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Sex, Drugs, Rock & Roll



SDRR



Hva snakker vi med ungdom 

om?
• Kroppspress

• Negative tanker om seg selv i forhold til andre

• Stress- forventninger til seg selv og forventninger fra venner og familie

• Grubling – får ikke sove

• Handlingslammelse – klarer ikke ta fatt på oppgaver en skal gjøre

• Utilstrekkelighet

• Grensesetting – hva vil jeg?

• Kjærlighetssorg

• Å ikke finne plassen sin

• Ensomhet/ utenforskap

• Konflikter /beefing

• Henvisninger til spesialisthelsetjenesten

• Hvordan være en god venninne/ god kompis. Mange er bekymret for venner. 

• Og mye, mye mer… 



HVA ER SDRR?

• Dialogbasert undervisningopplegg for 10.klasse, vg1 og 
russen. 

• Skoleåret 2018/ 2019: 
• 10. trinn Bjørnsletta ungdomsskole

• 10. trinn Riis ungdomsskole

• 10. trinn Midtstuen ungdomsskole

• 10. trinn Øraker ungdomsskole

• Vg1 Ullern vgs

• Vg3 Ullern vgs

Til sammen ca 1200 ungdommer i bydel Ullern



SDRR – VG1

10.10 og 11.10

• Felles kick-off med spørsmål fra publikum.

• Politiet, Barnas advokat, Kors på Halsen, Antidoping 
Norge, Ung Arena vest, Rask psykisk helsehjelp og Villa 
Sult på stands i lunsjen. 

• En times undervisning i emnene: 
• Psykisk helse

• Rus

• Seksualitet

• Det å ta valg

• Robin sin livshistorie





"Hva gjør jeg for å 

passe inn på 

videregående?" 

"Er analsex bra?"

" Vennene mine sier at de er 

inkluderende, men de finner 

på mye uten å si ifra til meg. 

Hva kan jeg gjøre?".

" Venninnen min har en 

spiseforstyrrelse. Hva kan 

jeg gjøre for henne?"



Hvorfor har vi SDRR?

• Ungdommene trenger, liker og ønsker å snakke om disse temaene. 

• Vi opplever at svært mange elever kontakter oss i ettertid- både i 
forhold til rus, seksualitet, kriminalitet og bekymringer rundt egen og 
venners psykiske helse. 

• Vi opplever mye mangelfull kunnskap innenfor temaene. Ungdom 
finner ofte de forklaringsmodellene de trenger på nett. F.eks. 
Freakforum. 

• Forskning underbygger at ungdom i dag strever innenfor mange av 
disse temaene og det er et uttalt behov for undervisning.  



Hva vet vi?
• Mye alkohol i helgene. Festkultur. Flere oppgir nå at de drikker sprit framfor øl/ vin/ cider. Dette gjelder spesielt 

jentene.

• Mange klikkdannelser, spesielt blant jentene. Generer utenforskap. Mye knyttet til russetid. 

• "Fra rekreasjonsarenaer til festarenaer". Veldig opptatte av å være flinke. I alt. 

• Mange som opplever symptomer (ett eller flere) på psykiske lidelser, men samtidig opplever mange at de klarer å 
håndtere det. Spesielt stress.

• Flere ungdommer i dag oppgir at de liker foreldrene sine og tilbringer mer tid hjemme sammen med 
foresatte enn de gjorde før. 

• Høy andel har/ vil komme til å prøve cannabis. Dette er ofte tilgjengelig på fest. 

• De drikker som regel alltid mer enn de oppgir. 

• De stoffene som er aktuelle for våre ungdommer i bydelen er MDMA, Cannabis og Alkohol. Noe sopp. Tidligere 
LSD, men vi har ikke fått caser på dette ennå. 

• Årlig saker knyttet til seksualitet og grensesetting. Også overgrep. 

• Vant til å få mye hjelp og lite selvregulerte i forhold til egne følelser. Hjelpesøkende. At f.eks. foresatte må hjelpe 
ungdommene å søke skoleplass når de faktisk har over fem i snitt.  



"Det er en grunn til at det er vanskeligere å 
være ung i dag er at verden forandrer seg 
så fort at det er vanskelig for de voksne å 
henge med i utviklingen og det blir 
vanskeligere for dem å forstå oss og hjelpe 
oss."



" Jeg synes egen 

seksualitet er vanskelig"

"Vi tåler mer enn dere tror. 

Dere bekymrer dere for 

mye."

"At vi er ungdommer og kommer

til å utforske. Derfor snakke om 

det hjemme hvis man er 

bekymra".

"Mamma og pappa vet ikke at jeg 

har prøvd røyk eller snus, men 

aksepterer at jeg drikker

ansvarlig. Vet ikke at jeg drikker

sprit".



" Til foreldrene:

• Vil at de skal vite dette er noe 

som skjer med de fleste. 

• Skjønne alvoret.

• At de burde heller prøve å 

hjelpe enn å bli sure."

"Ingenting! De vet det 

meste! "

"At jeg alltid passer på meg selv

og har kontroll. At de ofte dømmer

før ulykken har skjedd. At de 

fleste er ganske forsiktige og 

passer på hverandre."

"Tror ikke helt de skjønner hvor

mye jeg sliter i skolen/ med matte"



"Jeg skulle ønske at 

mamma og pappa visste 

at ungdommer utforsker, 

men at de kan snakke 

med oss om det". 

"Jeg skulle ønske at 

foreldrene mine visste hvor 

vanskelig videregående er".

"Jeg skulle ønske at foreldrende

mine faktisk forstod hvor sliten jeg 

er". 

"At jeg drikker".



En gjennomgående fellesnevner: 

"Skulle ønske at mamma og pappa 

visste at jeg drikker alkohol". 



Du er på en større fest hjemme hos noen 
venner og har egentlig ikke tenkt å drikke. 
Ved siden av deg sitter han som du er 
kjempeforelska i og har en liten ting på 
gang med. Etter en stund gir han deg en øl 
og sier: "Herregud, det er jo bare en øl! Ta 
den da!". 

Hva gjør du?



• Berit og Espen er to godt voksne mennesker som er invitert på 
middag hos noen venner onsdag kveld. Espen har et viktig møte 
dagen etter og bestemmer seg for at han ikke skal ha noe alkohol og 
velger heller å kjøre til middagen. Underveis i måltidet byr verten på 
et glass vin og sier:" Ta deg nå et glass vin, Espen. Det er en deilig 
rødvin og et par glass til maten går jo helt fint? Ta en taxi, så plukker 
du opp bilen i morgen. No stress!". 

• Det blir flere glass til maten den kvelden og når kaffen kommer på 
bordet sjenkes det også opp fire glass med Cognac. Espen tar seg 
en han også. 

• Når de kommer hjem er både Berit og Espen litt brisne og Espen 
kjenner på en litt uggen følelse. Det var jo ikke dette han planla. 

Hva tenker du?



"Jeg skulle ønske at foreldre blir litt mere 

oppmerksom på barna sitt forhold til rus. 

At de bryr seg om dem og prøve å få 

dem inn på rett vei"



Å ta valg

Flere og flere selvstendige valg. Bevisst 

på hva som påvirker valgene våre. 

Caser om blant annet vennskap, 

utenforskap, fordommer, øst/vest, og 

rus. 



Case om "snitching": 
• Kompisen din røyker en del weed på fritiden. Dette har 

han egentlig gjort siden ungdomsskolen, men i den siste 
tiden har han blitt stadig mer borte fra skolen og gidder 
ikke lenger henge med deg eller andre. Du er egentlig 
ganske bekymret, men forstår jo også at han røyker. 
Han har det vanskelig hjemme og foreldrene hans er 
ikke noe særlig greie med han. Dette har han fortalt deg 
tidligere når dere har snakket om weed. Han sier at 
røykingen gjør at han får slappet av og stresset ned.

• Hva gjør du og hvorfor tar du de valgene du tar?



"Det er A- busser også er 

det B-busser. A-bussene er 

de kuleste bussene. Det er 

litt sånn at du blir sett på 

som litt venneløs når du 

ikke er på buss". 

"Jeg er ikke på buss, fordi 

jeg synes det er for dyrt. 

Men samtidig får jeg sjelden 

beskjed om ting. Fordi alt 

foregår på buss-chat'en".

" Alle de jeg trener med er på 

samme buss. Det er ikke jeg. Så

nå gruer jeg meg til å gå på 

skitrening".  

"Jeg ble syk etter første 

dag i russetiden og fikk ikke 

rullet mer enn en kveld. 

Den kostet 47 000…"



Så… Hva kan en gjøre?

• Pek på det du ser. Ikke tilskriv meg følelser og intensjoner. 

• Øvelseskjør! Ev. lage mat sammen eller gjøre noe. Det er en fin arena å snakke litt på.  

• Ikke snakk stygt eller nedlatende om vennene mine. 

• Spør meg før du påstår noe. 

• Ikke ta den sinte samtalen når jeg kommer hjem og kanskje er full og lei meg. Jeg vet at jeg har 
gjort noe dumt. 

• Av og til er det nok at dere bare er der. Tilby dere å hjelpe meg, men det kan også være at jeg 
bare trenger å samle tankene og finne en løsning selv.

• Rommet mitt er mitt fristed. Noen ganger trenger jeg bare å være alene. Det er ikke sikkert det 
er noe galt. 

• Det er ikke alltid alt trenger å ha en løsning. Noen ganger er det bare kjipt. Da er det også greit 
at det bare er litt kjipt. 

• Snakk sammen når ting går bra! Nesten alltid er samtalene knyttet til de tidspunktene når alt går 
gærnt. 

• Ha mulighet til å hente. Være tilgjengelig. Være undrende og åpen for dialog.  

• Og husk at det går over 



VI INVITERER TIL FØLGENDE:

• 23 OKTOBER: REVYFEST

• 11.NOVEMBER: 

FAGKONFERANSE VG1

• 14.NOVEMBER: 

FAGKONFERANSE VG2

• 12 MARS: TEMAKVELD. 

I HODET PÅ EN TENÅRING.


