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Om hjärnans utveckling och 
vikten av vuxenansvar
• Hjärnan består av 100 miljarder nervceller

• Ungas hjärnor är extremt känsliga för droger

• Hjärnan växer nerifrån upp och bakifrån fram

• Centrat för konsekvens-tänk och beslutsfattande, 
sitter i frontalloben i ”Prefrontal cortex” och 
utvecklas sist ! Den är färdigutvecklad först vid 24-
25-års åldern

• Unga behöver därför vuxnas vägledning och stöd för 
att fatta rätt beslut under sin uppväxt

• Din attityd till droger och din förmåga som vuxen, att 
sätta gränser och ingripa - är därför helt avgörande !
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Vad tillåter du?
Hur du kan göra skillnad - hemma?

Var extra närvarande vid större förändringar och extra vaksam på 
skolk, försämrade betyg och drogliberala kompisar !

Skaffa kunskap om vanligt förekommande droger såsom cannabis, 
läkemedel (tramadol), e-cigaretter, vattenpipa m.m.

Ha koll på ditt barns ekonomi, ditt barns swish/bankkonto, kontanter 
och inköp. Intressera dig för ditt barns aktivitet på nätet. Ställ frågor och 
lyssna – försök att inte döma på förhand, utan visa genuint intresse!



Tala med ditt barn varje dag
var nyfiken, ställ frågor och lyssna.

Sätt tydliga gränser hemma
Ta med äldre syskon, kompisar och pojk- och 
flickvänner i samtalet. 
Låt alla veta vad som gäller hemma hos er! 

Bjud inte på alkohol och tobak.
Ha koll på din egen alkohol och tobak. köp 
inte ut!

Skjutsa, hämta, håll kontakt, stanna uppe 
på kvällen och vänta på att ditt barn kommer 
hem. Gör en macka eller en kopp te och prata 
om hur kvällen har varit.
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Du är den viktigaste personen i ditt barns liv! 

Var vaksam vid större fö1rändringar 

1

• vid övergången firån arskurs 6 t1III 7 och trån årslk 9 trill gymnasiet

• skollk e,l ler plötsl igt förs,äm1rade !betyg?

• radikal� för, ändring i stil och utseende?

• börjat med sprayer, ö1gondropp,ar ellller miun skölj?

• har du hittat tändare riiiizzla- eller ocb-papper .. zip-påsar ellller lustgaspatroner?

• nya älldr1e 1eller drogliiberala vanner emer vänner 1med negativ ,attityd mot blålljuspersonall och myndigheter?

• plötslig avhopp från idrotts:ver1ksamheten, tappat fritidsintresset ?

• förändrade dags,rutriner beteende, hum1 1örsv,ängningar och p1ersonlighetsför;ändringar ?

Lita på din magkänsla! 
IK01m i Ihåg att det ,är du s,0im1 för,alder kanner ditt !bann !bäst.

OW. Tänk pa att tooånm är en spedell tid tör alfa bam ,och unga och ovan ,är bara ie-lfen peJ pa ,otnStänd'ighete.r äu bör uppmärksamma, som kan indikera pa att alft inte star 
rätt tm. Det kan sam ·digt vara ett ilanfigt tonårsveteeooe" och ootrover f nte omedelharr beJy,da a1t ditt' bam börjat med <droger! Kom ihåfJl Du känner äitt bam bäst�' 
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