
Diskussion om rusmedel 

Avsikten är att med detta paket diskutera med ungdomar om rusmedel och deras skadliga effekter. Syftet 

är att gå igenom frågor genom samtal samt reflektion och inte enbart berätta hur saker och ting ligger till, 

men felaktiga uppfattningar ska självklart rättas till.  

I den här handboken ges korta svar på de frågeställningar och tankeställare som finns i diorna. Länkarna går 

till de källor som använts i svaren, vilka man kan bekanta sig närmare med innan paketet används. Nedan 

finns några användbara länkar:  

http://www.ehyt.fi/sites/default/files/julkaisut/tositietoa-alkoholi-digi.pdf (finska) 

http://www.ehyt.fi/sites/default/files/julkaisut/tositietoa-kannabis-digi.pdf (finska) 

http://www.ehyt.fi/sites/default/files/julkaisut/tositietoa-tupakka-digi.pdf (finska) 

http://www.ehyt.fi/sites/default/files/julkaisut/tositietoa-nuuska-digi.pdf (finska) 

https://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar 

https://www.thl.fi/sv/web/alkohol-tobak-och-beroenden 

I början av lektionen kan gruppen delas in i par eller smågrupper men det går också att diskutera frågorna 

tillsammans med hela gruppen.  

Dia 1  

Framsida 

Dia 2 Hurdan information får unga om rusmedel? 

Syftet med dian är att bilda en uppfattning om vilka kunskaper unga har om rusmedel. Upplever de att de 

får tillförlitlig information, var letar de efter information överhuvudtaget och har de möjlighet att prata om 

rusmedel? Du kan också fråga gruppen hur de försäkrar sig om informationen är tillförlitlig.  

Dia 3 Rusfenomenet 

Titta på filmen Rusfenomenet. Filmen är cirka fyra minuter lång och du kommer till den genom att klicka på 

länken under bilden. En länk till filmen finns också i anteckningarna under dian. 

Dia 4 Vilka rusmedel känner ni till? 

Frågorna i följande dia är lättare att svara på när man sett filmen. Den första frågan kan behandlas i form av 

en liten tävling, man kan tävla om vilket par/vilken grupp som kan ange flest olika rusmedel. Efter det kan 

man ta en snabb genomgång av hur många rusmedel paren kan ange. Det finns väldigt många olika 

rusmedel. I följande dia definieras vad rusmedel är. Någon kan tycka att kaffe eller energidrycker är 

rusmedel, men frågan avser substanser som allmänt anses vara rusmedel. Lagliga rusmedel är bland annat 

alkohol och nikotinprodukter. Olagliga rusmedel är narkotika och, vid missbruk, läkemedel.  På 

webbplatsen Droglänken listas de vanligaste drogerna. 

https://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/droger-lakemedel-och-ovriga-beroenden 

http://www.ehyt.fi/sites/default/files/julkaisut/tositietoa-alkoholi-digi.pdf
http://www.ehyt.fi/sites/default/files/julkaisut/tositietoa-kannabis-digi.pdf
http://www.ehyt.fi/sites/default/files/julkaisut/tositietoa-tupakka-digi.pdf
http://www.ehyt.fi/sites/default/files/julkaisut/tositietoa-nuuska-digi.pdf
https://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar
https://www.thl.fi/sv/web/alkohol-tobak-och-beroenden
https://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/droger-lakemedel-och-ovriga-beroenden


http://toimipaikka.a-klinikka.fi/vinkki/materiaalipankki/paihteet (finska) 

Rusmedel används både i glädje och sorg, vid fest eller till exempel för att förstärka sinnesintryck och 

känslor. Såsom det sägs i filmen, är känslan av gemenskap ofta mycket viktig. 

I filmen anges följande fyra orsaker till rusmedelsbruk; samvaro, vardagsflykt, uppror mot regler och 

förväntningar samt att förstärka positiva känslor. Det kan finnas oändliga orsaker till att använda rusmedel.   

De flesta rusmedlen fås från naturen. Syntetiska rusmedel tillverkas av människor i laboratorium. 

I Finland är alkoholen det mest använda rusmedlet. Alkoholkonsumtionen fördelas mycket ojämnt. 

Användningen av alkohol är allmänt accepterad i den finländska kulturen.  

https://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/alkohol/alkoholbruket-i-finland 

Dia 5 Vad är rusmedel och vad påverkar de? 

Den första frågan i dians rubrik är repetition och därför kan du antingen visa svaret för gruppen eller låta 

gruppen svara på frågan på nytt i repetitionssyfte. Den andra frågan lyder, vad påverkar rusmedel? Den här 

frågan behandlas egentligen inte i filmen och därmed är det bra att diskutera den kort med gruppen innan 

du visar svaret. Om det inte uppstår någon diskussion, kan du visa svaret och fråga till exempel hur 

människans uppfattningsförmåga eller beteende kan förändras när man är påverkad. Frågan kan vara 

klurig, eftersom olika rusmedel har mycket olika effekt. Syftet är ändå inte att behandla möjliga effekter 

skilt för sig, utan att diskutera effekterna mer generellt. 

Dia 6 Varför vill folk bli berusade? 

Orsakerna till att använda rusmedel har redan behandlats i tidigare dior, men när vet man att 

rusmedelsbruket har blivit ett problem? Var och en kan ha lite olika svar och det är bra att dela med sig av 

uppfattningarna och diskutera dem. Ibland kan det vara mycket svårt att känna igen om en person 

missbrukar. Ibland syns det tydligt. Ett tecken kan till exempel vara att man struntar i överenskommelser 

eller annars beter sig likgiltigt. Det är viktigt att alla svar begrundas sakligt. 

Enligt lag är det brottsligt att langa rusmedel till minderåriga. Rusmedel är substanser vars användning inte 

är oskadligt ens för vuxna. Unga personer växer och utvecklas och är således känsligare för de skadliga 

effekterna av rusmedel. Hos unga är hjärnan särskilt mottaglig för störningar på grund av rusmedel. Detta 

behandlas vidare i dia 10; varför är rusmedelsbruk särskilt skadligt för unga? 

Dia 7 och 8 Statistik 

Diorna visar statistik över daglig rökning och nykterhet bland unga på 2000-talet. Utvecklingen har varit 

positiv och efter att ha visat båda diorna kan du fråga gruppen vilka saker som har bidragit till den positiva 

utvecklingen eller också kan ni fundera på dessa tillsammans.  

Dia 9 Åldersgräns och rusmedel 

I Finland begränsas tillgången till lagliga rusmedel bland annat genom åldersgränser. Gruppen kan fundera 

på lämpliga åldersgränser för de lagliga rusmedlen parvis.  

http://toimipaikka.a-klinikka.fi/vinkki/materiaalipankki/paihteet
https://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/alkohol/alkoholbruket-i-finland


Andra begränsningar i fråga om rusmedel är bland annat begränsning av reklam, begränsning av 

försäljningstid, platser och lokaler. Som ett exempel kan man nämna rökförbudet i barer. 

Åsikterna kan vara delade om hur bra åldersgränserna fungerar. I följande dia ligger fokus på varför 

rusmedel är skadligare för unga än för vuxna.    

Dia 10 Varför är rusmedelsbruket särskilt skadligt för unga? 

Frågan kan vara svår men det är bra om de unga måste fundera på saken. På grund av frågans 

svårighetsgrad kan det vara bra att gå igenom dian tillsammans, men fråga först vad de unga själva tycker 

om saken. 

Det finns många anledningar till att rusmedel är skadligare för unga än för vuxna, men de är inte oskadliga 

för vuxna heller. Bland annat så växer och utvecklas unga ännu, vilket betyder att till exempel hjärnan inte 

är färdigutvecklad fysiskt, och detta fortsätter tills man är ungefär 25 år gammal. När hjärnan ännu växer 

och utvecklas är den särskilt känslig för faktorer som stör utvecklingen. Återkommande alkoholanvändning 

eller användning av andra rusmedel kan också ha en skadlig inverkan på den utveckling som sker under 

puberteten och i det centrala nervsystemet och på den psykiska hälsan. Också hjärnans lustcentrum är 

ännu under utveckling hos unga och det välbehag som rusmedel ger kan störa denna utveckling och rikta 

utvecklingen fel. Detta kan innebära att en person som börjar använda rusmedel i ung ålder lättare får 

problem senare i livet. Rusmedel kan påverka den ungas känsloliv negativt och påverka 

informationsbehandlingen.  

https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/toimijat/terveyden-edistaminen-eri-

toimialoilla/terveyden-ja-hyvinvoinnin-edistaminen-ammatillisessa-koulutuksessa/ehkaiseva-

paihdetyo/paihteiden-kayton-haitat (finska) 

http://www3.jkl.fi/blogit/nuortenpalvelukeskus/?p=2004 (finska) 

Dia 11 Är användningen av rusmedel individens ensak? 

Om ämnet helt klart delar åsikterna i gruppen, kan ni ordna en debatt om det. Ni kan också gå igenom 

ämnet tillsammans, det viktigaste är att det uppstår en diskussion och att svaren motiveras.  

Som hjälp kan man till exempel nämna relationer, kostnaderna för skador och att agera som föredöme. 

Dia 12 Känsla och vardagskompetens 

I denna dia behandlas sådant som fungerar som skydd mot rusmedel. Sådana faktorer kan vara till exempel 

hobbyer, vänner, familj – i princip vad som helst. Det är också bra att fundera på vilka faktorer som gör 

rusmedel lockande, så att det blir lättare att värja sig eller så att man åtminstone är medveten om dem.  

Det är också viktigt att förstå begreppet grupptryck. Vårt rusmedelsbruk är ofta kopplat till sociala 

situationer, där individen kan uppleva det som svårt att avvika från gruppen. Det är bra att diskutera detta 

med gruppen. 

  

 

https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/toimijat/terveyden-edistaminen-eri-toimialoilla/terveyden-ja-hyvinvoinnin-edistaminen-ammatillisessa-koulutuksessa/ehkaiseva-paihdetyo/paihteiden-kayton-haitat
https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/toimijat/terveyden-edistaminen-eri-toimialoilla/terveyden-ja-hyvinvoinnin-edistaminen-ammatillisessa-koulutuksessa/ehkaiseva-paihdetyo/paihteiden-kayton-haitat
https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/toimijat/terveyden-edistaminen-eri-toimialoilla/terveyden-ja-hyvinvoinnin-edistaminen-ammatillisessa-koulutuksessa/ehkaiseva-paihdetyo/paihteiden-kayton-haitat
http://www3.jkl.fi/blogit/nuortenpalvelukeskus/?p=2004


Dia 13 Negativa effekter av rusmedelsbruk 

Syftet med den här dian är att gå igenom de skadliga effekterna av rusmedelsbruket, både med tanke på 

engångsartad användning och långvarigt bruk. Det viktigaste är att de unga själva lyfter fram negativa 

aspekter. 

Negativa konsekvenser vid engångsartad användning kan till exempel vara våld (bråk, slagsmål, att bli 

offer), brottslighet, olyckor och olycksfall, relationsproblem, överdos/förgiftning. 

Negativa konsekvenser vid långvarig användning kan till exempel vara att man blir beroende (socialt, 

psykiskt och fysiskt), utslagning, sociala problem, psykiska problem, fysiska hälsorelaterade besvär, 

brottslighet, olycksfall och olyckor.  

De skadliga effekterna kan vara likadana i båda fallen. De skadliga effekter som nämns här är endast 

exempel, men inte desto mindre är de också faktiska konsekvenser som uppstår hela tiden. 

https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/toimijat/terveyden-edistaminen-eri-

toimialoilla/terveyden-ja-hyvinvoinnin-edistaminen-ammatillisessa-koulutuksessa/ehkaiseva-

paihdetyo/paihteiden-kayton-haitat (finska) 

Dia 14 Ingripande     

De är bra att ge de unga verktyg för situationer där de till exempel oroar sig för en väns eller någon annan 

närstående persons rusmedelsbruk. Ni kan tillsammans fundera på när man bör ingripa i en persons 

rusmedelbruk. Som exempel kan man lyfta fram hur relationer påverkas negativt och att saker blir ogjorda. 

Oro kan uppstå även av mindre skäl, och det är inget fel med det.  

Vem som helst kan bli orolig, men det är bra om den unga vänder sig till en pålitlig vuxen eller till exempel 

försöker diskutera sin oro med den berörda personen. Det kan vara svårt att föra saken på tal och det 

kanske är lättare för en vuxen. När saken förs på tal ska detta göras på ett neutralt sätt, utan att anklaga. 

 

https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/toimijat/terveyden-edistaminen-eri-toimialoilla/terveyden-ja-hyvinvoinnin-edistaminen-ammatillisessa-koulutuksessa/ehkaiseva-paihdetyo/paihteiden-kayton-haitat
https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/toimijat/terveyden-edistaminen-eri-toimialoilla/terveyden-ja-hyvinvoinnin-edistaminen-ammatillisessa-koulutuksessa/ehkaiseva-paihdetyo/paihteiden-kayton-haitat
https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/toimijat/terveyden-edistaminen-eri-toimialoilla/terveyden-ja-hyvinvoinnin-edistaminen-ammatillisessa-koulutuksessa/ehkaiseva-paihdetyo/paihteiden-kayton-haitat

