspektiv samt svar på vanliga
frågor från barn och unga. Man kan ställa anonyma frågor om alkohol och andra droger rörande
barn och unga. Drugsmart har vi även ett metodmaterial för högstadielärare, ”ANDT på schemat”. Läs mer på www.drugsmart.com
Övingarna i detta dokument är hämtade från Drugsmarts metod ”Local Hero”.

