
ÖL HEMMA HOS

UNGDOM 1: Utsätter. Vill 
inte dricka själv eller vara 
själv. Arg inombords.

UNGDOM 2: Utsatt. Vill vara 
själv och plugga.

UNGDOM 3: Passiv. Är 
osäker, vet inte vad hen vill 
eller tycker så är mest tyst.

SITUATIONSBESKRIVNING

UNGDOM 2 är själv hemma när det ringer 
på dörren, hen öppnar och där står ungdom 
1 och 3. ungdom 1 har en back öl i handen. 
ungdom 2 vill inte att de ska dricka hemma 
hos hen men ungdom 2 går bara in och kallar 
ungdom 3 med sig. Ungdom 2 förklarar att 
hens föräldrar kommer snart men ungdom 1 
kontrar med hen hört att föräldrarna är bort-
resta så hen tänker sova över där. Ungdom 2 
berättar att hens morfar var alkoholist så hen 
vill inte dricka. Ungdom 3 reagerar och frågar 
om det. Ungdom 1 avbryter att hens pappa 
också dricker men det är skönt att ta en öl. 
Ungdom 2 ber dem att gå. Ungdom 1 säger 
emot och vill stanna fast ungdom 2 säger att 
hen har mycket att göra. Ungdom 1 blir mer 
upprörd och säger taskiga saker. När ungdom 
1 försöker ge ungdom 2 en öl och hen tar inte 
emot den släpper ungdom 1 den rakt ner.

REPLIKER

Ungdom 2 är i sitt rum och det ringer på dörren. Hen går och 
öppnar. 

UNGDOM 2 - Hej 

UNGDOM 1 - Tja, har du fest eller?! (skrattar) (Ungdom 3   
  skrattar med) 

UNGDOM 2 - Nej. 

UNGDOM 1 - Det var ett skämt. Läget?

UNGDOM 2 - Inte mycket. Själv? 

UNGDOM 1 - Öl är till för att drickas. (Går in)

UNGDOM 2 - Vad gör du?  
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UNGDOM 1 - Kom nu (ungdom 3s namn) (ungdom 3 går in)

UNGDOM 2 - Mina föräldrar kommer snart. 

UNGDOM 1 - Hörde av mina att de åkt iväg över helgen så jag  
  slaggar här. 

UNGDOM 2 - Jag har träning imorgon. Jag ska upp tidigt. 

UNGDOM 1 - Perfekt då kan du göra frulle till mig. Skoja. Ta  
  en öl och chilla. (öppnar en öl och erbjuder   
  Ungdom 2)

UNGDOM 2 - Jag vill inte dricka.(Tar inte emot ölen) Min   
  morfar var alkoholist så jag håller mig till läsk. 

UNGDOM 3 - Var han? 

UNGDOM 1 -  Min pappa dricker med men det är ju bara gött  
  att bli lite lullig. 

UNGDOM 2 - Jag har inte tid, kan ni inte gå, snälla?

UNGDOM 1 - Du vill att vi ska gå. Kom igen nu!  

UNGDOM 2 - Men, jag har mycket att göra. 

UNGDOM 1 - Lugnt. Gör det, vi sitter här och dricker lite.  
  (Ger ungdom 3 en öl) 

UNGDOM 2 - Nej. Men. 

UNGDOM 1 - Du är sån idiot. Ta en öl!  

UNGDOM 2 - (Tar inte emot ölen.)

UNGDOM 1 - (Släpper ölen rakt ner.) Här får du din öl.

UNGDOM 2 - (Tittar ner i golvet)

SITUATIONSSPECIFIKA DISKUSSIONSFRÅGOR

- Ser ni fler situationer när grupptryck är viktigt?

- Varför tror ni att ungdom 3 inte säger något?

- Hur tror ni ungdom 1 mår? Varför? Vad tror ni hen egentligen vill?

- Hur tror ni ungdom 2 mår? Vad är viktigt för hen? 

- Är de bra vänner? 
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