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Undervisningsopplegg 
til NRK-serien RUS

Veileder

Episode 1: Fest
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Denne veilederen gir deg tips til hvordan du kan forberede  
og gjennomføre episode 1 i serien RUS, som undervisning i  
videregående skole. Veilederen ses i sammenheng med  
PowerPoint-presentasjonen. 

Dette var en av de bedre øktene vi har hatt i år, 
kunne bare ønske vi hadde om dette tidligere, 
og gjerne mer tid. Serien viser virkeligheten! 

Rus er rundt oss hele tiden, fint å lære om de 
ulike stoffene.

Elevenes evne til refleksjon knytta til valg og 
beslutninger imponerer meg stort.

Det er utrolig interessant å delta i store og små 
spørsmål knytta til festing, valg og påvirkning 
det har på det sosiale livet til ungdommen.

Jeg gleder meg til videreutvikling av prosjektet, 
det er så aktuelt og viktig. Som lærere må vi 
flette det inn i fag og prosjekter og slik benytte 
anledningen til å jobbe med noe ungdommen 
forholder seg til hver dag.

Sitat fra

Sitat fra

ELEV

PEDAGOG
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Rammene for undervisnings-
opplegget

Tid: To dobbelttimer 

1.  Innledning: Målet med undervisningsopplegget   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    05

2.  Rusinfo: Informasjon om rusmidler (film)    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   05

3.  Statistikk: Presentere statistikk fra der du bor    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   06

4.  Hoveddel: Episode 1 av «RUS». Refleksjoner i grupper    .  .  .  .  .  .   07

5.  Film: Se filmsnutten «Tilbakeblikk på russetiden»    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   10

6. Avslutning: Informasjon og refleksjon rundt hvordan 
 man kan hjelpe og hvor man kan få hjelp    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   11

7. Form: Se filmer og gruppearbeid. Avtale med elevene  
 hvorvidt lærer skal være til stede når elevene snakker i 
 grupper 
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Episode 1: Fest

Temaet for undervisningsopplegget til første episode er 
glede og risiko ved rusbruk. Målet er å formidle informasjon 
og kunnskap til elever, og gi dem anledning til å reflektere 
over ulike situasjoner som kan oppstå.

Hvordan feste trygt?
Hvordan ta vare på hverandre?

Se episoden

https://www.nrk.no/skole-deling/25993
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Elever ønsker mer og bedre rusundervisning i skolen. De ønsker fakta og 
ikke en pekefinger. De ønsker en arena hvor de kan diskutere og reflek-
tere sammen med medelever og trygge voksne.
 
Denne undervisningsøkten skal gi ungdommene informasjon som gir dem 
et grunnlag for å ta egne valg. De skal tenke gjennom hvordan man kan 
feste trygt og ta vare på seg selv og andre.

Se film om ulike rusmidler (RUSINFO) (10 min).

1. Mål

2. Se filmen

Se filmen

https://www.nrk.no/skole-deling/25998
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Se PowerPoint-presentasjonen. Legg inn og presenter lokal statistikk som er 
relevant. Bruk lokale Ungdatatall som et utgangspunkt. Du får presentasjoner 
ved å henvende deg til ditt lokale KORUS. 

Se eksempel på presentasjon vedlagt i ressurser. Kanskje har skolen noen 
egne undersøkelser som kan være aktuelle? Eller egne erfaringer?

3. Lokal statistikk

Tips til å kartlegge lokalt klasserom:  
Polly – anonym undersøkelse på rusbruk i klassen 
(finner den på Teams).

Eksempel på spørsmål: 

• «Kjenner du noen som bruker illegale rusmidler?» 
• «Hvor ofte drikker du alkohol?» 
• «Hva slags type alkohol bruker du?» 
• «Hvor sannsynlig er det at du vil prøve et illegalt rusmiddel?» 
• «Har du blitt tilbudt illegale rusmidler på fest?»

Forslag til refleksjonsspørsmål knyttet til statistikk etter 
informasjonsfilm og lokal statistikk:

• Hvorfor ruser folk seg? (både lovlig og ulovlig)
• Hvor vanlig er det å ruse seg blant de du kjenner?
• Hvorfor tror du det er forskjell i de ulike kommunene?

Til korus.no

http://www.korus.no
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I serien RUS på NRK skal Leo Ajkic finne sannheten om rus – på godt og 
vondt. I første episode drar Ajkic på fest.

4. Fest

Se episoden

https://www.nrk.no/skole-deling/25993
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5. Gruppearbeid
Sett sammen grupper, velg ut refleksjonsspørsmål og etiske dilemmaer – 
gjerne sammen med elevene. Avtale balansen mellom tilstedeværelse og ikke 
med elevene. Mange elever gir utrykk for at det blir bedre gruppearbeid uten 
at lærer er til stede. Noen elever kan f.eks. ta et meransvar for refleksjons-
spørsmålene. 

Man kan også avtale at lærer skal være tilstede, men da i en litt annen rolle og 
som en trygg voksenperson. 

• Påstandslek: Hvert hjørne i klasserommet representerer en 
 påstand. Elevene stiller seg i et hjørne og skal forsvare på-
 standen selv om de ikke er enige i den.
• Rollespill. Elevene tar ulike roller og lager et lite skuespill 
 med utgangspunkt i refleksjonsspørsmål eller etiske 
 dilemmaer.
• Lage «Sjekkliste for trygg festing». Elevene utarbeider en 
 liste med råd de synes kan være lure og nyttige å tenke på 
 når de skal på fest.
• Prosjektarbeid: Knytte undervisningsopplegget til et større, 
 og gjerne tverrfaglig, arbeid.
• Knytte opp mot kompetansemål og jobbe tverrfaglig 
 (i f.eks. norsk, samfunnsfag, psykologi, geografi og naturfag). 
 Ta undervisningsopplegget inn som en del av andre fag-
 planer, eller knytte undervisningsopplegget til det tverrfaglig 
 emne «Folkehelse og livsmestring».

Metoder til variasjon: 
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• Hva vil det si å feste trygt? Prøv å enes om noen konkrete 
 punkter som er viktige for feste trygt for dere. 
• Hvordan vil du ta vare på andre og hvordan vil du bli tatt 
 vare på når dere er på fest? 
• En på festen setter seg i bilen for å kjøre. Du vet personen 
 har drukket alkohol.  Gjør du noe, eventuelt hva? Hva gjør 
 du om en person som kanskje er rusa, tilbyr å kjøre deg? 
 Hvordan vet du om en person du kjører med ikke er rusa?
• Du blir tilbudt ulovlig rusmidler av en bekjent på fest og sier 
 nei. Hva gjør du videre? Gjør du noe for at andre ikke skal bli 
 tilbudt? Sier du ifra til noen?
• Finnes det press for å ruse seg på fest? Hvis ja, hvordan viser 
 presset seg? Hvordan kan man evt. stå imot det? 
• Hvordan vite at ulovlige rusmidler er «rene»? 
• Russens flørt med symboler og ulovlige rusmidler 
 – hva tenker du om det? 
• Hva gjør du hvis du ser noen ruser seg med ulovlige 
 rusmidler? 
• Du finner en ungdom liggende ute og får ikke kontakt. 
 Hva gjør du? Hva ville du at andre skulle gjort hvis de fant 
 deg slik? 
• Hva gjør du hvis noen blir for fulle på fest?
• Hvem ringer man hvis situasjonen kommer ut av kontroll?

Refleksjonsspørsmål og etiske dilemmaer 
– forslag til gruppearbeid
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Se filmsnutten «Tilbakeblikk på russetiden»

6. Se filmsnutten

Se filmen

https://www.nrk.no/skole-deling/26881
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Hva gjør du og hvem er det lurt å kontakte, om noen blir for fulle, bevisstløse 
eller neddopet?

Gi informasjon om nødvendigheten av å ringe 113, og at det ikke er lov å 
 etterlate en person i hjelpeløs tilstand, ref. Straffeloven § 288

Hvem kan du kontakte om du er bekymret for eget eller andres rusbruk? 
 Presenter og vis til lokale hjelpetjenester, i tillegg til RUSinfo. 

7. Avslutning

Undervisningsopplegget er utviklet i et samarbeid mellom elever, 
pedagoger og andre fagfolk i Vestfold og Telemark Fylkeskommune, 

pårørende, Rocket-Man, RUSinfo, NRK Skole og KORUS. 


