
ATT TA PÅ NÅGON SOM 
BLIR FÖR FULL

UNGDOM 1: Utsätter och ser 
sig ha rätt till att ta på någon 
som är för full.

UNGDOM 2: Utsatt och 
passiv. Är för full för att göra 
någonting. 

UNGDOM 3: Utsatt och för-
söker stå upp för sin kompis.

UNGDOM 4: Passiv och vill 
ej lägga sig i. 

SITUATIONSBESKRIVNING

Det är fest och fyra ungdomar är i ett rum. 
Ungdom 2 och Ungdom 3 är vänner. Ungdom 
2 har blivit för full och står och dansar lite. 
Ungdom 3 dansar och försöker hålla Ungdom 
2 på benen. Ungdom 4 sitter och tittar på. 
Ungdom 1 kommer och vill dansa med 
Ungdom 2 och tar på hen utan samtycke. 
Ungdom 4 sitter och tittar på. Ungdom 3 
försöker stå upp för sin kompis och säger till 
Ungdom 1. Ungdom 1 struntar i Ungdom 3 
och säger taskiga saker. Ungdom 3 blir förvir-
rad vad Ungdom 2 vill då hen är så full. När 
Ungdom 1 vill dra iväg med Ungdom 2 till ett 
eget rum försöker Ungdom 3 följa med. Då 
hotar Ungdom 1 Ungdom 3.

REPLIKER

Det är fest och fyra ungdomar är i ett rum. Ungdom 2 är full 
och står och dansar medan ungdom 3 försöker hålla ungdom 
2 på benen. Ungdom 4 sitter och tittar på. Ungdom 1 går mot 
ungdom 2. 

UNGDOM 1 - Tja, jag kan ta över här. (tar tag i ungdom 2s  
  händer.)

UNGDOM 2 - Heej…

UNGDOM 3 - Fast ser du inte att hen är för full. 

UNGDOM 1 -  Hen vill ju. 

UNGDOM 3 - Eh, hen är för full för att veta det. 

UNGDOM 1 - Precis. Groupie. Jag vet vad jag gör. 

UNGDOM 3 - Men sluta. 

UNGDOM 2 - (Skrattar till) 
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UNGDOM 1 - Kolla. Sa ju det. Hen gillar det. 

UNGDOM 3 - Gillar du det? 

UNGDOM 2 - Mmm. Vill sova…

UNGDOM 1 - Precis, vet var vi kan sova. Kom! (Drar med   
   ungdom 2) 

UNGDOM 3 - Var ska ni? 

UNGDOM 1 - Lägg av nu! Jag tar hand om hen. 

UNGDOM 3 - Jag kommer med! 

UNGDOM 1 - DU, SKIT I OSS NU!. Om du inte vill att jag spri 
  der ryktet att du var otrogen mot (Ungdom 3  
  partners namn) på denna festen så backar du  
  nu. 

UNGDOM 3 - Va?

UNGDOM 1 - Precis, du stannar här och vi går nu. (lämnar  
  rummet och ungdom 1 står kvar.)

SITUATIONSSPECIFIKA DISKUSSIONSFRÅGOR

- Varför bryr sig inte ungdom 1 att ungdom 2 är full? 

- Vad gör man om ens kompis är för full och inte kan ta hand som sig? 

- Hur gör man när om någon man gillar är för full för att veta vad den 
personen vill och tänker? 

- Finns det andra regler som gäller när man är full än när man är 
nykter? I så fall hur skiljer det sig? 

- Är det skillnad i hur man blir bemött om man är full som tjej eller som 
kille, i så fall vilka skillnader? 
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