
ATT TA ETT PILLER FÖR 
ATT BLI GLAD

UNGDOM 1: Passiv. Mår inte 
bra, är lättpåverkad. 

UNGDOM 2: Utsätts. Försö-
ker stå upp för sin vän men 
blir nedtryckt. 

UNGDOM 3: Utsätter. Vill få 
kunder till att köpa droger så 
ger ett att testa.

SITUATIONSBESKRIVNING

Tre vänner är på fest. Ungdom 1 sitter själv 
och är nedstämd och ledsen. Ungdom 2 är 
på toaletten. Ungdom 3 kommer och sätter 
sig och pratar och erbjuder ett piller så att 
ungdom 1 ska bli gladare. Ungdom 1 tvekar 
men ungdom 3 övertalar ungdom 1, som 
tillslut tar pillret. Ungdom 2 ser detta när 
hen kommer ut från toaletten och blir arg 
på ungdom 3 som gett pillret, ett verbalt 
bråk uppstår och hen visar även besvikelse 
på ungdom 1. Ungdom3 blir arg tillbaka och 
smutskastar ungdom 2. 

REPLIKER

Tre vänner är på en fest. 

UNGDOM 3 - Tja! Hur är läget? Du ser inte speciellt glad ut,  
  kom igen det är fest ju! 

UNGDOM 1 - Njä lite deppig bara, mår inte så bra nu för  
  tiden. Så inte så pepp. 

UNGDOM 3 - Då ser vi till så du bli det då! 

UNGDOM 1 - Mhh eller hur… hur då? Funderar på om jag  
  kanske bara ska åka hem

UNGDOM 3 - Nej, gör inte det! (tar fram piller och visar i   
  handen) Kolla här, dessa  blir du definitivt pepp  
  och glad av!

UNGDOM 1 - Va? Vad är det? äh jag vet inte om jag vågar.. 

UNGDOM 3 - Det är ingen fara, lovar dig! Kom igen, bara ett  
  så ska du se att du mår bättre. Så kommer vi ha  
  skitkul sen! 
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UNGDOM 1 - Jaja då.. (stoppar in ett piller i munnen) 

UNGDOM 2 - Vad håller ni på med!? (till U3) Vad är ditt pro- 
  blem, det där är ju farligt!

UNGDOM 1 - Hej! (till U2 , får inget svar då U2 fokuserar på   
  U3)

UNGDOM 3 - Ta det lugnt, det är ingen fara. Shit! Chilla,  
  haha du kanske också ska ha?

UNGDOM 2 - Nej tack! Jag trodde faktiskt lite mer om dig.

UNGDOM 1 - (Sitter kvar och försöker emellanåt säga något   
  men vågar inte riktigt.)

UNGDOM 3 - Okeeej, någon har visst problem. Ta det lugnt,  
  vilken tönt du är! Sånt pretto som tror att allt  
  du gör är rätt, så sjukt nördig. Skaffa dig ett liv!

UNGDOM 2 - Va?

UNGDOM 3 - OMG! Palla med dig, dra härifrån! Du är pinsam  
  och du förstör hela festen!

UNGDOM 2 - (På väg ut, säger till U1). Dig är jag sjukt besvi- 
  ken på. Trodde aldrig du skulle sjunka så här  
  lågt. (U2 går) U1 sitter kvar men säger inget.

SITUATIONSSPECIFIKA DISKUSSIONSFRÅGOR

- Varför tror ni ungdom 3 erbjuder ett piller? 

- Varför tror ni ungdom 1 ändå tar pillret fast hen var tveksam i 
början? Följdfråga: Är det lättare att bli övertalad när man är nere och 
inte mår bra? 

- Hur dåligt behöver man må för att ta till piller?

- Varför blir ungdom 2 arg?

- Är ungdom 1 och 2 bra vänner? Hur är en bra vän? 
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