
Du går på skolgården. Emma, som är jättepoppis, kommer 
fram till dig. 
– Hej! Jag ska ha fest på lördag, och du får gärna komma, 
säger Emma.
Just på lördag hade du och din bästa kompis planerat att gå 
på bio tillsammans.
– Får min bästa kompis följa med? frågar du.
– Nä, henne kan du ju bara inte umgås med, säger Emma. 
Hon får inte komma! 

Vad gör du? Tackar du ja till festen och går utan din 
kompis? Eller säger du att du inte kan komma? Eller att 
du gärna hade kommit, men bara om din bästa kompis får 
följa med?

Ibland hamnar vi i situationer då det gäller att lyssna till sin inre röst. 
Säkert vet du själv vad som är mest rätt eller fel, för dig och för dem 
du verkligen bryr dig om. På www.bris.se kan du diskutera, få råd 
och stöd om bland annat mobbning, kompisar och problem hemma. 
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När du kommer till skolan en morgon möts du av din 
bästa kompis Markus, som har fått ett par nya skor av sin 
mamma. Själv tycker du de är jättefula och skulle aldrig 
kunna tänka dig att ha ett par likadana. Markus är jätteglad 
för skorna och frågar om du också gillar dem.

Hur gör du? Säger du som det är, att de är de fulaste 
skor du någonsin sett, eller håller du med Markus för att 
inte göra honom ledsen?

Ibland hamnar vi i situationer då det gäller att lyssna till sin inre röst. 
Säkert vet du själv vad som är mest rätt eller fel, för dig och för dem 
du verkligen bryr dig om. På www.bris.se kan du diskutera, få råd 
och stöd om bland annat mobbning, kompisar och problem hemma. 
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Du och din kompis Erik är på köpcentret. Där finns massor 
med saker som ni båda gärna vill ha, men ingen av er har 
pengar. 

När ni kommit hem till dig säger Erik:
– Lova att inte berätta det här för någon.
Du lovar på heder och samvete. Då visar Erik att han 
snattat en sak.
– Kom ihåg att du har lovat att inte berätta, säger Erik.

Hur gör du? Är det rätt att hålla tyst om någon snattar? 
Försöker du få Erik att lämna tillbaka prylen eller lova att 
aldrig snatta mer?

Ibland hamnar vi i situationer då det gäller att lyssna till sin inre röst. 
Säkert vet du själv vad som är mest rätt eller fel, för dig och för dem 
du verkligen bryr dig om. På www.bris.se kan du diskutera, få råd 
och stöd om bland annat mobbning, kompisar och problem hemma. 
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Din bästa kompis Elin är jättekär i sin kille, Simon, och de 
har varit ihop i flera månader. Hon pratar ofta om honom 
och hur gullig och snäll han är. En dag när du är på stan får 
du se Simon stå och hångla med en tjej som inte är Elin. 

Hur gör du? Berättar du för Elin vad Simon har gjort, 
eller låter du bli? Eller pratar du med Simon och säger att 
han ska skärpa sig? Eller hittar du en annan lösning?

Ibland hamnar vi i situationer då det gäller att lyssna till sin inre röst. 
Säkert vet du själv vad som är mest rätt eller fel, för dig och för dem 
du verkligen bryr dig om. På www.bris.se kan du diskutera, få råd 
och stöd om bland annat mobbning, kompisar och problem hemma. 


