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SAMMENDRAG 
Formålet med denne veilederen er at landets skoler skal få lik anbefaling når det 
gjelder prinsipper, strategier og metoder i det rusforebyggende arbeidet. Rådene 
retter seg mot skoleledere og lærere, i både grunnskole og videregående opplæring. 
 
Rusforebyggende arbeid må ikke ses som et isolert tema som man arbeider med i en 
kort periode, men ses i sammenheng med andre områder som utvikling av sosial 
kompetanse, arbeid mot mobbing og arbeid med psykisk helse i skolen. Et 
inkluderende læringsmiljø, og helsefremmende arbeid generelt er av vesentlig 
betydning for det rusforebyggende arbeidet. Kunnskap om risiko- og 
beskyttelsesfaktorer er også viktig. 
 
Læreplanverket er rammen for skolens arbeid. Rus som tema er berørt i flere 
kompetansemål i ulike fag på grunnskolenivå og videregående opplæring. Med 
utgangspunkt i kompetansemålene og forskning på feltet anbefales skolene å ha 
fokus på rusrelaterte tema som er relevante for aldersgruppene. Fokus på godt 
læringsmiljø og sosial kompetanse bør skje fra elevene starter på skolen, og følge 
dem gjennom både grunnskole og videregående skole. Fokus på tobakk og alkohol 
bør først starte mot slutten av mellomtrinnet og følge elevene resten av skoletiden. 
Illegale rusmidler bør ikke introduseres før slutten av ungdomsskolen/begynnelsen 
på videregående skole.  
 
Forbruket av alkohol blant ungdom har de siste årene gått noe tilbake. I dag ligger 
alkoholkonsumet på ca 4,5 liter ren alkohol hos guttene og i underkant av 4 liter hos 
jentene i aldersgruppen 15-20 år. I Norge har gjennomsnittlig debutalder for alkohol 
gjennom mange år holdt seg stabil i underkant av 15 år, men det registreres en 
positiv utvikling ved at den gjennomsnittlige debutalderen for de ulike drikkesortene 
har gått noe opp de senere år. Det er en generell nedgang i bruk av illegale rusmidler 
hos ungdom i Norge, og rundt 6 prosent rapporterer at de noen gang hadde brukt 
illegale rusmidler. I 2008 oppga ca 10 prosent i alderen 15-20 år at de røykte daglig, 
også dette en nedgang fra tidligere år. Bruk av snus har økt betraktelig de siste 
årene, spesielt blant unge menn. I 2008 brukte 14 prosent av guttene i alderen 16-24 
år snus daglig, mot 6 prosent blant jentene1. 
 
Forskning viser at noen strategier kan sannsynliggjøre eller vise til dokumentert 
effekt2. Det er strategier som har: 
 

• solid teoretisk grunnlag  
• fokus på å styrke sosial kompetanse hos barn/unge  
• metoder som aktiviserer målgruppa 
• inkluderer flere arenaer (eks: skole-hjem-fritid) 
• langsiktighet og kontinuitet 
• tilpasset barnas og de unges utviklingstrinn 
• kan vise til dokumenterte resultater 

                                                
1 Vedøy og Skretting 2009 
2 Ferrer-Wreder m.fl. 2005; Nordahl m.fl. 2006 
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• fokus på implementering 
 
Anbefalingen er at skolene kun benytter virkemidler som er forskningsbaserte.      
 
 
1. INNLEDNING 
Tema for denne veilederen er rusforebyggende arbeid i skolen. Tradisjonelt har slikt 
arbeid handlet om faktaundervisning om alkohol, narkotika og tobakk (ANT-
undervisning). Forskning viser at informasjonsformidling og kunnskap om ulike 
rusmidler ikke er tilstrekkelig for å endre atferd når det gjelder rusmidler3. 
 
Forskning har også dokumentert en nær sammenheng mellom rusmiddelbruk, 
psykisk helse, mobbing og andre problemområder. Rusforebyggende arbeid bør 
derfor sees i et vidt perspektiv4. Denne veilederen fokuserer på helsefremmende 
arbeid generelt, og setter rus i sammenheng med andre problemområder. 
 
1.1. Bakgrunn og formål med veilederen 
Det finnes mange ulike forebyggende programmer og tiltak til bruk i skolen.  Særlig 
på rus - og atferdsområdene har tiltak varierende kvalitet. I 2006 utgav 
Utdanningsdirektoratet i samarbeid med daværende Sosial - og helsedirektoratet 
rapporten ”Forebyggende innsatser i skolen” (Nordahl-rapporten) om 
kunnskapsstatus og anbefalinger på området5. Nordahl-rapporten gir kriterier og 
anbefalinger knyttet til forebyggende arbeid med skolen som arena, og viser at det 
finnes mye kunnskap om hva som er gode forebyggende innsatser6. Utfordringene 
for skolene er å iverksette denne kunnskapen i praksis.  
 
Høsten 2007 ble Opptrappingsplanen for rusfeltet lansert. Et av tiltakene i planen er 
å videreutvikle det rusforebyggende arbeidet i skolen. Som oppfølging av Nordahl-
rapporten, og som ledd i denne videreutviklingen, tok Helsedirektoratet initiativ til 
arbeidet med en veileder for skolens rusforebyggende arbeid.  
 
Formålet med denne veilederen er at landets skoler skal få lik anbefaling når det 
gjelder prinsipper og strategier i det rusforebyggende arbeidet. Veilederen skal bidra 
til mest mulig virksomt og effektivt rusforebyggende arbeid i skolene, og er knyttet 
opp mot læreplanverket. Denne veilederen bør også ses i sammenheng med andre 
relevante veiledere7, i hovedsak Utdanningsdirektoratets satsning på bedre 
læringsmiljø8 og veilederen for tidlig intervensjon9, ”Fra bekymring til handling”. 
 
1.2. Hva er forebygging? 
Forebygging skal hindre at problemer, skade og sykdom oppstår og utvikles, og 
samtidig stimulere til livskvalitet, overskudd og trivsel. Dette er i tråd med kapittel 9a i 
Opplæringsloven. Ulike problemer utvikles ikke i et ”vakuum”, men gjennom de 
livsbetingelser mennesker lever under og sosiale prosesser – i lokalsamfunnet, 

                                                
3Schancke 2005; Nordahl m.fl. 2006  
4 Ferrer-Wreder m.fl.2005;Pedersen 2006; St.Leger m.fl.2009 
5 Videre i denne veilederen omtalt som Nordahl-rapporten. 
6 Se vedlegg 
7 For oversikt over andre relevante veiledere, se kap.5.2 
8 http:/www.udir.no/Store-dokumenter-i-html/Helhetlig-materiell-for-bedre-laringsmiljo 
9 Helsedirektoratet 2009 
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Indikative tiltak er tiltak som rettes mot barn og unge hvor problemer eller risikofaktorer 

er observert eller opplevd. Det kan dreie seg om barn med atferdsvansker, barn med 
diagnoser eller ungdom med rusproblemer (Gjelder ca 1-2 % av elevene) 

 
Selektive tiltak rettes mot spesifikke grupper som antas å ha en økt risiko for 

problemutvikling, f. eks rusmiddelproblemer. Slike tiltak er rettet mot hele målgruppen 
uavhengig av hvilken risiko den enkelte i gruppen har for utvikling av problemer. Tiltak 
retter seg for eksempel mot barn og foreldre/foresatte i familier med høy problembelastning 
og/eller med dårlig sosial fungering, grupper som unge lovbrytere, unge mennesker fra 
marginaliserte etniske grupper eller innvandrerbefolkninger, unge som bor på institusjon, 
barn av rusmisbrukere og psykisk syke (Gjelder ca 5-10 % av elevene) 

 

Universelle tiltak har hele befolkningen eller en større gruppe som målgruppe. 

Rusforebyggende og-/eller helsefremmende intervensjoner som retter seg mot alle elevene er 
et eksempel. Andre eksempler på universelle tiltak er relevant informasjon, 

promillelovgivning, vinmonopol, kontroll på salg og skjenking og alkoholavgifter. 

skolen og familien. Forebyggende innsatser bør rettes mot de sosiale prosessene 
som skaper og opprettholder problemene.  
 
Det er utviklet mye kunnskap om hvordan ulike problemer utvikles og forsterkes. 
Både i forhold til det enkelte barn og dets levekår og sosiale miljø, er det identifisert 
risikofaktorer og beskyttende faktorer. Mange av beskyttelsesfaktorene og 
risikofaktorene gjelder på tvers av ulike problemområder.  
 
Vi vet at normer og forventninger fra hjemmet og omgivelsene til for eksempel 
røyking og alkohol er av betydning for hvilke valg den enkelte gjør på disse 
områdene10. Strategier som påvirker det sosiale miljøet i retning av restriktive normer 
når det gjelder røyking og alkohol, virker beskyttende på det enkelte barn.  Restriktive 
og grensesettende foreldre kan for eksempel påvirke barn og unge til både å utsette 
og redusere alkoholbruk11. 
 
Rusforebyggende arbeid bør vurderes i sammenheng med andre områder som 
utvikling av sosial kompetanse, arbeid mot mobbing og arbeid med psykisk helse i 
skolen. Et inkluderende læringsmiljø, og helsefremmende arbeid generelt er av 
vesentlig betydning for det rusforebyggende arbeidet.  
 
I forebyggende arbeid skiller vi gjerne mellom universelle, selektive og indikative 
tiltak. For de fleste barn og unge vil det være nok å sette i verk universelle tiltak, men 
for noen få vil selektive og indikative tiltak være nødvendige i tillegg12.  
 
Fig. 1: Universelle, selektive og indikative tiltak13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Hvorfor skolen som forebyggingsarena? 

                                                
10 Wilhelmsen 1997, Bandura 2004, Schancke 2005, Tolan m.fl.2007 
11 Koutakis og Stattin 2008 
12 For selektive og indikative tiltak: se veileder for tidlig intervensjon 
13 Bygger på Arnesen m.fl.2006 
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Nasjonale retningslinjer fastslår at skolen skal fremme god helse og bidra til en 
positiv og sosial utvikling hos elevene. Opplæringsloven § 9a fastslår at alle elever i 
grunnskole og videregående opplæring har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø 
som fremmer helse, trivsel og læring. I Læreplanverket er et sentralt område at 
elevene skal utvikle en helsefremmende livsstil og lære å ta vare på egen psykisk og 
fysisk helse. Forskning viser at det er sammenheng mellom utdanning og helse, og at 
læring og utdanning i seg selv er med på å fremme god helse14 
 
Skolen er en viktig arena for barns læring og sosiale utvikling. Forskningslitteraturen 
beskriver skolen som en sentral arena for forebyggende arbeid15. Forebyggende 
innsatser bør både rettes både mot de sosiale prosessene som skaper og 
opprettholder problemene og mot de prosessene som gir et bedre læringsmiljø. 
Skolen er en arena der slike prosesser skapes og opprettholdes. Gjennom arbeid 
med gode læringsmiljøer og sosial kompetanse har man mulighet til å påvirke barn 
og unge i positiv retning, og forhindre eventuell problemutvikling16. 
 
Skolen egner seg som arena for forebyggende arbeid fordi den når alle barn og 
deres foresatte, og er en arena hvor de unge befinner seg over flere år. Arbeid mot 
skolen har potensial til å være med på å utjevne sosiale ulikheter, så derfor er denne 
arenaen også meget viktig. I tillegg er læreren og andre ansatte i skolen sentrale 
voksenpersoner i barnas liv, og de er både i posisjon til og har kompetanse til å 
arbeide med forebyggende arbeid. Læreplanverket stiller også krav til 
helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen, noe som blir utdypet i kapittel 3. 
 
Vi har kunnskap om hvilke programmer og strategier som finnes, men 
Nordahlrapporten og en rekke internasjonale kunnskapsoppsummeringer viser at 
mange av de programmene som iverksettes i skolen ikke kan vise til dokumenterte 
resultater. Disse programmene er ofte svakt forankret i teori og empiri, de har sjelden 
klare implementeringsstrategier, kjennetegnes ofte ved liten og tidsavgrenset innsats, 
at det brukes egne innleide instruktører, eller skolene innhenter teaterforestillinger 
eller får besøk fra tidligere rusmisbrukere. I tillegg har skolen en del rammefaktorer, 
som kan påvirke iverksettingen og gjennomføringen av det rusforebyggende 
arbeidet, noe som også har betydning for om innsatsen kan vise til positive resultat17. 
 
1.4. Bruk av rusmidler i Norge18 
Dette kapitlet handler om fakta om bruk av rusmidler i Norge. Fordi det ofte er en nær 
sammenheng mellom bruk av tobakk og bruk av rusmidler, presenteres også noen 
fakta om tobakksbruk i dette kapitlet.  
 
Alkohol og andre rusmidler. 
Alkohol er det vanligste og mest brukte rusmiddelet i Norge. Alkoholkonsumet i den 
norske befolkningen økte fra første halvdel av 1990-tallet frem til midten av 2000-
tallet. Gjennom siste halvdel av 2000-tallet har alkoholkonsumet i befolkningen 

                                                
14 Helsedirektoratet 2008 
15 NIDA 2003; Tolan m.fl. 2007; Helland og Mathiesen 2009 
16 Mæland 2005; Nordahl m.fl 2009 
17 Eksempler på rammefaktorer kan være: tid, økonomi, motivasjon hos lærere, samarbeidsforhold osv. For å  
    lese mer om rammefaktorer: se artikkel på forebygging.no/skole av Bergljot Baklien (se kap.5.1 for 
    referanse) 
18 RUSSTAT gir oversikt over rusmiddelstatistikk i Norge. Se lenke i kap. 5.3 
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generelt vært stabilt, selv om man registrerer en økning i konsumet særlig hos 
kvinner og en svak nedgang hos ungdom, noe som gjør at kjønnsforskjellene minker 
når det gjelder konsum av alkohol. Med høyt forbruk øker omfanget av negative 
sosiale og helsemessige konsekvenser med vold, seksuelle overgrep, sykdom og 
avhengighet som noen av konsekvensene. Nordmenn drikker seg oftere beruset enn 
før, noe som også øker risikoen for akutte skader. Alkohol spiller en rolle ved mange 
former for brå død og invalidiserende ulykker hos ungdom og unge voksne.  
 
Forbruket av alkohol blant ungdom viste en klar økning fra første halvdel av 1990-
tallet fram til tusenårsskiftet, men har de siste årene gått noe tilbake. I dag ligger 
alkoholkonsumet på ca 4,5 liter ren alkohol hos guttene og i underkant av 4 liter hos 
jentene i aldersgruppen 15-20 år.  
 
De fleste som begynner å drikke alkohol debuterer i løpet av ungdomsårene. I Norge 
har gjennomsnittlig debutalder for alkohol gjennom mange år holdt seg stabil i 
underkant av 15 år, men det registreres en positiv utvikling ved at den 
gjennomsnittlige debutalderen for de ulike drikkesortene har gått noe opp i de senere 
år19. En rekke studier tyder på at lav debutalder knyttet til alkohol kan innebære et 
negativt forløp, med seinere rusproblemer og avhengighet20. Forskning har også vist 
at for de som utvikler et misbruk av illegale rusmidler, har de legale rusmidlene 
fungert som "stier" inn i rusmiddelbruken21. En stor europeisk undersøkelse om 
rusmiddelbruk blant 15-16 åringer viser en generell nedgang i bruk av illegale 
rusmidler. I Norge rapporterte rundt 6 prosent at de noen gang hadde brukt illegale 
rusmidler. Blant skoleelevene som har prøvd illegale rusmidler, har flest prøvd 
cannabis22  
 
For jenter gir tidlig alkoholdebut og høyt alkoholkonsum økt risiko for å bli utsatt for 
seksuelle krenkelser i løpet av tenårene. Mange ungdommer opplever også å bli 
voldsofre. Gutter er mer utsatt enn jenter, og sammenhengen med eget 
alkoholkonsum er sterk hos de som blir utsatt for vold. 70-80 prosent av registrerte 
voldsepisoder har skjedd i forbindelse med inntak av alkohol hos offeret, 
voldsutøveren eller hos begge to. Også trafikkulykker blant unge kan knyttes til 
alkoholbruk23.  
 
Når det gjelder bruk av rusmidler, viser ulike undersøkelser at både samisk ungdom 
og ungdom med innvandrerbakgrunn bruker mindre alkohol, hasj og snus enn etnisk 
norske ungdommer. Når det derimot gjelder ungdommer som utvikler et misbruk av 
legale og illegale rusmidler er det ingen store forskjeller mellom norsk ungdom og 
ungdom med annen kulturbakgrunn24. 
 
Tobakk. 
Det har vært en til dels dramatisk endring i holdningene til tobakksrøyking gjennom 
de siste tiårene, noe som har ført til en nedgang i antall røykere. Det er i dag heller 
ingen diskusjon om de helsemessige skadene ved røyking. I 2008 oppga ca 10 

                                                
19 Vedøy og Skretting 2009 
20 Pedersen 2006; Tolan 2007; Ogden 2008 
21 Pedersen 2006; Bretteville-Jensen 2009 
22 SIRUS 2009 
23 helsedirektoratet.no 2010 
24 Vedøy og Amundsen 2008; Sagatun 2005; Bergengen og Larsen (2008)  
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prosent i alderen 15-20 år at de røykte daglig, hvorav kun 5 prosent røykte på 
ungdomsskolen. Bruk av snus har økt betraktelig de siste årene, spesielt blant unge 
menn. I 2008 brukte 14 prosent av guttene i alderen 16-24 år snus daglig, mot 6 
prosent blant jentene25.  
På samme måte som alkohol begynner unge å eksperimentere med tobakk i løpet av 
ungdomsårene, men svært få begynner å røyke før de begynner på ungdomsskolen. 
Over halvparten av dem som noen gang har røykt daglig, det vil si tidligere og 
nåværende dagligrøykere, oppgir at de begynte å røyke før de fylte 18 år26. 
Forebygging av tobakksbruk må derfor skje tidlig. 
 
 
2. PREMISSER I RUSFOREBYGGENDE ARBEID I SKOLEN 
I dette kapitlet presenteres sentrale premisser for rusforebyggende arbeid i skolen. 
Forskningsbasert kunnskap, læringsmiljø, fokus på risiko og beskyttelsesfaktorer er 
avgjørende. Til slutt i dette kapitlet introduseres modellen ”En helsefremmende og 
rusforebyggende skole”, som gir et samlet bilde av hvilke faktorer som er sentrale i 
det rusforebyggende arbeidet. 
 
2.1. Forskningsbasert kunnskap 
Forskningsbasert kunnskap om forebyggende arbeid handler om strategier eller 
innsatser som bygger på et teoretisk og empirisk kunnskapsmessig grunnlag, bygger 
på kjente prinsipper for implementering av innsatsen i skolen, og har dokumentert 
gode resultater gjennom kvalitativt gode evalueringer. Anbefalingen er at skolene kun 
benytter forebyggende innsatser som er forskningsbaserte27.       
 
Som nevnt innledningsvis, gjennomførte Nordahl-utvalget en vurdering av 
forebyggende innsatser i skolen. Her ble både kunnskapsgrunnlag og ulike 
programmer på rus- og atferdsområdene som iverksettes i skolen gjenomgått. 
Forskergruppen tok utgangspunkt i internasjonale kriterier og rangerte programmer 
og innsatser som benyttes i norske skoler i tre kategorier; program med lav 
sannsynlighet for resultater, program med god sannsynlighet for resultater og 
program med dokumenterte resultater 28.  
 
I nyere forskningslitteratur er det synliggjort en del strategier som peker seg ut som 
mer sentrale enn andre ved at de kan sannsynliggjøre eller vise til dokumentert effekt 
av det rusforebyggende arbeidet29.  
 

• solid teoretisk grunnlag  
• fokus på å styrke sosial kompetanse hos barn/unge  
• metoder som aktiviserer målgruppa 
• inkluderer flere arenaer (eks: skole-hjem-fritid) 
• langsiktighet og kontinuitet 
• tilpasset barnas og de unges utviklingstrinn 
• kan vise til dokumenterte resultater 
• fokus på implementering 

                                                
25 Vedøy og Skretting 2009 
26Helsedirektoratet.no 2010 (data for årene 2004-2006, personer 20 år eller eldre).   
27 Nordahl m.fl. 2006, Ferrer-Wreder 2005 
28 For å lese mer om kriteriene, se vedlegg 1. 
29 Ferrer-Wreder m.fl. 2005; Nordahl m.fl. 2006 
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Denne veilederen har fokus på strategier, prinsipper og metoder, og viser noen 
eksempler på hensiktsmessig rusforebyggende arbeid. 
 
2.2. Læringsmiljø30 
Barn og unge som viser problematferd utgjør en risikogruppe for utvikling av 
rusmiddelmisbruk31. Samtidig vet vi at et godt læringsmiljø beskytter effektivt mot 
problemutvikling hos barn og unge. I det rusforebyggende arbeidet i skolen vil en av 
de viktigste strategiene være å arbeide for et godt læringsmiljø for alle elevene. 
Retten til et læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, er også klart forankret 
i Opplæringsloven. 
Et godt læringsmiljø bidrar til gode skolefaglige prestasjoner og sosial kompetanse, 
som igjen påvirker den enkelte elevs helse. Samtidig bidrar motiverte og 
velfungerende elever til å opprettholde et godt læringsmiljø32.  
 
Med bakgrunn i forskningsbasert kunnskap kan følgende faktorer defineres som 
vesentlige faktorer i læringsmiljøet:  

• læreren som leder 

• relasjoner mellom elev-lærer og elev-elev 

• bruk av regler i skolen 
• sosial kompetanse 

• skolens kultur og ledelse 

• mobbing 

• forventninger til elevene 
• skolens fysiske miljø  

• samarbeid mellom hjem og skole 
 
I et rusforebyggende perspektiv vil alle elementer i arbeid med læringsmiljøet ha 
betydning, men spesielt sosial kompetanse, klasseledelse og relasjoner samt 
samarbeid hjem-skole er sentralt. Dette er illustrert i figur 2 som presenteres i kap. 
2.4. 
 
I veilederen: ”Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljø”33 gis det konkrete råd og 
anbefalinger knyttet til de ulike faktorene i arbeidet med læringsmiljøet. 
 
 
2.3. Risiko – og beskyttelsesfaktorer 
Kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer er sentralt for helsefremmende og 
rusforebyggende arbeid. Jo flere risikofaktorer et barn eksponeres for, jo større er 
sannsynligheten for senere alvorlig problemutvikling, som for eksempel 
rusavhengighet. Det er likevel ikke slik at risikoeksponering automatisk fører til 
skjevutvikling og problematferd. Mange barn og unge klarer seg godt til tross for at de 
er utsatt for flere risikofaktorer. Grunnen til dette er at det er beskyttende faktorer til 
stede. Her kan skolen bidra med å styrke beskyttelsesfaktorene samtidig som det 
arbeides med å redusere 
                                                
30 Dette kapitlet bygger på veilederen: Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljø 
(www.udir.no/Tema/laringsmiljo/) 
31 Brown m.fl. i Kvello 2007. 
32 Utdanningsdirektoratet har egne sider om læringsmiljø: http://www.udir.no/Tema/Laringsmiljo/ 
33 Se kapittel 5 for lenke til veilederen 
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risikofaktorene. Risiko- og beskyttelsesfaktorer kan knyttes til individet, familien, 
venner, levekår, skolen og til nærmiljø34. 
Tabell 1 er hentet fra veilederen ”Fra bekymring til handling. En veileder for tidlig 
intervensjon på rusområdet”, s.21. 
 
 
Tabell 1: Risiko og beskyttelsesfaktorer 
 
 

                                                
34 Nordahl m.fl. 2005, Kvello 2007, Sosial- og helsedirektoratet 2007 og Helsedirektoratet 2009 
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 RISIKOFAKTORER 
 

BESKYTTELSESFAKTORER 

INDIVIDUELLE • Positiv til rusmidler 
• Tidlig debut 
• Utagerende, 

sensasjonssøkende 
• Mangler kunnskap om rus og 

risiko 
• Rusvillighet 
• Individuell sårbarhet 
• Utsatt for seksuelle og fysiske 

overgrep, 
fremtidspessimisme 
 

• Medfødt robusthet og 
kapasitet 

• Sosial kompetanse 

• Opplevelse av mening og 
sammenheng 

• Kreativitet 

• Hobbyer 
• Fremtidsoptimisme 

FAMILIE • Manglende tilsyn 
• Manglende interesse for den 

unge 

• Tilknytningsproblemer 

• Dårlig samspill i familien og 
mye konflikter mellom voksne 
og barn 

• Tillatende oppdragerstil, 
rusmiddelmisbruk 

• Seksuelle og fysiske 
overgrep, stor fattigdom 
 

• God kommunikasjon og 
samspill 

• Autoritativ oppdragelse 
(kontroll og varme), 
struktur og regler, høyere 
sosioøkonomisk status 

VENNER • Rusbruk og kriminalitet hos 
venner 

• Venners antisosiale normer 
• Lav sosial status hos venner 

 

• Tydelige normer, 
tilknytning prososiale 
venner 

SKOLE • Dårlig skolemiljø/klima, 
mobbing, lese-og 
skrivevansker, dårlig likt, 
manglende eller ”dårlige” 
venner, skulk, manglende 
interesse for skolen 
 

• Utvikle kompetanse og 
positive aktiviteter 

• Et godt skole – og 
læringsmiljø 

NÆRMILJØ • Få ressurser til forebyggende 
arbeid, kriminalitet, normer 
som aksepterer konsum, 
tilgang på rusmidler, dårlig 
bomiljø, levekår, fattigdom 
 

• Minst en betydningsfull 
voksen, prososiale 
venner, felles verdier, 
samfunnsstrukturer som 
støtter mestringsstrategier 



 11

2.4. En helsefremmende og rusforebyggende skole 
Fig.2, ”En helsefremmende og rusforebyggende skole”, samler trådene og 
oppsummere de viktigste elementene i arbeidet med rusforebygging i skolen. 
 
Fig.2 

Figuren viser at skolen bør bygge på forskningsbasert kunnskap, samtidig som 
Læreplanverket er rammeverket for alt arbeid som skjer i skolen. Et godt læringsmiljø 
bør etableres i alle rom i skolebygningen, og et sentralt element i et bedre 
læringsmiljø er relasjonen mellom de ulike aktørene på skolearenaen og god 
klasseledelse. Videre er det viktig å ha en plan for det rusforebyggende arbeidet, noe 
som rektor bør holde tak i. Et sentralt element i planarbeidet er at de ulike innsatsene 
settes inn på rett tidspunkt, noe både Læreplanverket og forskning om 
rusforebygging gir retningslinjer for.  
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Et annet sentralt element er samarbeid hjem-skole og andre i lokalmiljøet. 
Samarbeidet bør ideelt sett gå begge veier. Bevissthet og kunnskap om risiko- og 
beskyttelsesfaktorer, samt fokus på å styrke beskyttelse og redusere risiko, er viktig i 
et rusforebyggende perspektiv.  
For området rus er det fremhevet at diskusjoner om rusbruk må baseres på dialog 
mellom ungdom og voksne, ikke på formaninger, instruksjoner og speiding etter tegn 
på rusmiddelbruk35. 
 
3. LÆREPLANEN 
Læreplanen er rammen for skolens arbeid. Fokus på helsefremmende arbeid og 
utvikling av sosial kompetanse knyttet til dette kommer til uttrykk både i læreplanens 
generelle del, prinsipper for opplæringen og i kompetansemålene i flere fag både i 
grunnskolen og i videregående opplæring.  
 
Videre i dette kapitlet vil de ulike kompetansemålene knyttet til tema rus bli 
presentert. I tillegg presenteres noen eksempler på hvordan skoler generelt kan 
arbeide med rusforebygging, og arbeide for å nå de rusrelaterte målene i 
Læreplanen36. 
 
3.1. Læreplanens kompetansemål om rusforebyggende arbeid i grunnskolen 
Det er formulert konkrete kompetansemål for det rusforebyggende arbeidet for 7. og 
10. trinn i fagene naturfag, samfunnsfag, mat og helse og kroppsøving: 
 
7. årstrinn: 
NATURFAG - Kropp og helse 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

• samle informasjon om og diskutere helseskader som kan oppstå ved bruk av 
ulike rusmidler 

SAMFUNNSFAG - Samfunnskunnskap  
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  

• drøfte spørsmål omkring bruk og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel 

MAT OG HELSE – Mat og livsstil 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  

• samtale om tilrådingane for eit sunt kosthald frå helsestyresmaktene, og gi 
døme på samanhengen mellom kosthald, helse og livsstil 

10. årstrinn: 
NATURFAG - Kropp og helse 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

• gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte 
hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene 

SAMFUNNSFAG - Samfunnskunnskap  
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

                                                
35 Schancke 2005 
36 I kapittel 4.1 beskrives flere metoder og innfallsvinkler til arbeid med rusforebygging på skolen 
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• analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over 
haldningar til rusmiddel 

 
MAT OG HELSE – Mat og livsstil 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  

• bruke digitale verktøy til å vurdere energi- og næringsinnhald i mat og drikke, 
og gjere seg nytte av resultata når ein lagar mat 

KROPPSØVING – Aktivitet og livsstil 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  

• gjere greie for samanhengar mellom ulike fysiske aktivitetar, livsstil og helse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKSEMPLER 
 
En hensiktsmessig måte å arbeide med tema rus på er å benytte en sosial-kognitiv 
strategi. Det vil si forsøke å påvirke det sosiale miljøet i retning av mindre bruk av 
rusmidler. De unges holdninger og normer står sentralt, og bruk av grupper, felles 
diskusjoner i klassen og elevaktivisering vil være sentrale metoder. Her følger noen 
eksempler på hvordan skoler generelt kan arbeide med rusforebygging, og konkret 
kan arbeide for å nå de rusrelaterte målene i Læreplanverket: 

 
• Ei gruppe eller enkeltelever kan lage en powerpointpresentasjon som 

beskriver en eller flere rusmidler. Fokus kan for eksempel være på fakta, 
eller inneholde argumenter for hvorfor ungdom ikke bør bruke rusmidler.  

• Elevene intervjuer en voksenperson (eks: foreldre, lærer, politiker, politi, 
helsesøster, utekontakt) om hva den enkelte og samfunnet kan gjøre for å 
forebygge helseskadene ved bruk av rusmidler. Etterpå presenter resultatet 
for resten av klassen. 

• Elevene bruker internett til å finne ut følgende: Drikker jenter og gutter like 
mye alkohol? Har dette endret seg de siste årene? Diskuter i grupper eller 
hele klassen samlet hvorfor det er slik? Og vil bruk av dette rusmidlet ha 
ulike konsekvenser for jenter og gutter? I så fall hvilke?   

      Det samme kan gjøres med tobakk og illegale rusmidler. 

• Hele klassen eller grupper kan lage en klasseavis som blant annet kan 
inneholde: en presentasjon av ulike rusmidler og helseskader som kan oppstå 
ved bruk av de ulike rusmidlene, oversikt over hvordan bruken av de ulike 
rusmidlene har utviklet seg etter de siste 50 år og argumenter for å la være å 
bruke de ulike rusmidlene. 

• Om det er elever fra ulike kulturer i klassen kan elevene arbeide med 
russtatistikk. Sammenlign data fra de ulike kulturelle gruppene i klassen, og 
bruk det som et utgangspunkt for diskusjoner og samtaler. 

• Mange lærebøker i samfunnsfag og naturfag tar opp tema rus, og gir både 
faktaopplysninger og forslag til oppgaver som kan brukes. 
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3.2. Læreplanens kompetansemål om rusforebyggende arbeid i videregående 
opplæring 
De fleste fellesfag og programfag i videregående opplæring retter søkelyset i større 
eller mindre grad mot helsefremmende og forebyggende arbeid. Tre 
utdanningsprogram i videregående opplæring berører tema rusmidler i sine 
kompetansemål. Dette gjelder utdanningsprogram for helse- og sosialfag, idrettsfag, 
samt restaurant- og matfag. Rusforebygging er imidlertid relevant i alle fagplaner. 
 
Rusrelaterte tema er nevnt i et punkt i programområde for barne- og 
ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2:  

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne;  

• drøfte ulike holdninger til tobakk, rus og kriminalitet og beskrive noen rus- og 
kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge 

 
Tobakk er nevnt under et kompetansemål under programområde for 
tannhelsesekretær - læreplan felles programfag Vg3  

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne;  

• drøfte konsekvenser for tann- og munnhelse ved bruk av tobakk37 
 
Innenfor idrettsfag er doping nevnt i et punkt i "Læreplan i treningslære - felles 
programfag i utdanningsprogram for idrettsfag" Vg1: 
 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne;  

• drøfte hvordan doping og stimulerende midler kan virke inn på helse og 
prestasjonsutvikling  

 
Rusrelaterte tema er nevnt i to punkter på programområde for kokk- og servitørfag - 
Læreplan i felles programfag Vg2: 
 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne;  

• presentere, anbefale og servere mat, alkoholfrie og alkoholholdige drikkevarer  
• drøfte etiske problemstillinger knyttet til kokk- og servitørfag og det ansvaret 

det innebærer å lage og tilby mat og drikke til andre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
37 Sitatene fra læreplanene har samme referanse:  
   Utdanningsdirektoratet (2009): Kunnskapsløftet – fag og læreplaner. Udir.no. 
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3.3. Når bør ulike tema introduseres? 
Som vist over gir Læreplanverket noen kompetansemål for hvilke tema som skal 
arbeides med på de ulike skoletrinnene. Det er et sentralt poeng at innsatsen har 
fokus på den type problematikk og utfordringer som er aktuell og relevant for 
aldersgruppen. I livsløpet har rusforebyggende innsatser størst potensiell virkning 
dersom innsatsen iverksettes før det observeres problematferd. Om man introduserer 
et tema før det er relevant for elevene, kan det være en viss risiko for å utløse atferd 
man ønsker å forebygge38. 

                                                
38 Sørlie 2000; Schancke 2005 

EKSEMPLER: 
 

I kapittel 3.1. ble metoder og eksempler på oppgaver presentert. De samme 
prinsippene gjelder for ungdom i videregående opplæring. Her presenteres i tillegg 
noen flere forslag til relevante oppgaver for elever på videregående, og som kan 
være bidrag til å nå de rusrelaterte målene i Læreplanverket: 
 

• I forbindelse med russetiden blir mange utsatt for drikkepress. Elevene 
diskuterer hvordan man kan støtte hverandre for at et slikt press ikke oppstår. 

• Hvilke risikofaktorer er russen utsatt for ved høyt inntak av alkohol?  
            Denne diskusjonen bør komme tidlig, når elevene begynner å snakke om  
            russetiden og forventningene dannes. 

• Enkeltelever eller grupper lager en plakat eller modell av et hode. Finn ut og 
beskriv konsekvenser for tann- og munnhelse ved bruk av a) røyk og b) snus 
Etterpå presenteres resultatet for andre, for eksempel medelever eller 
ungdomsskolelever. 

• Hver elev skriver ned 3 grunner for å la være å bruke doping eller andre 
rusmidler med tanke på helse og prestasjonsutvikling. Gå sammen i grupper 
og utarbeid en liste over de viktigste grunnene. Listen skal være nummerert 
fra 1 (viktigst) til 5 (minst viktig). Oppsummeres i plenum etterpå. 

• Elevene og lærer diskuter følgende problemstillinger som de kan møte i 
arbeid som kokk- og servitør: overskjenking, aldersgrense ved servering av 
alkohol, tilbud til kunder om alkoholfrie alternativ. 

• Elevene tar utgangspunkt i et relevant punkt i alkoholloven og lager deretter 
en tegneserie som illustrerer dette punktet. Etterpå henges tegneseriene opp i 
klasserommet. 
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Følgende figur gir et skjematisk bilde av når ulike tema bør introduseres: 
 
 
 
Fig.3: Når bør ulike tema introduseres, med utgangspunkt i forskning og 
Læreplanverket: 
 
Barnehage 
 

Barnetrinn Mellomtrinn Ungdomstrinn Vg.skole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuren viser hvordan skolen kan ha et kontinuerlig fokus på godt læringsmiljø og 
sosial kompetanse hos elevene, i tillegg til å fokusere på helsefremmende arbeid 
rettet mot den type problematikk og utfordringer som er relevant for de ulike 
alderstrinn. Mye tyder på at elever i Norge i stor grad trives på skolen.39 Skolen må 
ha en strategi for hvordan den skal ivareta denne delen når det settes større fokus på 
fag og karakterpress. Det må også tas høyde for at endringer i samfunnsstruktur og 
mediepress øker problemer på andre områder, som kosthold og slanking, mobbing, 
lav fysisk aktivitet og endrede sammensetninger av befolkningen (økt 
innvandrerbefolkning). Da blir det muligens enda viktigere å tenke generelle, 
trivselsfremmende tiltak 
 
Fokus på røyking anbefales fra siste del av mellomtrinnet. Denne innsatsen bør 
opprettholdes gjennom hele skoleløpet. Dernest bør fokus på alkohol komme inn på 
slutten av mellomtrinnet og ut hele skoleløpet, med en intensiv innsats før 
gjennomsnittlig alder for alkoholdebut. Tema illegale rusmidler bør komme inn mot 
slutten av ungdomstrinnet og opprettholdes hele resten av skoleløpet. 
 
Det vil alltid være en viss risiko for å forsterke negativ atferd ved at man introduserer 
et tema for tidlig (se fig.3). En annen fare er at man setter i verk tiltak for hele 
klassen/skolen om det for eksempel oppdages at en eller to elever prøver ut hasj. I 
slike tilfeller er det viktig å rette tiltakene mot enkeltelevene, og ikke alle medelevene, 
siden slike ”panikktiltak” mot alle snarere kan utløse et problem i stedet for at det 
forebygger. Lærerne må derfor alltid vurdere dette i forhold til egen klasse.  
 
 
 
 

                                                
39 Samdal m.fl. 2009 

Helsefremmende arbeid generelt + sosial kompetanse 

Tobakk 

Alkohol 

Illegale rusmidler 
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4. GODE RÅD I DET RUSFOREBYGGENDE ARBEIDET PÅ SKOLEN 
I dette kapitlet presenteres konkrete råd som kan være til hjelp for både skoleledelse 
og lærere, helsesøstre og andre samarbeidspartnere i det rusforebyggende arbeidet i 
klasserommet og på skolen. Først følger veiledning rettet mot lærere for hvordan 
rusforebyggende arbeid kan iverksettes i klasser. Videre presenteres momenter 
rektorer og andre skoleledere bør tenke gjennom og gjøre i forbindelse med dette 
arbeidet på skolen som helhet. Anbefalingene er de samme for grunnskolen og 
videregående skole, både for lærere og skoleledere. 
 
4.1. Hvordan kan lærere legge til rette for rusforebyggende og helsefremmende 
arbeid i klasser: 
Anbefalingene til lærere blir presentert i 3 hovedpunkter; forberedelser, 
gjennomføring og foreldresamarbeid. 
 
1. Forberedelser 
Få oversikt 

• Det anbefales at alle skoler har en plan over det helsefremmende og 

rusforebyggende arbeidet. Finn ut om skolen har en slik plan, og i tilfelle ikke, 

oppfordre skoleledelsen til å sette i gang et slikt arbeid40. 

• Skaff en oversikt over hvilke tiltak, programmer eller strategier som kan være 

aktuelle for din klasse41.  

• Om det finnes eksisterende tiltak eller programmer som gjennomføres på din 

skole, hent inn erfaringer fra tidligere gjennomføringer. 

• Kanskje er det ulike utfordringer i klassen? Se veileder for tidlig intervensjon 

for hvordan du kan tilrettelegge for elever som har forhøyet risiko eller hvor 

rusproblemer allerede er til stede. 

• Er det elever i klassen med annen kulturell, religiøs eller språklig bakgrunn 

enn majoriteten? Planlegg i så fall en kultursensitiv tilnærming i arbeidet med 

tema rus slik at undervisningen blir relevant og målrettet, også for elever med 

annen religiøs og kulturell bakgrunn. Innsatsene bør ikke komme som egne 

segregerte tiltak, men snarere integrert i tilbudet som gis til alle elevene.  

 Tidfestes i årsplanen 
• Se det helsefremmende og rusforebyggende arbeidet i sammenheng med 

Læreplanverket og kompetansemålene som er beskrevet på de ulike trinn (se 

kap.3). 

• Mye av det rusforebyggende arbeidet vil være tverrfaglig. Se mulighetene for å 

knytte dette arbeidet til de enkelte fag. 

• Tenk helhet og bredde i iverksettelse av forebyggende arbeid. Rusforebygging 

kan samkjøres med læringsmiljøarbeid, arbeid med psykisk helse, kriminalitet 

eller annet. 

• Velg tiltak eller strategi, og tidfest gjennomføring i årsplanen 

• Iverksett tiltak før det observeres problematferd (se figur 3) 

                                                
40 På slutten av kapittel 4.2 presenteres eksempel på innholdsfortegnelse til rusforebyggende og helsefremmende 
    plan. 
41 Se f.eks. Utdanningsdirektoratets sider: http:/www.udir.no/Tema/Laringsmiljo/Programmer-i-skolen/ 
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Arbeidsdeling 
• Avklar hvilke lærere og fag som skal involveres i det rusforebyggende 

arbeidet. 

• Gjør klare avtaler på hvordan ansvaret for planlegging og gjennomføring skal 

fordeles. 

Tidsbruk 
• Bestem hvor mye tid dere skal sette av til arbeidet med tema rus. 

Undersøkelser viser at tiltak som strekker seg over tid, og gjerne med 

oppfølgende intervensjoner, er mest hensiktsmessig42. 

• Det kan være bedre å ha flere timer med tema rus som ”små drypp” gjennom 

hele skoleåret, enn å ha en dag hvor dette tema står på timeplanen. 

• Utarbeid gjennomføringsplaner med tidspunkt for gjennomføring i klassen, og 

eventuelt tidspunkt for foreldremøter om det er aktuelt. 

Praktisk tilrettelegging. 
• Sørg for at elevene har tilgang på utstyr og rom de trenger. 

• Blir det valgt et konkret rusforebyggende program, er det viktig å se på 

programmets implementeringsstrategier. Her beskrives ofte konkret hva 

elevene skal arbeidet med, og det kreves programlojalitet for at programmet 

skal være hensiktsmessig. Samtidig kan det av praktiske årsaker være behov 

for lokal tilpasning. Tenk nøye gjennom de valgene som tas, og finn en 

balanse mellom programlojalitet og lokal tilpasning. 

 
2. Gjennomføring 
Legg vekt på metoder som aktiviserer målgruppen  
Som i alt annet pedagogisk arbeid i skolen er metoder som aktiviserer elevene også 
å anbefale i arbeid med tema rus43. Når fokus i hovedsak rettes mot elevenes 
holdninger og normer viser studier at om det helsefremmende og rusforebyggende 
arbeidet ledes av jevngamle kamerater har det en positiv effekt på problematferd44. 
Tanken er altså at det er ungdom som leder sine medelever gjennom det 
rusforebyggende arbeidet. Denne metoden går under navn som 
jevnaldringsmodeller, ung til ung og peer-bygging45 
 
Det er likevel læreren som er den ansvarlige i klasserommet, og han eller hun vil 
særlig ha et ansvar for å etablere et godt læringsklima preget av anerkjennende 
samspill og kommunikasjon mellom alle aktørene i klasserommet. 
 
Eksempler på ulike måter å aktivisere elvene med tema rus blir beskrevet i neste 
punkt. I tillegg gir de grønne boksene i kap. 3.1 og 3.2 flere alternative måter å legge 
opp arbeidet på. 
 

                                                
42 Cuijpers 2002; NIDA 2003; Tolan m.fl.2007 
43 Dale m.fl. 2005; Kunnskapsdepartementet 2006; Nordahl og Dobson 2009 
44 Cuijpers 2002; Andreasson 2003; Ferrer-Wreder m.fl.2005. 
45 Eksempler på program i Norge som benytter seg av Ung til Ung-formidling: To do or not to do, FRISTIL og 
    Unge & Rus 
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Rusforebygging: tema og fokus 
Med utgangspunkt i sosial-kognitive strategier følger forslag til ulike tema som kan 
være relevante å arbeide med i klassen når rus står på timeplanen. Hvert tema bør 
ses i sammenheng med de andre, og det anbefales ikke at man kun tar tak i et tema 
og bare arbeider med det. Gjennom å sette fokus på flere tema, i en hensiktsmessig 
rekkefølge, vil elevene få anledning til å arbeide med både holdninger, kunnskaper 
og sammen med andre bli bevisst felles normer knyttet til bruk av rusmidler. 
 
Først presenteres tema, før et eksempel følger på hvordan arbeid med det aktuelle 
tema kan gjennomføres. 
 

• Påvirkning 
Elevene bør stille kritiske spørsmål ved hva som påvirker egen atferd. Det kan 

utvikle en bevissthet om påvirkning fra venner, familie, media, lokalmiljø og 

samfunnet generelt. Gjennom å snakke åpent om eventuelle kulturelle 

forskjeller som finnes i elevgruppen, vil elevene få en forståelse av at det er 

ulike faktorer som påvirker den enkelte ungdoms atferd i forhold til holdninger 

og bruk av rusmidler. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ”Flertallsmisforståelse”.  
Noen debuterer tidlig med alkohol og andre rusmidler fordi de tror at "alle 

andre" røyker, drikker eller tester ut narkotiske stoff. Det finnes flere måter å 

korrigere denne ”flertallsmisforståelsen” på, blant annet ved at elevene kan 

utføre oppgaver hvor de selv får hente frem informasjon om hva som er den 

faktiske virkeligheten. Dette kan blant annet gjøres ved at de selv 

EKSEMPEL 
 
Klassen starter timen i fellesskap med å snakke om hva som påvirker dem i forhold til 
ulike valg som skal tas, blant annet om man skal begynne å røyke, drikke alkohol, teste 
narkotika eller prøve dopingmidler. På bakgrunn av det som kommer frem i diskusjonene 
blir de ulike påvirkningsfaktorene notert på tavla og systematisert i 5 hovedkategorier: om 
man bor i bygd eller by, familie, fritidsaktiviteter (korps, idrettslag osv), religion og nære 
venner. 
 
Elevene fordeler seg deretter på 5 grupper, hvor hver gruppe diskuterer en av 
hovedkategoriene. 
 
På slutten av timen samles klassen igjen, og hver gruppe refererer fra diskusjonene som 
har foregått. Sammen prøver elevene å bli enige om en liste over hvilke faktorer som 
påvirker dem mest. 
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gjennomfører egne spørreundersøkelser, eller de henter inn resultater fra 

regionale eller nasjonale undersøkelser46.  

 

NOVA (Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og fire av 

de regionale kompetansesentre - rus er initiativtakere og oppdragsgivere for et 

nytt felles design for kommunale ungdomsundersøkelser – Ungdata. 

Kommuneforlaget vil drifte databasen, som vil være en ”ungdataportal” med 

tilgang via bedrekommune.no 

 

Om man utarbeider en egen undersøkelse, er det viktig at spørsmålene er 

relevante for elevgruppen, jmf kap.3.3. I eksemplet under vil for eksempel 

spørsmål om narkotika og doping ikke være aktuelt for elever i grunnskolen47. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
46 Se for eksempel sirus.no, som har en egen rusmiddelstatestikk (RUSSTAT) 
47 Spørsmålene er hentet fra Trondheim kommunes ungdomsundersøkelse fra 2005, s. 30-36. 

EKSEMPEL 
 
Elevene på en videregående skole har funnet ut at det ikke finnes noen lokale 
ungdomsundersøkelser i deres kommune som omhandler tema rus. De bestemmer seg for å 
utarbeide en egen undersøkelse og gjennomføre den på alle elevene på sin skole. 
 
Følgende spørsmål velger elevene å ta med i spørreundersøkelsen (svarkategoriene er ikke tatt med 
her): 
 

1. Røyker du? Hvis ja, i tilfelle hvor mye? 

2. Hvor gammel var du da du begynte å røyke? 

3. Har du drukket alkohol noen gang? 

4. Har du noen gang drukket så mye alkohol at du har vært tydelig beruset/full? 

5. Hvor gammel var du første gangen du eventuelt drakk deg tydelig beruset/full? 

6. Hvor ofte drikker du alkohol? 

7. Hvordan skaffer du deg alkohol? 

8. Bruker du snus/skrå?  

9. Hvor gammel var du da du eventuelt begynte med snus/skrå? 

10. Har du noen gang ruset deg på narkotiske stoffer? 

11. Hvilke stoffer har du eventuelt brukt? 

12. Har du noen gang brukt anabole steroider eller andre dopingmidler? 

Etterpå bruker de matematikktimer til å lage statistikk over russituasjonen på egen skole. 
Resultatene publiseres i lokalavisa eller presenteres på foreldremøter. 
 
NB: Vær oppmerksom på at om en gjennomfører en slik undersøkelse må personopplysninger og 
anonymitet ivaretas. Tenk ekstra nøye gjennom hvilke spørsmål som bør inkluderes i 
undersøkelsen, og hvordan datamaterialet skal brukes i etterkant. 

Formatert: Punktmerking og

nummerering
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• Faktakunnskap. 
Faktakunnskap i denne sammenhengen kan blant annet være; kunnskap om 

rusmidlenes fysiologiske virkninger på kroppen, korttids og 

langtidskonsekvenser ved bruk av rusmidler, kunnskap om hva de ulike 

rusmidlene inneholder, antall som bruker de ulike rusmidlene, ulik rusbruk i 

ulike kulturer, kunnskap om relevante begrep som for eksempel debutalder, 

avhengighet og promille. Vær bevisst språk- og begrepsbruk. Mange elever, 

både med norsk og andre språk som morsmål, kan ha problemer med å forstå 

typiske begreper knyttet til rusbruk (eks: rusdebut, drikkepress, edru). 

 

Fokus på korttidseffekter ved bruk av rusmidler synes mer hensiktsmessig enn 

langsiktige negative helsekonsekvenser. Et korttidsfokus gjør rusatferd til noe 

som angår de unge her og nå. Eksempler på korttidseffekter kan være tap av 

kontroll, ulykker, økt risiko for vold og seksuelle overgrep. 

 

Elevene trenger også kunnskap om betydningen av de ulike regulatoriske 

virkemidlene som finnes i Norge og andre land i dag. Dette kan blant annet 

handle om aldersgrenser, polutsalg, salgs- og skjenketider, 

narkotikapolitikken, røykeloven og norsk alkoholpolitikk kontra andre land. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSEMPEL  
 
En klasse på ungdomstrinnet har planlagt å lage en klasseavis i 
samfunnsfagtimene, hvor tema skal være rusmiddelbruk og kriminalitet. Både 
rusmiddelbruk og kriminalitet er kompetansemål i samfunnskunnskap på 
ungdomstrinnet, og lærer ser at det er to tema som er nært knyttet til hverandre. 
I tillegg gir dette en anledning til å lære om avisproduksjon, noe som vil være 
en motiverende faktor for elevene. 
 
Lærer starter opp arbeidet med en felles forelesning om tema rusmidler med 
begrepsforklaringer og kort fakta om ulike rusmidler. Konsekvenser ved tidlig 
alkoholbruk, og om betydningen av å støtte hverandre når man blir presset er 
også samtaleemne i starten. Deretter formidles sammenhengene mellom 
rusbruk og kriminalitet, og elevene utfordres på å beskrive noen av disse 
sammenhengene muntlig.  Ulike regulatoriske virkemidler blir videre 
presentert og diskutert i klassen. 
 
Etterpå fordeler lærer arbeidet med avisproduksjonen mellom elevene etter 
interesser og evner, i samarbeid med elevene. Noen elever har fokus på å 
innhente informasjon, mens andre er gode til å skrive og presentere. Målet er å 
lage en faktaavis om tobakk, alkohol, illegale rusmidler og kriminalitet. 
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• Gruppepress 
Bevisstgjøring av de unge om at det finnes både et direkte og et indirekte 

press til å bruke alkohol og andre rusmidler. Det er også viktig med en kritisk 

refleksjon omkring betydningen av å være sosiale støttespillere for hverandre. 

Man kan for eksempel prøve ut roller som 'å være presser' og 'å være 

støttespiller'. Gruppepress-problematikken er også relevant i forhold til andre 

tema, og kan knyttes til for eksempel mobbing, klesstil og andre områder de 

unge blir utsatt for press.  

 

I klasser hvor det er elever fra ulike kulturer, vil det være en pedagogisk 

mulighet å lære etnisk norske ungdommer noen av de strategiene som 

spesielt innvandrerungdom bruker for å redusere alkoholkonsumet og stå i 

mot drikkepresset som kan være til stede i norsk ungdomskultur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKSEMPEL 
 
Russetiden står for døren, og skolen har nedfelt i sitt planverk at de ønsker å 
bidra til at russetiden skal forløpe så trygt som mulig.  
 
Lærerkollegiet og elevrådet ønsker derfor å ha fokus på trygg og alkoholfri 
kjøring av russebiler, og man ønsker å bidra til at arbeidet med tema skal gjøre 
elevene bedre rustet til å ta ”rette valg” mht trafikksikkerhet og russetid.  
  
Etter diskusjon i klassen om trafikk og konsekvenser av bruk av rusmidler når 
man kjører, deles elevene inn i grupper som skal gjennomføre rollespill for å 
prøve ut ulik argumentasjon og trene på ulike fremgangsmåter på ønsket og 
uønsket atferd. 
 
Gruppene velger ulike tema. Noen ønsker å fokusere på hvordan man kan 
håndtere en situasjon der man er passasjer, og bilfører har drukket alkohol. En 
annen gruppe velger å se på hvordan man kan avverge at en beruset med-russ 
setter seg bak rattet. Spørsmål elevene er opptatt av å belyse omhandler også hva 
man gjør i en situasjon der sjåføren ikke vil følge råd og oppfordringer og 
likevel setter seg i bilen.  
 
I etterkant får elevene i oppgave å skrive en stil om tema russ, rus og trafikk, 
hvor fokus er på det å være støttespiller og evne til å stå i mot press fra andre. 
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• Felles holdninger og retningslinjer 
Etabler klare retningslinjer og sanksjoner knyttet til bruk av rusmidler, mobbing 

og annen antisosial atferd i klassen og på skolen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Foreldresamarbeid 

• Foreldrene er de som kjenner barnet/ungdommen best, det er ofte de som 

først vil legge merke til om den unge endrer atferd, vennekrets eller på annen 

måte forandrer seg. Hvis foreldrene ser slike forandringer og engster seg for 

egne eller andres barn og unge, er det viktig at foreldrene har noen å 

henvende seg til. Om hjem og skole har utviklet et godt samarbeid kan man 

sammen prøve å finne løsninger og strategier for å hjelpe eleven ut av et 

eventuelt begynnende rusproblem48. 

• I samarbeid med foreldrene kan det være nyttig å legge opp til egne 

foreldremøter hvor foreldrene kan komme sammen og diskutere felles 

holdninger og grenser knyttet til ulike tema, som for eksempel elevenes 

forhold til rusmidler. Eksempler på slike tema kan være innetider, servering av 

                                                
48 Se for øvrig veileder for Tidlig intervensjon 

EKSEMPEL 
 
Etter at klassen har arbeidet med rus som tema i en periode, samles klassen for å 
formulere noen felles regler de kan være enige om. Lærer styrer diskusjonen, men 
det er elevene som bestemmer hvilke regler som skal gjelde. De blir enige om at de 
bør være positivt formulert og vise til positiv atferd. Det må heller ikke bli for 
mange regler å forholde seg til. Følgende liste blir klassen enig om: 
 

1. Alle elever i klassen skal være røykfrie resten av skoleåret. 

2. Medelever skal være gode støttespillere for hverandre om noen i klassen blir 

utsatt for press til å gjøre noe de ikke ønsker. 

3. Skolen og skolegården skal være alkoholfri sone 

4. Alle elevene har et ansvar for hverandre. Om det er noen som begynner å 

eksperimentere med rusmidler på fritiden, skal medelever vise sin bekymring 

og oppmuntre vedkommende til å ta kontakt med lærer eller helsesøster. 

Elevene og lærer blir enige om at om de klarer å holde disse reglene resten av 
skoleåret skal de dra på overnattingstur før sommerferien. De blir også enige om 
konsekvenser som skal gjelde ved regelbrudd.  
 
 

Formatert: Punktmerking og
nummerering
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alkohol til mindreårige, hjemme alene fester og lav terskel for at foreldrene kan 

ta kontakt med hverandre49.  

• For foreldre fra kulturelle minoriteter kan det være vanskelig å delta på et 

foreldremøte. De kan oppleve at de forstår lite av det som foregår der, og 

være så usikre på sine egne norskkunnskaper at de ikke tør å ta ordet50. Om 

mulig bør det hentes inn tolker til møtene, slik at alle foreldrene får uttrykt sine 

meninger  

• Forskning viser at foreldre som er restriktive i forhold til ungdoms bruk av 

rusmidler bidrar til utsatt debutalder, lavere forbruk og mindre risiko for bruk av 

hasj og andre illegale stoffer51. Dette er viktig informasjon som skolen og 

lærere kan formidle til foreldrene.  

• I arbeidet med tema rus kan klassekontakter kobles inn. De kan blant annet 

være med på å ta ansvar på foreldremøter, organisere aktiviteter i klassen 

som bidrar til et godt klassemiljø og få foreldrene til å enes om felles 

holdninger og grenser i forhold til elevenes rusbruk. 

• I både informasjon og dialog med foreldrene er det viktig at lærer bruker 

begreper som alle foreldrene vil forstå. Vær klar over at en del typiske 

rusbegrep som for eksempel debutalder, drikkepress osv kan være uforståelig 

for foreldre (og elever) med annen språklig og kulturell bakgrunn52. 

• På foreldremøtene kan det være rom for å invitere andre 

bidragsytere/faggrupper dersom en er bevisst på at formålet med møtene 

opprettholdes.  Det er altså en praktisk forutsetning at eksterne bidraget ikke 

tar for mye av tiden på møtene og det er selvsagt også en forutsetning at de 

som bidrar kommer inn og snakker om det som er relevant for 

foreldregruppen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
49 Henriksen 2002; Klyve 2006; Koutakis og Stattin 2008 
50 Nordahl (2007) 
51 Koutakis og Stattin 2008 
52 Andreasson 2003; Berg og Audestad 2006; Nordahl 2007; Steinkjer 2008 

EKSEMPEL FORELDREMØTE: 
 
Kåre er kontaktlærer i 7B. Den siste tiden har klassen arbeidet med et prosjekt med tema 
tobakk, og elevene har virkelig lagt ned en god innsats! Dette er noe han gleder seg til å 
formidle til foreldrene. Han får sjansen i kveld når de skal ha et eget temamøte om 
tobakk, samtidig som de skal planlegge klassetur.  
 
Kåre, foreldrekontaktene og to elever fra klassen har planlagt møtet sammen. De ble 
enige om at elevene skriver en personlig invitasjon til alle foreldrene, slik at flest mulig 
kommer. Planen videre er at etter at Kåre har ønsket velkommen og introdusert 
prosjektarbeidet, skal elevene vise foreldrene hva de har jobbet med. Utekontakten skal 
også delta på møtet, og si litt kort om en lokal ungdomsundersøkelse som er gjort om 
bruk av tobakk i kommunen. Etterpå skal foreldrene og elevene sette seg i grupper og 
diskutere felles holdninger og grenser overfor tobakksbruk, og også hvilke regler som 
skal gjelde på klasseturen.  
 
Kåres ansvarsoppgaver i forkant av møtet er å skaffe en tyrkisk tolk til foreldrene til ei 
jente i klassen og gjøre klart klasserommet. Alt det praktiske rundt matservering og 
leding av gruppediskusjonene tar foreldrekontaktene ansvaret for. Kåre er ganske 
avslappet når det gjelder kveldens temakveld, for han vet at foreldrekontaktene er 
engasjerte og dyktige, og at de sammen skal legge til rette for at det blir gode 
diskusjoner i gruppene hvor alles meninger får sjansen til å komme frem.  
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4.2. Hvordan kan skoleeier/skoleledelsen legge til rette for rusforebyggende og 
helsefremmende arbeid på skolen: 
 
Skoleledelsen har en sentral rolle for å legge til rette for forebyggende arbeid. Det er 
sentralt å komme i gang med planlegging rundt alt forebyggende arbeid ved skolen, i 
samarbeid med resten av kollegiet.  
 
Bruk gjerne følgende sjekkliste, som også kan fungere som stikkord om skolen 
utarbeider en egen plan for det rusforebyggende og helsefremmende arbeidet53: 
 
1. Analyser nå-situasjon ved skolen 

• Vurder organisatoriske forutsetninger for å implementere nye strategier eller 

tiltak.  

• Kartlegg om skolens ansatte har felles forståelse, referanseramme og 

plattform knyttet til rusforebyggende og helsefremmende arbeid. Om ikke, sett 

av tid til en felles plattform. 

 
2. Definer langsiktige og kortsiktige mål og målgrupper skolen har for det 
    rusforebyggende og helsefremmende arbeidet 

• Definer skolens behov.  

• Kortsiktige og langsiktige mål. 

• Mål for arbeidet med ulike elevgrupper med ulike behov. 

• Sørg for tilslutning fra personalet  

• Samarbeid med foreldre og FAU 

 
3. Velg tiltak /strategier som skolen ønsker å satse på 

• Arbeid med læringsmiljø, tydelig klasseledelse, gode relasjoner og utvikling av 

sosial kompetanse på alle trinn. 

• Etabler og vedlikehold et nært og forpliktende samarbeid mellom hjem-skole. 

• Velg tiltak og strategier som er forskningsbaserte og som kan vise til 

resultater54 

• Sørg for at innsatsen har fokus på den type problematikk og de utfordringer 

som er aktuelle og relevante for aldersgruppen (se modell kap.3.3). 

• Tiltak for alle (universelle), tiltak for elever med forhøyet risiko for 

problemutvikling (selektive), og tiltak rettet mot elever hvor rusproblemer eller 

problematferd allerede er til stede (indikative)55. 

• Se det rusforebyggende arbeidet i sammenheng med andre områder som 

mobbing, fysisk aktivitet, ernæring, psykisk helse osv. 

• Etabler klare retningslinjer og sanksjoner knyttet til bruk av rusmidler, mobbing 

og annen antisosial atferd i klassen og på skolen. 

                                                
53 Se også ”materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljø” s. 17. Der beskrives punkter som ledelsen og 
personalet sammen kan reflektere over i et endringsarbeid knyttet til læringsmiljø. 
54 Se forebygging.no; Nordahlrapporten; Kap. 2.1 
55 Se veileder for tidlig intervensjon for hvordan skolen kan arbeide med selektive og indikative tiltak 
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4. Kartlegg hvilke ressurser som allerede finnes på skolen, og hva som trengs i 
tillegg 

• Eksempler på ressurser: kompetanse hos lærerne, tid til samarbeid, penger, 
romkapasitet, utstyr og samarbeidspartnere. 

• Tilrettelegg for gode samarbeidsrutiner med andre faggrupper som for 

eksempel skolehelsetjenesten og PPT. Utekontakter, SLT-koordinatorer og 

politi er også mulige samarbeidspartnere i det rusforebyggende arbeidet56. 

5. Avklare hvem som gjør hva 
• Rolleavklaring og ansvarsfordeling internt (skoleledelsen – lærerteamene – 

elevene – andre skoleansatte) og med eksterne samarbeidspartnere (foreldre 
– skolehelsetjenesten – andre relevante samarbeidspartnere). 

• Vær bevisst på at skoleledelsen spiller en avgjørende rolle gjennom å 

legitimere prioritering av arbeidet, holde fokus på det forebyggende arbeidet 

og følge opp aktivitet.  

6. Vær bevisst på hindringer i iverksetting og gjennomføring 

• Tenk gjennom hemmende og fremmende faktorer på egen skole, både på 
system og individnivå. 

• Ses i sammenheng med punkt 4: ressurser 

• Ta tak i organisatoriske forhold som å frigjøre tid til samarbeid for lærerne i 

forbindelse med planlegging, være behjelpelig med at utstyr og rom er 

tilgjengelig. 

7. Evaluering og vedlikehold57 
Iverksetting av tiltak og planer må ses som en prosess over tid, og evaluering er 
viktig ved at det settes fokus på hva man har fått gjort, hva man har oppnådd, og hva 
man på den enkelte skole bør jobbe mer med. 

• Etabler interne evalueringsrutiner 
– Evaluer gjennomføringen – hva er gjort? 
– Evaluer resultater – virket det? 

• Oppretthold og viderefør læring og kompetanseutvikling blant lærerne 

• Opplæringsstrategier for ansatte 

• Etabler vedlikeholdsrutiner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
56 For å lese mer om de ulike hjelpeinstansene, se nettstedet forebygging.no/skole. 
57 I ”forebyggende innsatser i skolen” er et eget kapittel viet prinsipper og strategier for iverksetting og 

     gjennomføring av tematiske program og tiltak. Punkt 7 er hentet derfra (s.149). 
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4.3. Skolehelsetjenesten, PPT og andre samarbeidspartnere. 
I det helsefremmende og rusforebyggende arbeidet har skolen flere uformelle og 
formelle samarbeidspartnere å forholde seg til. De mest vanlige er: Helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten - herunder helsestasjon for ungdom - pedagogisk psykologisk 
tjeneste (PPT), barneverntjenesten, Utekontakten, politi- og lensmannsetaten, barne- 
og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), kulturetaten, SLT-koordinatorer og voksne i 
fritidsklubber58. 
 
 
Skolehelsetjenesten er lovpålagt i grunnskoler og videregående opplæring59. 
Tjenesten er et viktig tilbud som skal være lett tilgjengelig for alle elever i Norge. Det 
er et virkemiddel for å forebygge og bedre elevenes fysiske, psykiske og sosiale 
helse, fange opp barn og ungdom som har det vanskelig/ trenger hjelp, og følge opp 
elever med spesielle behov. Skolehelsetjenesten skal også medvirke til å øke barn 
                                                
58 For å lese mer om de ulike hjelpeinstansene, se nettstedet forebygging.no/skole 
59 St.meld.nr.16 (2006-2007): …og ingen sto igjen- Tidlig innsats for livslang læring. Kunnskapsdepartementet  

EKSEMPEL PÅ INNHOLDSFORTEGNELSE TIL RUSFOREBYGGENDE OG 
HELSEFREMMENDE PLAN 
 

1. Analyse av nå-situasjonen på skolen 

2. Langsiktige og kortsiktige mål 

3. Målgrupper 

4. Tiltak og strategier 

5. Avklare ressursbehov 

6. Arbeidsfordeling/rolleavklaring 

7. Kobling til skolens årsplaner 

8. Mulige hindringer i iverksettingen og gjennomføringen  

9. Evaluering og vedlikehold 

 
I arbeidet med å utvikle en helsefremmende og rusforebyggende plan, er det viktig 
at planen har et langsiktig perspektiv. Dette for å hindre at man hopper fra tiltak til 
tiltak hvert år, uten å ha et mål med dette. 
 
Mange kommuner har egen forebyggende plan som gjelder alle arenaer og 
målgrupper i kommunen. Sjekk ut om kommunen har en slik forebyggende plan, og 
prøv og samkjør skolens plan med denne. 
 
Se for øvrig kommunetorget.no for å lese mer generelt om planarbeid. 

 

Formatert: Punktmerking og
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og unges kunnskap om egen mestring og å ta selvstendige valg i forhold til egen 
helse, blant annet bruk av ulike rusmidler. Fordi skolehelsetjenesten har en 
kontaktflate mot alle barn i skolen, har tjenesten mulighet til å fange opp barn og 
unge med problemer på et tidlig tidspunkt.  
 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er hjemlet i Opplæringslovens § 5-6, og er 
kommunens rådgivende og sakkyndige instans i forhold til spørsmål som omhandler 
barn, ungdom og voksne som opplever å ha en vanskelig opplærings- eller 
oppvekstsituasjon. Disse vanskene kan være knyttet opp mot faglige og/eller sosiale 
vansker, herunder også begynnende rusproblematikk. Tjenestens arbeidsmåter kan 
inndeles i tre hoveddeler: utredning, sakkyndig vurdering og oppfølging. PPT gir også 
råd til foreldre, skoler og barnehager i forhold til evt. mistrivsel og tilpasset opplæring.  
 
På flere skoler er det ansatt egne miljøarbeidere som har i oppgave å følge opp og 
legge til rette for alle elever. Det vil også være nyttig å samarbeide med andre 
aktører om å tilrettelegge for et positivt og aktivt utemiljø. Forskning viser at støtten 
ungdommene får fra vennene sine, tilhørigheten de føler til nabolaget de bor i og 
aktivitetene de driver med har betydning for deres psykiske helse, som igjen er en 
beskyttelsesfaktor mot å utvikle rusproblemer60.  
 
Skolen har mulighet til å samarbeide med mange formelle instanser som har ulik 
rolle, ansvar og oppgaver knyttet til barn og ungdom og deres foreldre. Mange av 
hjelpeinstansene kobles inn etter at det har oppstått et problem. Det ideelle vil være 
at skolen, hjemmet og hjelpeinstansene etablerer gode samarbeidsrutiner, slik at 
man sammen kan være i forkant av eventuell problemutvikling. Dette kan blant annet 
systematiseres ved å lage en helhetlig forebyggende plan for kommunen, hvor 
representanter fra skole, hjem og andre etater bidrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
60 Helland og Mathiesen 2009 

HVORDAN LEGGE TIL RETTE FOR AT LÆRERE/SKOLEN KAN 
SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER: 

 
• Etabler tverrfaglig nettverk fra ulike skoler, foreldrerepresentanter, 

ungdomsrepresentanter, kommunen, politi og helsevesen som har fokus på 
forebygging generelt og rusforebygging spesielt. Gjennomfør faste møter 
hvor tema og aktuelle problemstillinger drøftes anonymt. 

• Undersøk om det finnes en helhetlig forebyggende plan i kommunen. 
Dersom ikke, ta initiativ til at det blir gjort. Lag en plan på bakgrunn av 
kartlegging om hvordan situasjonen er i kommunen. Ungdomsdeltakelse er 
viktig.. 

• Etabler åpne linjer mellom de ulike instansene, slik at man tidlig oppdager 
problemutviklingssituajoner hos enkeltpersoner eller grupper, og dermed 
tidlig kan sette inn en samordnet og effektiv innsats. 

• Tilgjengelig skolehelsetjeneste, åpen dør for ”drop inn”- konsultasjoner og 
oppfølging. 

• PPT er forpliktet (jf § 5-6 i Opplæringsloven) til å sørge for at det blir 
utarbeid sakkyndig vurdering der loven krever det. 

• Se for øvrig veileder for tidlig intervensjon på rusområdet: ”Fra bekymring 

til handling”. 
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5. RESSURSER 
Her følger et utvalg av henvisninger til faglitteratur knyttet opp til rusforebyggende 
arbeid i skolen, relevante veiledere og ulike nettsteder. For et bredere utvalg av 
litteratur; se litteraturlista og hent tips og råd fra andre veiledere knyttet til de aktuelle 
tema. 
 
5.1. Anbefalt litteratur om rusforebygging i skolen 
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Arnet, E. (2007): Foreldreboka om hasj. Pax Forlag. 
 
Hauge, R. (2009): Rus og rusmidler gjennom tidene. Universitetsforlaget. 
 
Horverak, Ø. og Bye, E.K.(2007): Det norske drikkemønsteret. En studie basert på 
intervjudata fra 1973-2004. SIRUS-rapport 272007 
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Hard drikking øker, mindre bruk av illegale stoffer. Artikkel på sirus.no 
 
Vedøy, T.F. og Skretting, A. (2009): Ungdom og rusmidler. Resultater fra 
spørreundersøkelser 1968-2008. SIRUS-rapport 5/2009. 
 
Rusforebygging 
Ferrer-Wreder, L., Stattin, H.,  Cass Lorente, C., Tubman, J.G. og Adamson, L. 
(2005). Framgångsrika preventionsprogram før barn och unga. En 
forskningsøversikt. Institutet før utvekling av metoder i socialt arbete / IMS. Statens 
institusjonsstyrelse 
 
Gravrok, Ø, Schancke, V, Andreassen, M. og Domben, P.(2006): Lokal skolestrategi 
for rusforebygging og helsefremmende arbeid – en kunnskapsoppsummering. 
Skriftserie fra Nordnorsk Kompetansesenter-Rus 1/2006. 
 
National institute on Drug Abuse (NIDA 2003). Preventing Drug Use among Children 
and Adolescents: A Research-Based Guide for Parents, Educators, and Community 
Leaders, Second Edition. U.S Department of health and human services. USA. 
 
Nordahl, T., Gravrok, Ø., Knudsmoen, H. Larsen, T. og Rørnes, K.(2006): 
Forebyggende innsatser i skolen. Rapport fra forskergrupper oppnevnt av 
Utdanningsdirektoratet og Sosial-og helsedirektoratet om problematferd, 
rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier. 
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Schancke, V.A. (2005): Forebyggende og helsefremmende arbeid, fra forskning til 
praksis.  En kunnskapsoppsummering med råd og anbefalinger. Nordnorsk 
Kompetansesenter-Rus, ved Nordlandsklinikken. Skrift nr. 1/2005. 
 
Tolan, P., Szapocznik, J. og Sambrano, S. (2007): Preventing Youth Substance 
Abuse. Science-Based Programs for Children and Adolescents. Washington DC: 
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Bergengen, B. og Larsen, Y. (2008): Innvandrerungdoms bruk av rusmidler. En 
kunnskapsoversikt. Rusmiddeletatens kompetansesenter. 
 
Schultz, J.H.(2007): Ungdom og rus. Innvandrerungdom møter norske rusvaner. 
Oslo: Universitetsforlaget AS. 
 
Samarbeid hjem-skole 
Henriksen, Ø.(2002): Ikke som jeg gjør, men som jeg sier. Om rus, kommunikasjon 
og oppdragelse. Tano Aschehoug. 
 
Koutakis, N., Stattin, H. og Kerr, M. (2008): Reducing youth alcohol drinking through 
a parent-targeted intervention: the Örebro prevention program.I addiction, 103, s. 
1629-1637.  
 
Nordahl, T.(2007): Hjem og skole. Hvordan skape et bedre samarbeid? 
Universitetsforlaget. 
 
Implementering 
Baklien, B.(2008): Iverksetting av forebyggende tiltak. Artikkel på 
forebygging.no/skole 
 
Bognes Larsen, T., Lamer, K., Mørch, W.T., Olweus, D. og Helland, S.(2006): 
Prinsipper og strategier for implementering. I: Nordahl, T., Gravrok, Ø., Knudsmoen, 
H., Larsen, T. og Rørnes, K.: Forebyggende innsatser i skolen. Rapport fra 
forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet 
om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og 
implementeringsstrategier. 
 
Larsen, T. og Samdal, O. (2007):Viktige forutsetninger for implementering av 
forebyggende innsatser i skolen. Artikkel på forebyggin.no/skole 
 
5.2. Veiledere 
Nordahl, T., Ertesvåg, S., Gustavsen, A., Nergaard, S., Sunnevåg, A.K. og Tveit, A. 
(2009): Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljø. Utdanningsdirektoratet. 
 
Helsedirektoratet (2009): Fra bekymring til handling. En veileder om tidlig 
intervensjon på rusområdet. Veileder 2009. 
 
Klyve, A.(2006): Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid- ærlighet, humor og 
utholdenhet. Materiell for foreldreveiledning Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 
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Sunnevåg, A.K., Jahnsen, H., Ertesvåg, S. og Westrheim, K.T. (2007): Utvikling av 
sosial kompetanse. Veileder for skolen. Utdanningsdirektoratet 
 
Utdanningsdirektoratet (2009): Elevenes skolemiljø. Kapittel 9a i opplæringsloven. 
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Utdanningsdirektoratet (2009): Fysisk aktivitet og måltider i skolen. Veileder utgitt av 
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VEDLEGG 
 
1. Vurderingskriterier ”Forebyggende innsatser i skolen” (Nordahl-rapporten). 

1 Program med lav sannsynlighet for resultater  

Disse programmene kjennetegnes ved at de har lav kunnskapsmessig forankring. 
Det vil si at de i liten grad bygger på teori og/eller empiri som kan sannsynliggjøre 
ønskede resultater innenfor innsatsområdet.  

Programmene bærer preg av at intensjoner, ideologi og antakelser har fått prioritet 
foran forskningsbasert kunnskap om det området programmet omhandler.  

Disse programmene har sjelden klare implementeringsstrategier. De vil dermed ikke 
bli en del av institusjonens daglige virksomhet. Mange av programmene 
kjennetegnes ofte ved liten og tidsavgrenset innsats. Programmene kan også 
kjennetegnes ved at det brukes egne instruktører eller at det avholdes en forestilling 
som den enkelte skole og lærer ikke har noe ansvar for.  

Programmene er ofte ikke evaluert og i de tilfeller det eksisterer evalueringer, er det 
sjelden mulig å dokumentere noen utvikling eller endring i atferd hos barn og unge.  

Den kognitive orienteringen i programmene kan ha en ensidig fokusering ved at 
informasjonsformidling er en sentral strategi for å endre atferd. Flere av 
programmene legger også vekt på at det skal foregå en holdningspåvirkning og 
senere atferdsendring ved å gi elever enkeltstående emosjonelle opplevelser.  

I programmene legges det sjelden vekt på betydningen av interaksjonen mellom 
barn/unge og deres omgivelser.  

2 Program med god sannsynlighet for resultater  

Program med god sannsynlighet for resultater bygger på teoretisk og/eller empirisk 
kunnskap som gir støtte til antakelser om positive resultater av programmet. De har 
en forankring i grunnleggende teoretiske tilnærminger til fagområdet, eller de kan 
også være utviklet ut fra empirisk kunnskap om for eksempel sammenhenger mellom 
innsatsområder og elevatferd.  

Den teoretiske og/eller empiriske forankringen er påpekt og dokumentert i 
programbeskrivelser, veiledninger eller manualer. Innholdet og aktivitetene i 
programmet skal ha en klar sammenheng med dette kunnskapsgrunnlaget.  

Programmene har ikke dokumentert effekt på aktuelle resultatområder. Dette kan 
skyldes at programmene enten ikke er evaluert, eller at de ikke er evaluert med en 
design som kan dokumentere resultater.  
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Program med sannsynlig effekt vil ha implementeringsstrategier som forankrer tiltaket 
over tid i skolen. Det legges som regel vekt på at ansatte i institusjonene skal ha et 
klart ansvar for implementering og gjennomføring av programmet.  

I forhold til endring av atferd vil dette ofte innebære noe mer enn ensidig kognitive 
tilnærminger ved f.eks. kun å formidle informasjon.  

Programmene vil i noen grad bygge på kunnskap om sammenhenger mellom atferd 
og omgivelser. Dette kan innebære en vektlegging av å bidra til endringer i lærings- 
og oppvekstmiljøet gjennom å styrke beskyttelsesfaktorer.  

3 Program med dokumenterte resultater  

Program med dokumenterte resultater bygger på forskningsbasert kunnskap som gir 
støtte til antakelser om positive resultater av programmet. De har en forankring i 
grunnleggende teoretiske tilnærminger og/eller empirisk kunnskap innenfor 
fagområdet.  

Disse programmene er godt utprøvd i aktuelle institusjoner, og de har gjennom minst 
en evaluering dokumentert positive resultater av programmet.  

Evalueringen(e) har en design som gir muligheter for å dokumentere resultater. Dette 
innebærer at forskningsdesignen skal tilfredsstille følgende kriterier: – Det er en før- 
og ettermåling i evalueringen (pre- og postdesign). Rene etterundersøkelser basert 
på subjektiv estimering av resultater fra ulike informantgrupper er ikke tilstrekkelig. – 
Evalueringen har et sammenligningsgrunnlag. Det kan være en 
sammenligningsgruppe, en kohort eller annen dokumentasjon om barn og unges 
vanlige atferd/kunnskap innenfor aktuelle målområder. – I evalueringene måles det 
flere variabler enn kun innsatsfaktorer og resultater for å kunne vurdere eventuelle 
positive og negative sideeffekter. – Resultatene skal dokumenteres på ønskede 
resultatvariabler i programmet. Evalueringsresultatene kan være knyttet til endring av 
mellomliggende variabler forutsatt at det eksisterer kunnskap om sammenhengen 
mellom mellomliggende variabler og ønskelig resultatvariabel. – Programmet skal 
primært være evaluert i Norge. Hvis det ikke eksisterer norske evalueringer, skal 
programmene være evaluert i minst to uavhengige utenlandske studier der den ene 
skal være under “normale forhold”. Programmet skal heller ikke være endret på 
innholdsmessige komponenter gjennom oversettelse og bruk i Norge.  

Evalueringsdesignen blir også vurdert ut fra flere kriterier uten at det stilles krav til at 
disse skal være oppfylt. De viktigste av disse vurderingsspørsmålene er: – Er 
utvalgene randomisert, og beskriver evalueringen hvordan utvalgene er trukket? – 
Inkluderer evalueringen måling av ønskede og uønskede sideeffekter av 
programmet? – Bygger evalueringen på multiple informanter? – Inkluderer 
evalueringen en oppfølgingsmåling mer enn seks mnd etter initieringen av tiltaket? – 
Tar de statistiske analysene hensyn til effekter på individ-, gruppe- og skolenivå? – 
Har programeffekten blitt gjentatt minst én gang i en uavhengig studie under 
”normale betingelser”? Det vil si at det ikke skal være tilført mer ressurser og annen 
støtte til programmet enn det som vil gjøre det mulig å gjennomføre programmet i de 
fleste pedagogiske institusjoner.  
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Programmene har klart definerte implementeringsstrategier som forankrer tiltaket 
over tid. Det legges ofte vekt på at ansatte i barnehagen/skolen skal ha opplæring og 
ansvar for gjennomføringen.  

Programmene omfatter som regel alle ansatte, og har sjelden kun en teoretisk 
forankring som for eksempel en emosjonell eller en kognitiv tilnærming. 

 
 
2. Faktatekster om tobakk, alkohol og illegale rusmidler  
 
På nettstedet forebygging.no/skole under valget FOREBYGGING – OM RUSMIDLER 
finnes allerede faktatekster om tobakk, alkohol og illegale rusmidler. Jeg foreslår at 
disse tekstene også brukes som vedlegg her. 
 
http://skole.forebygging.no 
 
 


