
 
 

VIP-oppgave i Samfunnsfag: RUSBRUK 

 

(Artikkel fra folkehelseinstituttet, fhi.no) 

 

Relevant læreplanmål: 

 - definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje og diskutere 
trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg. 

 

I ungdomstiden prøver mange ut rusmidler, særlig alkohol. For noen gjør den lette rusen det 

enklere å være sosial og pratsom, for andre kan rusmidler trigge negative trekk eller psykiske 

plager. Del inn klassen i grupper på 3-4 som gjør følgende oppgaver: 

 

Oppgave A: 

 Hver elev skriver ned tre grunner til å la være å drikke alkohol eller bruke andre 

rusmidler når man er på fest,» på by’n» eller liknende. 

 Elevene går deretter sammen i grupper på 3-4 og «intervjuer» hverandre om grunner de 

har til å la være å drikke alkohol/bruke rusmidler. Alle må intervjue minst én person. 

 Gruppene utarbeider så ei liste over de fire viktigste grunnene. Lista skal være 

nummerert fra 1 (viktigst) til 4 (minst viktig).  

 

Oppgave B: 

Hvordan tror du disse personene ville reagere dersom du møter på dem synlig (be-)ruset?  



 
 

 en god venn  
 dine foreldre/foresatte  
 en idrettsleder  
 lærere  
 eldre venner -18-20-åringer  
 en du er forelsket i   

 
Oppgave C: 
  
Finn ut hvor mye alkohol ungdom egentlig drikker:  
https://www.fhi.no/nyheter/2017/stadig-farre-15-aringer-drikker/ 
 
 
Har dette endret seg de siste årene? 
Hvorfor tror dere det er slik? 
 
Oppgave D: 
 
Gjøres en og en.  
Når man skal ha det moro sammen med venner på kveldstid/i helgene: Hva betyr mest for 
deg?  (sett kun fire kryss nedenfor). Dette skal du ikke diskutere med noen etterpå, det er 
bare for egen refleksjon.  

  
 

o Trygghet, føle at man hører til 
o God musikk 
o God mat 
o Gode venner, kjenne mange av dem som er til stede 
o Kunne drikke alkohol/bruke rusmidler 
o Kunne delta og bli akseptert uten å ruse seg 
o Godt humør 
o Pene klær, stæsje seg litt 
o Slappe av, prate, se film, spille spill 
o Danse 
o Flørte, kline 

 
Kilder: ungeogrus.no, sirus.no 
 
 

 
 

https://www.fhi.no/nyheter/2017/stadig-farre-15-aringer-drikker/

