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EHYT rf 4.8.2020 
 

Material och lärarens handbok 
 

Syftet med det här paketet är att diskutera med ungdomar om alkohol, dess olika aspekter och 

dess skadliga verkningar. Materialet har producerats av Föreningen för förebyggande 

rusmedelsarbete EHYT rf. Det riktar sig till högstadieelever men kan gott användas också i t.ex. 

gymnasier och yrkesskolor. 

 

Meningen är att gå igenom viktiga frågor med hjälp av diskussion och reflektion. Målet är att 

förmå ungdomarna att kritiskt dryfta de frågor som behandlas och reflektera över sin egen 

relation och inställning till rusmedel.  

I paketet ingår en Power Point-presentation med diskussionsfrågor samt denna handbok som 

det lönar sig att läsa i förväg. Presentationen kan användas på lektioner, eller också kan du från 

dess bilder välja ut frågor som du ger som hemuppgift. Denna handbok är avsedd för läraren 

eller den som leder lektionen. 

 

Några anmärkningar om arbetsmetoden 

 

Presentationen är disponerad så att ungdomarna först får fundera på frågorna, varefter man 

tillsammans analyserar svaren med hjälp av bilderna efter reflektionsuppgifterna. Svaren på 

frågorna finns där. 

 

Etiken är särskilt viktigt i all information och upplysning kring rusmedel. Det är viktigt att 

minnas att ungdomarnas erfarenheter av alkohol kan vara väldigt varierande. Informationen 

kan kännas obekväm och skrämmande av olika orsaker, exempelvis personliga hotbilder eller 

en akut situation inom den närmaste kretsen. Frågan ska behandlas så att den inte väcker 

rädsla eller ångest. Utbildaren ska respektera ungdomarnas åsikter och synpunkter även då de 

avviker från de egna. Syftet är att erbjuda nya perspektiv och mer information om de ämnen 

som diskuteras. 
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Materialet är indelat i följande teman 

 

Del 1 (bilderna 1–9) Vad är alkohol? 

Här söker man tillsammans svar på frågor om exempelvis vad alkohol är, varför vi har 

åldersgränser för alkohol och hur man vet att någon är berusad. 

 

Del 2 (bild 10) Varför använder folk alkohol? 

Ungdomarna får reflektera över varför alkohol överhuvudtaget används. Samtidigt får de 

fundera över vad det beror på att somliga inte gör det. 

 

Del 3 (bilderna 11–16) Alkoholvanor bland unga 

Här tar man en titt på statistiken över alkoholvanorna bland elever i klass 8–9 och på andra 

stadiet. Allmän diskussion om alkoholens negativa följder vid unga år och om hur vanliga de 

är. 

 

Del 4 (bilderna 17–18) Sammandrag och mer information 

I slutet av lektionen gör gruppen tillsammans en värderingsövning som åskådliggör 

deltagarnas åsikter och vad de har lärt sig. Mer information hittar de i EHYT rf:s 

ungdomskanaler i sociala medier och på adressen buenotalk.fi. 
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Bild 1 
 

 

 

Hur materialet används 

 

I bildernas kommentarfält finns tilläggsfrågor som stöd för diskussionen. Också de använda 

källorna anges. Ungdomarna får först parvis eller i små grupper diskutera frågorna, varefter 

svaren gås igenom tillsammans. Vid behov kan frågorna också dryftas individuellt. 

 

De följande bilderna ger information om de ämnen som behandlas och kan användas som 

stöd. I kommentarfältet står det vilket ämne de olika frågorna hänför sig till. I denna handbok 

ges utförligare svar. Länkarna leder till de källor som använts i svaren och ger mer information 

om ämnet. Syftet med frågorna är att engagera de unga i det tema som behandlas och att 

erbjuda olika synvinklar som kan rätta till missuppfattningar. 
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Bild 2 
 

 

 

Kort presentation och lektionens disposition. Dela in er i par 

 

Innan ni tar itu med den första uppgiften, berätta för ungdomarna att syftet med diskussionen 

är att utbyta åsikter och tillsammans dryfta ämnet. Det förutsätter att allas svar respekteras. 

Understryk att diskussionen förs på ett allmänt plan och att ingen behöver berätta om sina 

personliga erfarenheter. På så vis skyddas alla debattörer. Om någon ställer personliga frågor 

behöver de inte besvaras. 

 

Berätta att vi alla kommer från olika familjer och har olika bakgrund, vilket påverkar våra 

erfarenheter av och uppfattningar om ämnet. Därför finns det inte någon ”rätt” åsikt, utan 

meningen är att diskutera ämnet ur olika synvinklar. 

 

Berätta också att frågorna först diskuteras i par, varefter följer allmän diskussion i hela 

gruppen. Vid behov kan frågorna också dryftas individuellt. 

 

Dela in gruppen i par eller små grupper. Fundera hurdana par som fungerar bäst: kompisar, 

främmande osv. Berätta att ni kommer att diskutera frågor kring alkohol. 

 

Se till att grupperna har papper och penna. 
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Bild 3 

 

 

DEL 1 Vad är alkohol? 
 

Reflektionsuppgift 

Här följer fem diskussionsfrågor. Läs upp dem för deltagarna och försäkra dig om att de har 

uppfattat dem. Berätta hur mycket tid de har på sig. Be dem skriva ner sina svar på papper i 

kort form. 

 

Förberedelse inför gruppdiskussionen: 

Var beredd på mycket olika synpunkter och argument, försök korrigera felaktig information. 

Visa intresse för varför någon tänker som den gör. Respektera ungdomarnas åsikter även då de 

avviker från dina egna. Försök få deltagarna att tänka kritiskt genom frågor om riskerna med 

alkohol, men belys också alkoholbrukets olika aspekter (sporadiskt drickande, skadorna av 

långvarigt drickande, alkoholberoende, hälsonyttan av att inte använda alkohol). Var själv 

neutral; erbjud olika perspektiv. 

 

Förberedelse inför bilderna 4 och 5: 

 

Då svarstiden löpt ut kan du inleda diskussionen med frågorna 1 och 2. Vad är alkohol? Vad är 

alkohol gjort av? Får vem som helst tillverka alkohol? 

 

Fråga i korthet vad de tror innan du visar följande bild. 
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Källor: 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira – Tillverkning av alkohol 
(uppdaterad 2018) 
https://www.valvira.fi/web/sv/alkohol/tillverkning  
 
Nuortenlinkki, tietoartikkelit, Alkoholi – Miksi alkoholia juodaan? [Alkohol – Varför dricker människor 
alkohol?] (julkaistu 2013) http://www.nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/alkoholi/miksi-
alkoholia-juodaan (på finska) 

  
Droglänken, Informationssnuttar – Alkohol 
https://paihdelinkki.fi/sv/databank/snabbinfo/alkohol 

Tositietoa-esite, Alkoholi [Faktabroschyr om alkohol], EHYT ry 

http://www.ehyt.fi/sites/default/files/tiedostot/tositietoa_alkoholi_verkkoon2_s.pdf (på svenska) 

Tilläggsinfo: 
 

UMO.se - om sex, hälsa och relationer. Att dricka alkohol  
https://www.umo.se/tobak-alkohol-droger/alkohol/att-dricka-alkohol/ 
 
Drugsmart.com – Fakta Alkohol och Alkopedia  
https://www.drugsmart.com/fakta/alkohol/ 
https://www.drugsmart.com/alkopedia/ 
  

https://www.valvira.fi/web/sv/alkohol/tillverkning
http://www.nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/alkoholi/miksi-alkoholia-juodaan
http://www.nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/alkoholi/miksi-alkoholia-juodaan
https://paihdelinkki.fi/sv/databank/snabbinfo/alkohol
http://www.ehyt.fi/sites/default/files/tiedostot/tositietoa_alkoholi_verkkoon2_s.pdf
https://www.umo.se/tobak-alkohol-droger/alkohol/att-dricka-alkohol/
https://www.drugsmart.com/fakta/alkohol/
https://www.drugsmart.com/alkopedia/
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Bild 4 
 

 

 

Alkoholtillverkning. Svar på frågorna 1–2 i bild 3. Fortsätter i bild 5 och 6 

 

Gå tillsammans igenom svaren på frågorna 1–2 i bild 3. Diskussionen kan fortsättas med bild 5 

och 6. 

 

Vad är alkohol? Vad är alkohol gjort av? 

Alkoholdrycker görs av naturprodukter, såsom säd och frukter, antingen genom jäsning eller 

destillation. Ren alkohol, dvs. etanol, är en gemensam ingrediens i samtliga alkoholdrycker. 

Alkohol uppkommer som en följ av jäsning då bären och frukterna blir skämda. Alkoholdrycker 

delas in i svaga och starka drycker. 

 

Får vem som helst tillverka alkohol? 

På grund av alkoholens skadliga effekter är användning och tillverkning av alkohol reglerad 

genom lag. Vuxna har rätt att hemma tillverka endast svaga alkoholdrycker genom jäsning för 

personligt bruk. Försäljning av självtillverkad alkohol kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten 

Valvira. Tillverkningen av alkoholdrycker övervakas. Tillverkarna är skyldiga att anmäla sina 

produkter till Valviras produktregister. Finland har ett statligt alkoholmonopol, Alko. 
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Tilläggsfrågor som underlag för diskussionen 
 

Kan hemgjorda alkoholdrycker vara farliga? 

Utan ordentliga redskap och tillräckligt kunnande kan det vara farligt att tillverka hembränt, 

eftersom jäsningen kan resultera i metanol i stället för etanol. Metanol är ett giftigt ämne som 

i små mängder kan göra en människa blind och i större mängder rentav vara dödligt. 

 

Varför regleras tillverkningen och försäljningen av alkohol? 

”Genom att begränsa tillgången på alkohol och reglera det privata vinstintresset vill samhället 

försöka minska skadeverkningarna av alkohol. Genom monopol på detaljhandel med alkohol 

och genom höga alkoholskatter garanterar man att de medel som satsas på alkohol ger staten 

en så stor avkastning som möjligt. I ett välfärdssamhälle är det också staten och kommunerna 

som till stor del betalar kostnaderna för alkoholens skadliga verkningar. Dessutom finansierar 

staten alkoholforskning och drogförebyggande arbete och informerar också konsumenterna 

om riskerna med alkohol.” (Droglänken) 

 

Priset på alkohol påverkar alkoholkonsumtionen direkt. Ju billigare alkohol, desto större 

konsumtion. Prisändringar påverkar drickande särskilt bland storförbrukare och unga. Det 

effektivaste sättet att förebygga skadliga verkningar av alkohol är därför alkoholpriset och 

reglering av tillgången. 
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Bild 5–6 

 

 

 

 

Alkoholtillverkning. Svar på frågorna 1–2 i bild 3 

 

Gå igenom svaren på frågorna 1–2 i bild 3. 

 

Förberedelser inför bild 7: 

 

Nu kan fråga 3 tas upp till behandling. Vem får använda alkohol i Finland? Varför finns det 

åldersgränser? Diskutera frågorna innan du visar följande bild. 

 

Källor: 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira – Tillverkning av alkohol 
(uppdaterad 2018) 
https://www.valvira.fi/web/sv/alkohol/tillverkning  

 
Nuortenlinkki, tietoartikkelit, Alkoholi – Miksi alkoholia juodaan? [Alkohol – Varför dricker människor 
alkohol?] (julkaistu 2013) http://www.nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/alkoholi/miksi-
alkoholia-juodaan (på finska) 
 

https://www.valvira.fi/web/sv/alkohol/tillverkning
http://www.nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/alkoholi/miksi-alkoholia-juodaan
http://www.nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/alkoholi/miksi-alkoholia-juodaan
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Nuortenlinkki, pikatietoa Alkoholista [snabbinfo om alkohol] (på finska) 
https://nuortenlinkki.fi/tietopiste/pikatieto/alkoholi  
 

Droglänken, Informationssnuttar – Alkohol 
https://paihdelinkki.fi/sv/databank/snabbinfo/alkohol 

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa. Preventiimiverkoston 

työryhmä (2010–2011) [Endast på en? Stödmaterial till diskussioner med unga vuxna].  

http://preventiimi.humak.fi/wp-content/uploads/sites/28/2015/11/Vain-yhdelle-

tukimateriaaliverkkoversio.pdf  

Droglänken, Informationssnuttar – Alkoholmonopolet 
https://paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/missbruk-i-samhallet/alkoholmonopolet 
 

Tilläggsinformation:  
 
Institutet för hälsa och välfärd, Usein kysytyt alkoholipolitiikasta (päivitetty 2019) [Vanligaste ställda 
frågor om alkoholpolitiken]. https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-
kysytyt-kysymykset/politiikka  

 

 

 
Bild 7 

 

 

Alkohollagen. Svar på fråga 3 i bild 3 

 

Gå tillsammans igenom svaren på fråga 3 i bild 3. Nedan diskuteras svaren. 

 

Förberedelser inför bild 8: 

 

Gå nu igenom svaren på frågorna 4 och 5 i bild 3. Hur påverkas vi av alkohol? Hur vet man att 

någon är full? Vilka faktorer påverkar berusningsgraden? 

https://nuortenlinkki.fi/tietopiste/pikatieto/alkoholi
https://paihdelinkki.fi/sv/databank/snabbinfo/alkohol
http://preventiimi.humak.fi/wp-content/uploads/sites/28/2015/11/Vain-yhdelle-tukimateriaaliverkkoversio.pdf
http://preventiimi.humak.fi/wp-content/uploads/sites/28/2015/11/Vain-yhdelle-tukimateriaaliverkkoversio.pdf
https://paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/missbruk-i-samhallet/alkoholmonopolet
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-kysymykset/politiikka
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-kysymykset/politiikka
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Svar på frågorna 

 

Vem får använda alkohol i Finland? Varför finns det åldersgränser? 

Innehav och transport av alkohol är i Finland förbjudet för personer under 18 år. Starksprit får 

man köpa då man fyllt 20. Alkohol har en mångdubbelt starkare effekt på unga än på vuxna. 

Syftet med alkohollagen är att förebygga alkoholens skadeverkningar, men särskilt att skydda 

barnens och ungdomarnas hälsa. Också hos ungdomar fortsätter kroppens och hjärnans 

utveckling. Alkohol är inte ett ämne som människan behöver för att leva eller för att värna om 

sin hälsa och välmåga. Alkohol medför alltid hälsorisker. Hos unga kan alkoholbruk leda till 

bestående förändringar i hjärnan. Också puberteten kan fördröjas, och risken för att bli 

alkoholberoende växer. Sannolikheten för att alkohol blir ett problem är desto större ju 

tidigare man börjar dricka. Det är därför vi har en lag som skyddar unga. 

 

Alkohollagen förbjuder också alkoholreklam riktad till unga och förmedling av alkohol till unga 

”vid laga ansvar”, dvs. det är en straffbar handling. På offentliga platser begränsas 

alkoholreklam så att unga inte utsätts för den. Likafullt ser unga ofta alkoholreklam exempelvis 

i sociala medier, där det är svårare att tillämpa lagen. Ansvaret för minderåriga vilar på 

föräldrarna eller vårdnadshavarna. Ungdomar kommer inte alltid att tänka på konsekvenserna 

av sina handlingar. I vuxen ålder svarar var och en för sig själv. Den vuxne har mer friheter men 

också mer skyldigheter. Det finns också mycket annat som man får göra först efter att ha fyllt 

18, till exempel köra bil och rösta i val. 

 

Syftet med alkohollagen är att minska alkoholkonsumtionen genom begränsning och 

övervakning av alkoholrelaterad näringsverksamhet och på så vis minska de negativa följderna 

av alkohol. I Finland är alkohol den vanligaste dödsorsaken bland människor i arbetsför ålder, 

och den är också en delorsak till många sjukdomar och problem. Liksom läkemedel, spel och 

droger leder också alkohol sannolikare till beroende hos minderåriga än hos fullvuxna. Största 

delen av finländarna använder alkohol måttfullt. Dock visar forskningen att drickandet bland 

minst 13 procent av befolkningen, d.v.s. bland fler än 560 000 finländare, överstiger risknivån 

(Dryckesvaneundersökningen 2016). Syftet med begränsningarna är att minska 

totalkonsumtionen och därigenom förebygga alkoholens skadliga verkningar. För då 

totalkonsumtionen växer, växer också skadorna. Alkoholbruk påverkar alltid också andra än 

bara den som dricker. Det är de vanliga förvärvsarbetande skattebetalarna som i stor 

utsträckning betalar de utgifter som alkoholens skadliga följder orsakar. 
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Källor:  
Nuortenlinkki, tietoartikkelit, Alkoholi – Miksi alkoholia juodaan? [Alkohol – Varför dricker människor 
alkohol?] (julkaistu 2013) http://www.nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/alkoholi/miksi-
alkoholia-juodaan (på finska) 
 
Alkohollagen, Finlex 

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20171102  
 
 

 
Bild 8 

 

 

Alkoholens verkningar. Svar på frågorna 4 och 5 i bild 3 

 

Gå tillsammans igenom svaren på frågorna i bild 3. Svaren finns i nästa bild, nummer 9. 

Diskutera de svar ungdomarna gett innan du visar bilden. 

 

Källor:  
Droglänken, Informationssnuttar – Alkohol 
https://paihdelinkki.fi/sv/databank/snabbinfo/alkohol 

https://paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/alkohol/alkoholens-skadliga-inverkan-pa-

halsan  

 

 

 

  

http://www.nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/alkoholi/miksi-alkoholia-juodaan
http://www.nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/alkoholi/miksi-alkoholia-juodaan
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20171102
https://paihdelinkki.fi/sv/databank/snabbinfo/alkohol
https://paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/alkohol/alkoholens-skadliga-inverkan-pa-halsan
https://paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/alkohol/alkoholens-skadliga-inverkan-pa-halsan


13 
 

Bild 9 

 

 

Hur påverkar alkohol? Svar på frågorna 4 och 5 i bild 3 

 

Gå tillsammans igenom frågorna i bild 3. Nedan diskuteras svaren. 

 

Förberedelser inför bild 10: 

 

Bild 10 behandlar negativa upplevelser i samband med berusning. Efter diskussionen, ställ en 

tilläggsfråga: 

Hurdana negativa följder kan berusning leda till? Dryfta frågan tillsammans innan du visar 

följande bild. 

 

Svar på frågorna 

 

Hur påverkas vi av alkohol? 

 

Alkohol är ett ämne som lamslår centrala nervsystemet. Största delen av alkoholen upptas i 

kroppen i början av tunntarmen. Alkoholen verkar långsammare om man äter medan man 

dricker. Verkningarnas styrka beror bland annat på kön, kroppsvikt, ålder och hormonella 

faktorer. Vissa är från födelsen känsligare än andra för alkohol. 

 

”I små doser, då blodets alkoholhalt är under en halv promille, kan alkoholen vara uppiggande 

och avslappnande, den kan lindra ångest och göra oss socialare och pratsammare. Ju högre 

alkoholhalt i blodet, desto starkare blir de effekter som lamslår hjärnverksamheten. Vid stora 

doser, då alkoholhalten i blodet stiger till närmare en eller rentav två promille, leder alkoholen 

typiskt till tvära humörkast, sluddrigt tal, vacklande gång och oförmåga att bedöma de egna 
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handlingarna och deras konsekvenser. I det skedet är också minnesförluster vanliga. En 3–5 

promilles berusning är redan livsfarlig för de flesta.” (Nuorisolinkki) 

 

Hur vet man att någon är full? 

Samma mängd alkohol påverkar olika människor på olika vis. Låt de unga beskriva de 

förändringar de upptäckt i berusade personers beteende. Det kan handla om att t.ex. gå 

ostadigt eller tala sluddrigt, att ha svårt med koordinationen eller att säga och göra sådant som 

man normalt inte säger och gör. En blir aggressiv, en annan glad. En bagatellartad motgång får 

tårarna att flöda, en oskyldig ögonflört förväxlas med stor kärlek. Unga är ofta bra på att 

skildra ett starkt berusningstillstånd. 

 

• Fråga i vilka situationer någons beteende kan kännas kusligt eller skrämmande, 

uppmuntra de unga att prata med en betrodd vuxen ifall de upplever en vuxen 

människas alkoholbruk som kusligt eller irriterande. Unga ska inte behöva ansvara för 

vuxnas alkoholbruk. 

 

 

Vilka faktorer påverkar berusningsgraden? 

Alkoholhalten i blodet påverkas av mängden alkohol man druckit, dryckens alkoholhalt samt 

drickarens kroppsvikt och kön. Den som är liten blir snabbare berusad, kvinnor blir lättare 

berusade än män. Kvinnorna avviker från männen förutom i genomsnittlig storlek också i 

kroppens sammansättning. Det finns också stora individuella skillnader i hur man tål alkohol. 

Dricker man snabbt och på tom mage, stiger alkoholhalten i blodet hastigt till hög nivå. I värsta 

fall kan det leda till förgiftning. 
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Bild 10 
 

 

 

Statistik: negativa följder av berusning. Studera bilden tillsammans 

 

Statistiken bygger på THL:s Dryckesvaneundersökning 2016. I den samlar man in uppgifter om 

finländarnas alkoholvanor och alkoholattityder. Det är en intervjuundersökning som har gjorts 

vart åttonde allt sedan 1968. 

 

Undersökningen visar att totalt 1,2 miljoner finländare under det senaste året har upplevt 

negativa följdverkningar av berusning, såsom gräl, slagsmål eller olycksfall. Tar man bort den 

vanligaste olägenheten, ”ångrar sina ord eller handlingar”, hade ändå inemot 900 000 

personer upplevt minst en negativ följd. 

 

Frågor till stöd för diskussionen 

 

• Varför leder berusning till sådana följder som syns på bilden? 

• Varför underskattas berusningens negativa följder? 

• Hur skulle ni definiera måttligt alkoholbruk? Kan också måttligt alkoholbruk ge negativa 

följder? 

• När man betett sig klantigt i fyllan, kan man urskulda sig med ett ”sorry, jag var lite 

berusad”? Kan det leda till påföljder? 

• Varför kan alkohol framkalla aggressivitet eller våld? 

• Hur vet man om någon har slocknat? Vad ska man då göra? 

• Hur kan man försäkra sig om att ens kompis klarar sig hem tryggt? 
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Källor: 
Institutet för hälsa och välfärd, Näin Suomi Juo-kirja [Så här dicker vi i Finland] (2018) (på finska) 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136800/THL_TEE029_2018.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y 
 
Institutet för hälsa och välfärd, Koetut alkoholihaitat [Upplevda alkoholskador] 
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/nain-suomi-juo/koetut-alkoholihaitat  
 
Droglänken – Informationssnuttar – Alkohol 
https://paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/alkohol/alkohol-och-valdsamhet 

https://paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/alkohol/alkoholtolerans 

https://paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/alkohol/alkoholforgiftning 

https://paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/alkohol/hur-mycket-ar-mycket   

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136800/THL_TEE029_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136800/THL_TEE029_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/nain-suomi-juo/koetut-alkoholihaitat
https://paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/alkohol/alkohol-och-valdsamhet
https://paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/alkohol/alkoholtolerans
https://paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/alkohol/alkoholforgiftning
https://paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/alkohol/hur-mycket-ar-mycket
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Bild 11 

 

 

DEL 2 Varför dricker folk alkohol? 

 

Reflektionsuppgift 

Dela in gruppen i par eller små grupper, kanske i nya kombinationer så att det blir omväxling. 

Vid behov kan frågorna också dryftas individuellt. Du kan antingen be paren/grupperna att 

behandla en fråga i sänder och diskutera efter varje fråga, eller också kan du genast ge dem en 

hel bunt med frågor som de får dryfta och gå igenom på en gång. De som vill kan skriva ner 

sina funderingar. 

 

Kom ihåg att frågorna handlar om åsikter; det finns inga rätta svar på dem. Förhåll dig öppen 

till de tankar ungdomarna kommer med, även om de inte motsvarar dina egna. Medge till 

exempel att alkohol ger en positiv känsla, men försök väcka kritiskt tänkande om riskerna, 

såsom illamående och avtrubbning. Poängtera att tonåren är en ålder full av risker. 

 

Då paren/grupperna är färdiga, gå tillsammans igenom frågorna, en i sänder. Här följer stöd för 

frågorna om varför somliga använder alkohol och andra inte. Gå igenom också de övriga 

frågorna, som dock inte på samma sätt kräver bakgrundsfakta i och med att de mer handlar 

om åsikter. 

 

Svarsexempel och tankeväckande frågor 

 

Fråga 1. Varför dricker folk alkohol? 

 

• För att ha roligt, trivas tillsammans, kasta loss från vardagen. Hämningarna lättar. 

Stärker positiva känslor. 
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• Många upplever att alkohol ger starkare självförtroende och mod att närma sig andra. 

− Be ungdomarna fundera varför somliga får sådana upplevelser. Är man rädd för att 

mötas på nykter fot? 

 

• Grupptryck/viljan att vara en av många. 

− Be ungdomarna förklara hur grupptrycket fungerar. 

 

• Upproriskhet, ”vill vara cool”. Med alkohol eller andra rusmedel ger den unge ett ”mer 

vuxet” intryck. 

− Försök lyfta fram andra indikatorer på att vara vuxen, alla vuxna använder ju 

exempelvis inte alkohol. Kunde förmågan att ta ansvar och modet att handla 

självständigt vara sådana indikatorer? 

 

• Dränka sorger, bedöva dåligt mående. Alkohol förstärker både positiva och negativa 

känslor; en liten motgång får tårarna att flöda, en oskyldig ögonflört tas för stor kärlek. 

− På vilket sätt är det riskabelt att försöka trolla bort sina problem med alkohol? 

− På vilka andra sätt kan man försöka må bättre? 

− När skulle du bli orolig över en kompis drickande? 

 

Tilläggsfrågor: 

• Har alla berusade alltid roligt? När är det inte längre roligt? 

• Hurdana problem uppstår det om det inte går att vara social utan att berusa sig? 

• Hur reagerar din flick- eller pojkvän om du säger någonting klantigt i fyllan? 

• Hur kan man bli självsäkrare utan att berusa sig? 

 

Fråga 1. Varför använder somliga inte alkohol? 

• Somliga är helt enkelt inte intresserade. 

• Andra har kanske dåliga erfarenheter. 

• Någon kan välja absolutism som livsstil av hälsoskäl. 

• Också religion kan påverka valet. 

 

Tilläggsfrågor: 

• Vilka positiva effekter följer av att inte dricka alkohol? 
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Du gör inte bort dig och undviker många hälsorisker, alkohol är rik på kalorier och kan påverka 

levnadsvanorna; efter hårt festande kan du få sug efter fet och ohälsosam mat och jogga ska 

du aldrig göra bakfull. Till och med ett enda standardmått alkohol försämrar sömnkvaliteten, 

och sömnen åter påverkar studieprestationerna, orkandet och humöret. 

 

− Vilket slags exempel vill du med ditt eget alkoholbeteende ge dina småsyskon eller 

andra yngre? 

− Vilka typer av alkoholbruk ser ungdomar i sin omgivning och i sociala medier? 

− Varför kan det vara nyttigt att vänta med alkoholen tills man blir äldre? 

− Hur definierar ungdomarna måttligt alkoholbruk hos vuxna? 

 

Mer information: 

Antti Maunu har forskat i dryckesvanor bland unga och unga vuxna, med särskild fokus på den 

socialitet som brukar höra till drickande. Sociala aspekter är det främsta skälet till att unga 

prövar eller använder alkohol. Det kan också handla om den spänning det innebär att testa 

någonting nytt och förbjudet och samtidigt revoltera mot regler. 

 

Unga lär sig inte dricka i ett socialt vacuum, deras attityd och beteende avspeglar snarare den 

kultur som råder i deras närmaste referensgrupper. Rusmedel är ett sätt att förstärka positiva 

känslor och befästa sammanhållningen. Berusningens positiva effekter upplevs som en följd av 

det man druckit, men de facto är allt det positiva – att ha roligt och känna gemenskap – något 

som själva sällskapet, inte flaskan, åstadkommer. Att berusa sig ensam ses sällan som 

någonting roligt. Även då rusmedel används för att hålla negativa känslor i schack handlar det 

oftast om just sociala känslor; det gemensamma för exempelvis ensamhet, utanförskap och 

tristess är en brist på fungerande sociala relationer. 

 

Källor:  
Maunu & EHYT ry, Ryyppäämällä Ryhmäksi [Supa för att bli en grupp] (2012) (på finska) 

http://www.ehyt.fi/sites/default/files/ryyppaamalla_ryhmaksi_virallinen.pdf 

 

 

  

http://www.ehyt.fi/sites/default/files/ryyppaamalla_ryhmaksi_virallinen.pdf
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Bild 12 
 

 

 

DEL 3 Alkoholvanor bland unga 

 

Bilderna 12–14 visar statistik över alkoholvanorna bland unga. Efter att bilderna visats kan 

man tillsammans fundera över orsakerna till att statistiken har blivit den den är. Stödfrågor 

hittar du i kommentarfältet. 

 

Förberedelser inför bild 13: 

Fråga ungdomarna om de tror att antalet nyktra elever i klasserna 8–

9/gymnasierna/yrkesskolorna har vuxit eller minskat. Nykterhet är inte nödvändigtvis det ord 

ungdomarna själva använder, snarare handlar det om unga som av en eller annan orsak inte 

använder alkohol. Visa därefter följande bild. 
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Bild 13 

 

 

Statistik från enkäten Hälsa i skolan. Studera diagrammet tillsammans 

 

Berätta att statistiken beskriver nykterhetsutvecklingen bland unga finländare fram till idag. 

Det är med andra ord fråga om unga som inte dricker alkohol. Också de som smakat men inte 

druckit sig fulla ingår. Källa: THL:s enkät Hälsa i skolan som genomförs vartannat år. Enkäten är 

den bredaste hälsoenkäten om ungas levnadsvanor. Skoleleverna får besvara den anonymt i 

samband med skolarbetet. 

 

Lyft fram att största delen av vår tids unga inte dricker. Alkohol har långa anor i Finland. 

Likafullt använder närmelsevis inte alla alkohol, eller också dricker de ytterst lite. Också bland 

unga har trenden varit sjunkande under hela 2000-talet. 

 

Diskussionsuppgift 

• Försök hitta fyra skäl till den sjunkande alkoholkonsumtionen bland unga. 

• Har du någon uppfattning om varför denna utveckling stannat av efter 2017? 

• Vad beror det på att många unga tror att alla andra dricker alkohol fast största delen de 

facto inte gör det? 

 

Källa: 
Institutet för hälsa och välfärd, Enkäten Hälsa i skolan (2019) Tidsserier 2006-2019 åk 8–9 i grundl. 

utb., gymnasiet, yrkesläroanstalterna: 

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/sv/ktk/ktk1/summary_trendi?alue_0=87869&mittarit_0=200537&mitt

arit_1=199990&mittarit_2=199596&sukupuoli_0=143993# 

 

 

 

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/sv/ktk/ktk1/summary_trendi?alue_0=87869&mittarit_0=200537&mittarit_1=199990&mittarit_2=199596&sukupuoli_0=143993
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/sv/ktk/ktk1/summary_trendi?alue_0=87869&mittarit_0=200537&mittarit_1=199990&mittarit_2=199596&sukupuoli_0=143993
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Svar på frågorna 

Varför? 

• Fördelar med nykterhet 

• Nykterhet som ett livsstilsval 

• Oro för att förlora självkontrollen på grund av alkohol 

• Följderna för den närmaste omgivningen 

• Den personliga välmågan och hälsan 

• Ointresse för alkohol 

 

Det finns många skäl till att inte använda alkohol. Priset på alkoholdrycker kan vara ett av dem. 

Alkoholskatten har höjts under årens lopp, och alkohol har gjorts svårtillgängligare. I butiker 

ska personer som ser ut att vara under 30 visa legitimation då de köper alkohol. Detta för att 

undvika att alkoholdrycker säljs till minderåriga. Butikspersonalen är också skyldig att vägra 

sälja alkoholdrycker till en kund som de misstänker kommer att förmedla dem till minderåriga. 

En köpare som åker fast kan få bötes- eller rentav fängelsestraff. 

 

För en del unga är rädslan för att tappa självkontrollen en viktig orsak till att inte använda 

alkohol. ”Fitnessboomen” och överlag betoningen av sunda levnadsvanor påverkar 

ungdomarnas val. Mångsidiga hobbymöjligheter i kombination med nya former av socialitet 

och nya möjligheter att hitta likasinnade minskar mångas behov av att använda rusmedel. 

Informationen om riskerna och skadorna hjälper dem att göra bättre val. 

 

Förberedelser inför bild 14: 

Fråga ungdomarna om de tror att det under de senaste åren blivit vanligare eller sällsyntare 

bland elever i klasserna 8–9/gymnasierna/yrkesskolorna att dricka sig berusad. Visa sedan 

bilden. 

 

Att notera 

 

Utvecklingen avspeglar inte nödvändigtvis alla ungas syn på hur deras egen generation 

använder alkohol. Vissa kan ifrågasätta statistiken eftersom frågorna besvaras individuellt, 

varvid det kan vara frestande att ljuga. Nykterhetstrenden bland minderåriga har påvisats i 

många studier, inte bara enkäten Hälsa i skolan. Om deltagarna är skeptiska, fråga på vilka 

grunder de betvivlar statistiken. Statistiken beskriver utvecklingen i hela landet; regionala 

variationer är möjliga. 
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Nykterheten har bedömts med hjälp av denna fråga: ”Hur ofta dricker du sammantaget 

alkohol, till exempel en halv burk öl eller mer?” Svarsalternativ: 1) en gång i veckan eller 

oftare, 2) ett par gånger i månaden, 3) ungefär en gång i månaden, 4) mer sällan, 5) jag dricker 

inte alkoholdrycker. Trenden har bedömts utifrån de svar där alternativ 5 hade valts. 

 

 

Bild 14 

 

 

 

Statistik från enkäten Hälsa i skolan. Studera diagrammet tillsammans 

Att dricka sig full en gång i månaden har också minskat inom alla åldersklasser, visar enkäten 

Hälsa i skolan. 

 

Diskussionsuppgift 

• Vad innebär det att smaka/pröva alkohol? 

• Hur definierar du ”ordentligt berusad”? 

• I vilka slags situationer/evenemang riskerar unga att dricka sig ordentligt berusade? 

• Vilka risker utsätts man för då man är ordentligt berusad? Hur tar man sig tryggt hem? 

• Vad gör du om din kompis är ordentligt berusad? 
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För kännedom 

Utvecklingstrenden avspeglar inte nödvändigtvis alla ungas syn på hur deras egen generation 

använder alkohol. Vissa kan ifrågasätta statistiken eftersom frågorna besvaras individuellt, 

varvid det kan vara frestande att ljuga. Supandet bland minderåriga har undersökts i många 

studier, inte bara enkäten Hälsa i skolan. Om deltagarna är skeptiska, fråga på vilka grunder de 

betvivlar statistiken. Statistiken beskriver utvecklingen i hela landet; regionala variationer är 

möjliga. 

 

 

Källa: 
Institutet hälsa och välfärd, Enkäten Hälsa i skolan (2019) Tidsserier 2006-2019 åk 8–9 i grundl. utb., 

gymnasiet, yrkesläroanstalterna: 

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/sv/ktk/ktk1/summary_trendi?alue_0=87869&mittarit_0=200537&mitt
arit_1=199990&mittarit_2=199490&sukupuoli_0=143993#  

 

 

  

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/sv/ktk/ktk1/summary_trendi?alue_0=87869&mittarit_0=200537&mittarit_1=199990&mittarit_2=199490&sukupuoli_0=143993
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/sv/ktk/ktk1/summary_trendi?alue_0=87869&mittarit_0=200537&mittarit_1=199990&mittarit_2=199490&sukupuoli_0=143993
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Bild 15 
 

 

 

Alkoholskador. Svar på frågorna 1–3 i bild 15 

 

Reflektionsuppgift 

Dela in deltagarna i par eller små grupper. Tänk efter vad som fungerar bäst: kompisar i par, 

främmande i par osv. Vid behov kan frågorna dryftas också individuellt. Svaren kan också 

skrivas ner på papper. Berätta hur lång tid paren/grupperna har på sig. 

Då uppgiften slutförts, gå tillsammans igenom svaren på fråga 1–3. Också bilderna 15–16 kan 

diskuteras. 

 

Tilläggsfrågor: 

• När man sagt dumheter, kan man urskulda sig med att ”jag var lite för berusad”? 

• Hur urskiljer man en slocknad från en sovande? Vad ska man göra då någon slocknat? 

 

Svar på frågorna 

 

Varför är de negativa följderna större för unga än för vuxna? 

Vid unga år är hjärnan känsligare för alkoholens skadliga effekter än i vuxen ålder. Därför hotas 

bl.a. de hjärnfunktioner som styr inlärningen och minnet. Risken för beroende och 

alkoholrelaterade problem blir desto större ju yngre man börjar dricka. Vid unga år kan man 

inte heller på samma sätt förutse eller bedöma hur de egna valen påverkar ens liv. Den 

oerfarne kan dricka sig för full och utsätta sig för fara. I fyllan kan man göra sådant som man 

ångrar efteråt eller som leder till problem. De flesta vuxna inser konsekvenserna av 

alkoholbruk. När man är ung vet man inte nödvändigtvis när man druckit för mycket och vad 



26 
 

man då ska göra. Uppmuntra ungdomarna att fundera över vem som kunde vara en sådan 

vuxen som det är tryggt att vända sig till om det sker någonting tråkigt till följd av drickande. 

 

Hurdana skador eller negativa konsekvenser kan drickandet orsaka på en enda gång?  

Man gör sådant man ångrar efteråt. Baksmälla. Alkoholförgiftning, minnesförlust, slocknande 

– symptom som kan vara livsfarliga. Den berusade råkar också oftare ut för olyckor, tappar bort 

eller har sönder sina saker – och måste förklara för föräldrarna. Risken för att åka fast påverkar 

förtroendet mellan barnet och vårdnadshavaren. Berusade ungdomar löper också större risk 

för att utsättas för våld eller sexuella övergrepp. 

 

Vilka negativa följder kan långvarigt alkoholbruk få? 

Fråga 3 besvaras i bild 16. Beroende. Beroendet kan vara psykiskt, exempelvis tvångsmässigt 

behov av att dricka, eller det kan vara fysiskt, så att man efter långvarigt bruk får 

abstinenssymptom då man försöker sluta dricka. Långvarigt alkoholbruk leder till tolerans mot 

alkoholens effekter. Det innebär att samma effekt kräver en större mängd alkohol, vilket i sin 

tur ökar risken för hälsoskador. Psykiska problem. Sömnlöshet. Sociala problem. 

 

Källor:  
Alko, Vad beror baksmälla på?  
https://www.alko.fi/sv/ansvarsfullt/alkohol-och-halsa/vad-beror-baksmalla-pa 
 
  

https://www.alko.fi/sv/ansvarsfullt/alkohol-och-halsa/vad-beror-baksmalla-pa
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Bild 16 

 

 

 

Negativa följder av berusning. Underlag för behandling av frågorna i bild 15 

 

Studera bilden tillsammans. Statistiken bygger på THL:s Dryckesvaneundersökning 2016 där 

man samlade in uppgifter om finländarnas alkoholvanor och alkoholattityder. Det är fråga om 

en intervjuundersökning som har genomförts vart åttonde år med början 1968. 

 

Unga drabbas fortfarande mest av berusningens negativa följder. Drickandet bland 

minderåriga har minskat kraftigt under hela 2000-talet. Ändå är det vanligast just bland unga, 

personer under 30, att dricka sig berusad då man alls dricker alkohol, och den åldersgruppen 

drabbas också mest av drickandets negativa följder. 

 

Frågor kring bilden 

• Varför dricker sig ungdomar och unga vuxna oftare berusade än äldre åldersgrupper? 

• Vilka slags negativa följder av berusning kan unga uppleva? 

• I vilket skede blir alkoholbruket ett bekymmer? I vilket skede skulle du själv bli orolig 

över din kompis alkoholbruk? 

• Finns det någonting att göra åt saken? Var kan man få hjälp? 

 

Källa: 
Institutet för hälsa och välfärd, Näin Suomi Juo-kirja [Så här dicker vi i Finland] (2018) (på finska) 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136800/THL_TEE029_2018.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y 

 
 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136800/THL_TEE029_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136800/THL_TEE029_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Bild 17 

 

 

Långvariga hälsorisker på grund av alkoholbruk. Underlag för behandling av fråga 

3 i bild 15 

 

Bilden visar långvariga hälsorisker till följd av alkoholbruk (mielenterveystalo.fi). Studera 

effekterna tillsammans. På lång sikt kan alkohol skada nästan alla organ i kroppen, men mest 

utsatta är levern och hjärnan. 

Hos unga är hjärnan känsligare för alkolens skadliga verkningar än hos vuxna: rikligt 

alkoholbruk vid unga år kan bland annat försvaga arbetsminnet, koncentrationsförmågan och 

rumsuppfattningen. 

Rusmedlens effekter begränsas inte bara till den tid berusningen varar. Stor 

alkoholkonsumtion försvagar exempelvis den allmänna koncentrations- och 

funktionsförmågan. 

 

Källor: 
Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa. Preventiimiverkoston 

työryhmä (2010–2011) [Endast på en? Stödmaterial till diskussioner med unga vuxna].  

http://preventiimi.humak.fi/wp-content/uploads/sites/28/2015/11/Vain-yhdelle-

tukimateriaaliverkkoversio.pdf  

 
Psykporten.fi – Följder av drickandet, bilden tagen från:  

https://www.mielenterveystalo.fi/sv/aikuiset/itsehoito-ja-

oppaat/itsehoito/juomisen_hallinnan_opas/Pages/2.-Juomisen-seuraukset.aspx 

  

http://preventiimi.humak.fi/wp-content/uploads/sites/28/2015/11/Vain-yhdelle-tukimateriaaliverkkoversio.pdf
http://preventiimi.humak.fi/wp-content/uploads/sites/28/2015/11/Vain-yhdelle-tukimateriaaliverkkoversio.pdf
https://www.mielenterveystalo.fi/sv/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/juomisen_hallinnan_opas/Pages/2.-Juomisen-seuraukset.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/sv/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/juomisen_hallinnan_opas/Pages/2.-Juomisen-seuraukset.aspx
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Bild 18 

 

 

 

Del 4 Sammandrag och mer information. Värderingsövning 

 

Syftet med värderingsövningen är att ge den som leder lektionen information om deltagarnas 

åsikter och att sammanfatta de teman som behandlats. 

 

Övningen kan också göras på distans så att ungdomarna besvarar skriftliga påståenden 

exempelvis på en skala från 1 till 5: 1 tycker olika, 2 tycker delvis olika, 3 tycker varken lika eller 

olika, 4 tycker delvis lika, 5 tycker lika. De ska också motivera sina svar. 

 

Om uppgiften inte görs på distans, be ungdomarna ställa sig på rad, vända mot dig (kräver 

utrymme). Berätta att ni ska göra en värderingsövning. I vänstra ändan av en fantiserad linje 

finns ”tycker olika”, i högra ändan ”tycker lika”. Berätta att du tänker framföra påståenden och 

att deltagarna ska inta en position på linjen enligt hur lika eller olika de tycker om varje 

påstående. Betona att de ska göra personliga val, inte följa andra. 
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Utbildaren läser upp påståendena 

 

Här kan man välja ett par påståenden eller gå igenom hela listan, om tiden räcker till. 

 

• Alkoholbruk är vars och ens egen sak 

• Begränsningen av alkoholbruket fungerar bra i samhället 

• Jag tycker att man ingriper tillräckligt mycket i minderårigas drickande 

• Det angår inte föräldrarna vad ungdomar sysslar med på sin fritid 

• I skolan talas det tillräckligt mycket om rusmedel och psykisk hälsa 

• Jag har ibland varit orolig över hur en bekant använder alkohol 

• Jag har berättat om min oro för personen i fråga 

• Idag lär jag mig igen någonting nytt 

 

Värderingsövningen kan genomföras så att man bara förflyttar sig, men det går också att 

dessutom fråga vissa deltagare varför de ställde sig just där. I diskussionen kan ungdomarna 

berätta om hur de personligen upplever de alkoholrelaterade teman som behandlats. Kom 

dock ihåg att till exempel frågan ”Jag har ibland varit orolig över hur en bekant använder 

alkohol” kan vara för personlig och känslig; den kan därför också utelämnas. 

 

Vi har alla våra personliga erfarenheter, attityder, känslor och föreställningar kring rusmedel. 

Det lönar sig att fundera över dessa frågor, för då märker vi hur vår egen historia och våra 

personliga erfarenheter påverkar oss och våra föreställningar om rusmedel. Ungdomarna lever 

ett mångsidigt liv där rusmedel syns i vardagen på olika sätt. Alla unga är inte intresserade av 

rusmedel. Merparten har inte missbruksproblem, men negativa följder av rusmedel har de 

flesta haft någon gång. 
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Bild 19 

 

 

Mer info om ämnet på sidan buenotalk.f Reklambild 

 

Webbsajten buenotalk.fi är en kanal för unga som det lönar sig att uppmana ungdomarna att besöka. 

Största delen av innehållet är på finska men i frågespalten kysy-fråga kan man ställa frågor på svenska 

och läsa tidigare svar på svenska. Sajten drivs av EHYT rf. Där ges mer information om rusmedel och 

spelande och även om andra ämnen av intresse för högstadieelever och studerande på andra stadiet. 

Bueno-relaterat material finns också på Instagram och YouTube. 

 

På buenotalk.fi finns det också små quiz där ungdomar kan testa sina kunskaper om alkohol och 

droger.  

 

Buenotalk.fi har också en frågespalt där man anonymt kan ställa frågor kring rusmedel och spelande. I 

spalten visas också andras frågor och svaren på dem. Frågorna besvaras inom tre dagar. Inkomna 

frågor redigeras till videor på Buenotalks YouTube-kanal som behandlar ungdomsproblematik i 

lättsammare ton. 

 

 

 


