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Abstrakt

Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur ett antal lärare använder det
drogförebyggande materialet Projekt Charlie i sin undervisning, samt att få en bild över dessa
lärares och en skolledares erfarenheter kring materialet och vad de anser om Projekt Charlie.
Arbetet är grundat på en empirisk undersökning i form av intervjuer av fyra lärare samt en
skolledare, alla verksamma på samma skola. Frågeställningarna var utformade så att de kunde
ge svar på hur materialet uppfattas, vilka positiva och negativa erfarenheter man haft kring
arbetet med Projekt Charlie och i vilken utsträckning lärarna anser sig kunna påverka sina
elever genom denna typ av material. Undersökningen omfattar även litteratur kring det
aktuella ämnet. I England har två utvärderingar gjorts av materialet som visar att Projekt
Charlie har viss effekt både på kort och lång sikt. Forskning visar också att material som
bygger på att stärka elevers självförtroende och träna dem i livskunskap är framgångsrika. I
granskningen av styrdokumenten, både de lokala och de nationella, kan man se stora olikheter
angående vilken roll ANT-undervisningen får och vilket utrymme denna typ av undervisning
ges. Resultatet av undersökningen visar att Projekt Charlie är ett uppskattat material att jobba
utifrån och att lärarna samt skolledaren har många positiva åsikter rörande materialet. En
allmän uppfattning verkar vara att det är skönt att ha ett färdigt material att vila på när det
kommer till drogförebyggande undervisning. Resultatet visar också att det finns vissa brister
med materialet som t.ex. språkbruket. Det går också att utläsa att det är svårt att som lärare
värdera omfattningen av långsiktig påverkan denna typ av material har på elever. Fortsatt
forskning inom området skulle jag med intresse göra, både i större skala och under en längre
period.
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Inledning

Drogförebyggande arbete eller ANT-undervisning är och ska vara en viktig del i skolans
undervisning. I en rapport från skolverket kom man fram till att många skolors ANT-
undervisning är bristfällig, samtidigt som det visar sig i en annan undersökning att den
upplevda narkotikatillgängligheten är hög bland ungdomar.1,2 Undersökningar av barn och
ungdomars drogvanor har gjorts regelbundet sedan 1970. Dessa visar att det var många som
provade narkotika under det tidiga 70-talet, men att testandet sjönk fram till slutet av 1980-
talet. Under 90-talet steg siffran igen, nästan upp till 70-talets höga nivå.3

I skolans nationella styrdokument finns riktlinjer för ANT-undervisningen, vilka mål som ska
uppnås och vilket uppdrag rektorn har. Men dessa mål är inte precist utformade och det finns
stora tolkningsmöjligheter. Det finns inte heller några exakta beskrivningar på metoder, dessa
är upp till läraren och skolan att bestämma om hur undervisningen ska genomföras. Varje
kommun sätter upp lokala kursplaner och det är utifrån dessa som varje skola utvecklar sin
egen arbetsplan. Detta innebär att formuleringen av ANT-undervisningen i de svenska
skolorna skiljer sig stort. Val av metoder och material styrs oftast av kulturen som råder inom
kommunen samt på den enskilda skolan. Frågan man ska ställa sig inom skolan är inte om
man ska jobba drogförebyggande i skolan, utan hur?

Det finns många olika undervisningsmaterial utformade inom detta specifika område, men
utformningen av dem kan skilja sig en hel del. Det gemensamma syftet med dessa material är
att de ska användas i den drogförebyggandeundervisningen samt förebygga drogmissbruk. Att
välja ett specifikt drogförebyggande material innebär att arbeta utifrån materialet med en
målsättning att arbetet ska fortsätta i många år och leda fram till en förändring av elevernas
attityd kring användandet av droger.

Detta arbete syftar till att beskriva lärares användning av och erfarenhet kring användandet av
det drogförebyggande materialet Charlie, samt att få information om vad de och en skolledare
anser om undervisningsformen. Att jag i mitt examensarbete på lärarutbildningen har valt att
fokusera på arbete kring ANT-undervisning i skolan grundar sig i mitt intresse att arbeta med
barn och ungdomar runt dessa viktiga och övergripande frågor. Dessa frågor finns med i vårt
läraruppdrag men får inte alltid så stor plats som de behöver.

Projekt Charlie är ett drogförebyggande material som används i grundskolor runt om i
Sverige. Materialet är avsett för grundskolan och dess syfte är att förhindra drogmissbruk
samt ge eleven verktyg att kunna fatta sunda beslut. Charlie består av två pärmar, en till skolår
1-3 och en för skolår 4-6 som är indelad i fyra sektioner vardera; Självmedvetande,
Beslutsfattande, Relationer och Information om droger. Varje sektion eller del innehåller
lektionsplaneringar, övningar och arbetsblad utformade efter dessa teman.

Min förhoppning är att min undersökning skall ge ökad information om samt inblick i hur
lärare förhåller sig till det drogförebyggande materialet Charlie.

                                                  
1 Skolverket , Nationella kvalitetsgranskningar 1999: skolors arbete mot mobbing och annan kränkande
  behandling: sex- och samlevnadsundervisningen: undervisningen om tobak, alkohol och andra droger
  (Stockholm: Statens skolverk, 2000)
2 Pressmeddelande, CAN, [www], (2004), hämtat 2005-01-04
  http://www.can.se/news/newsfiler/Press_Ungdomsundersökning04.pdf
3 Hvitfeldt, Tomas, Andersson, Barbro och Hibell, Björn, Skolelevers drogvanor. 2003 (Stockholm: CAN, 2004)
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Begreppsförklaring
ANT-undervisning: undervisning i alkohol, narkotika och tobak

Droger: ett samlingsnamn för tobak, narkotika och alkohol

Lpo94: läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet

CAN: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

EQ: emotionell intelligens

Syfte och frågeställningar

Syftet med detta arbete är att undersöka hur ett antal lärare använder det drogförebyggande
materialet Projekt Charlie i sin undervisning, samt få en bild över dessa lärares och en
skolledares erfarenheter kring materialet och vad de anser om Projekt Charlie?

Frågeställningar
De frågeställningar som kommer analyseras i detta arbete är:
• Hur upplever lärarna användandet av det drogförebyggande materialet i sin undervisning?
• Vilka fördelar respektive nackdelar finns med materialet?
• Vilket utrymme anser sig lärarna ha att förändra attityder och förebygga risker till

drogmissbruk hos eleverna genom det drogförebyggande materialet?
• Varför har man valt att jobba utifrån detta material på skolan?

Litteraturgranskning

I litteraturgranskningen kommer jag att presentera forskning och litteratur som är relevant för
detta arbete. Min utgångspunkt är materialet Projekt Charlie men för att få en helhetssyn, när
det kommer till ANT-undervisningen i skolan, kommer även litteratur med ett bredare fokus
än enbart det specifika materialet studeras. Styrdokumenten kommer att undersökas för att se
vilken roll ANT-undervisningen har i dessa. Även granskningar av denna typ av undervisning
i Svenska skolor kommer lyftas fram samt forskning kring drogförebyggande material rörande
utformning och effektivitet. Information om materialet Projekt Charlie och utvärderingar av
det samma kommer att beröras. Till sist gås även de lokala styrdokumenten igenom för att se
vilket utrymme Projekt Charlie har i dessa skrifter.

Skolans ansvar
Skolan har chansen att förebygga droganvändning genom en god ANT-undervisning. Men i
skolans styrdokument, Skollagen och Lpo94, har denna typ av undervisning fått mindre och
mindre utrymme. Om man jämför Lgr69, Lgr80 och Lpo94 så har ANT-undervisningen fått
allt mindre plats och målen har blivit allt mer övergripande. I Lpo94 finns det bara med som
en del av rektorns ansvar. Det finns t.ex. inte heller direkt uppsatta mål i kursplanerna inom
området. Det är helt enkelt upp till läraren/skolan att fundera ut hur denna undervisning ska se
ut. Den kommunala skolplanen blir då den viktigaste faktorn för utformningen av
arbetsplanerna på enskilda skolor, det är där som ANT-undervisningens mål kan och bör
preciseras. 4

                                                  
4 Skolverket, Nationella kvalitetsgranskningar 1999…
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Läroplanen
Under ”Rektorns ansvar” i Lpo94 finns det ända som tar upp något som helst direkt om
drogförebyggandeundervisning, där står det bl.a. att rektorn har ett särskilt ansvar för att man i
olika ämnen integrerar ämnesövergripande kunskapsområden som t.ex. jämställdhet, sex och
samlevnad och riskerna med tobak, alkohol och andra droger. Annars nämns inte detta
område annat än indirekt under andra rubriker som t.ex. ”Mål och riktlinjer”, där det skrivs
om god hälsa och mänskliga rättigheter och skyldigheter osv. 5

Skollagen
I Skollagen kan man läsa om skolhälsovården under, 1 § och 2 §, 14 kap. Här står det att
”skolhälsovården ska anordnas för eleverna i grundskolan, gymnasieskolan, särskolan,
specialskolan och sameskolan”. Samt att ”Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas
utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda
levnadsvanor hos dem”. Det finns även inskrivet att ”Skolhälsovården ska främst vara
förebyggande”. 6

Granskning av ANT-undervisningen i svenska skolor
Under 1999 utförde Skolverket, på uppdrag av regeringen, en granskning av
skolverksamheten inriktad på läroplanens värdegrund. Man granskade tre områden och
undervisningen om tobak, alkohol och andra droger var ett av dessa områden. Granskningen
av ANT-undervisningen gjordes i förhållande till de mål som finns uppställda i de nationella
styrdokumenten, som en analys av hur ANT-undervisningens metoder och resultat förändrats
över tid samt i förhållande till en idé om vilken ANT-undervisning som ur olika perspektiv är
effektiv. 47 grundskolor och 26 gymnasieskolor granskades i denna del. Det viktigaste
underlaget för rapporten var information och iakttagelser från skolbesök som utfördes av
granskningsgruppen.7

I resultatet av granskningen kunde man se att de flesta skolor uppfyllde målen gällande ANT-
undervisningen. Men eftersom målen är så opreciserade gäller inte det som en garanti för god
kvalitet. De flesta intervjuade lärarna tyckte att ANT-undervisningen blivit allt sämre under
1990-talet bl.a. beroende på minskade ekonomiska resurser. Det kunde också konstateras att
det inte var många av skolorna som gjorde systematiska utvärderingar av ANT-
undervisningen.8

De flesta skolor bedriver, enligt granskningen, faktaorienterad och riskfixerad undervisning
kring droger utan något större elevinflytande. För att denna typ av undervisning ska ha någon
större verkan måste man göra den mer elevorienterad, dialog är ett nyckelord. Både barn och
ungdomar har tankar och åsikter kring alkohol och droger och det gäller att utforma
undervisningen utifrån dessa och möta eleverna i deras verklighet.9

Hos allmänheten har synen på droger som ett av de svåraste samhällsproblemen sjunkit enligt
undersökningar. Denna ”trend” kan man se återspeglar sig i skolan där prioriteringen av
ANT-undervisningen under 90-talet sjönk, enligt intervjuade lärare. Men det är inte bara
ändrat synsätt som har bidragit till mindre drogförebyggande arbete i skolan, försämrade

                                                  
5 Utbildningsdepartementet (1999),  Läroplan för det obligatoriska skolväsendet,
   förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94). Stockholm: Skolverket och CE Fritzes AB
6 Utbildningsdepartementet (1998) Skollagen, Stockholm: Nordstedts juridik
7 Skolverket, Nationella kvalitetsgranskningar 1999…
8 Ibid.
9 Ibid.
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ekonomiska resurser är en annan viktig anledning. Drogkonsumtionen styrs av olika trender i
samhället. Negativa attityder till t.ex. alkohol leder till minskat användande. Skolan, och
undervisningen som bedrivs, påverkas även den av dessa trender genom t.ex. ökade alternativt
minskade resurser till ANT-undervisningen. 10

I intervjuer som genomförts med svenska ungdomar kommer det fram att alkoholen skapar
möjligheter till bättre självförtroende och utforskande av sin egen identitet. De uttryckte ett
behov av att lära sig detta utan alkoholens hjälp och att det skulle finnas ett ämne i skolan där
man kunde få möjlighet att utveckla dessa kunskaper, ett ämne där man fick lära känna sig
själv och andra. 11

Skolelevers drogvanor och syn på ANT-undervisning
I Sverige har man sedan 1971 utfört årliga skolundersökningar kring användandet av alkohol,
tobak och narkotika. Undersökningarna startades pga. oroväckande rapporter om ökad
narkotikakonsumtion under 1960-talet. I en undersökning som genomfördes våren 1967,
bland nionde klassare i Stockholms skolor, visade det sig att 22 % av pojkarna och 16 % av
flickorna provat narkotika. Idag görs dessa undersökningar på uppdrag av socialdepartementet
och huvudsyftet är att belysa utvecklingen av drogvanor. Undersökningarna görs varje år i
skolår 9 och vartannat år i skolår 6. Sedan början av 1980-talet har man även inkluderat frågor
rörande ANT-undervisning i elevenkäterna.12

Drogvanor
Ur 2003-års undersökning framgår det att i skolår 6 är konsumtionen av alkohol relativt liten
bland eleverna, oroväckande är dock att det finns de som dricker ganska stora mängder. De
flesta som dricker i den här undersökningsgruppen gör det överlag sällan och i regel små
mängder. Andelen alkoholkonsumenter bland elever i 6:an har varierat över tiden, den klara
minskningen mellan åren 1979-1982 är ett exempel. Enligt undersökningen var det inte heller
många i skolår 6 som hade prövat narkotika 2003, andelen var 1 %. Denna siffra har legat
relativt konstant genom alla mätningar under åren. En annan positiv trend bland eleverna
inom denna ålder är andelen rökare. Denna siffra har minskat genom åren och har legat
konstant på ca. 3-4 % de senaste undersökningarna. Anmärkningsvärt är dock att andelen
rökare öka markant mellan åren 1987 och 1989, i jämförelse med åren 1971-1981 då andelen
hade halverats mot tidigare mätningar. Samma ökning kunde för övrigt ses bland niorna.13

Syn på ANT-undervisning
Andelen elever som inte hade fått någon ANT-undervisning alls steg från 10 % till 20 %
under 1986. År 2003 var det denna andel så hög som 40 %. Under samma år hade ca. en
fjärdedel hade haft någon enstaka timme och 16 % hade haft denna typ av undervisning. När
det kom till frågan hur många av eleverna som haft ANT-undervisning under en dag eller mer
ökade antalet från 26 % till 37 % mellan 1979 och 1980. Under de första åren på 1980-talet
behölls den högre nivån, men mellan 1982 och 1986 sjönk siffran till 25 %. Andelen som
angav att de haft ANT-undervisning under en dag eller mer fortsatte sjunka och låg 2003 på
18 %. Från och med 1982 har en fråga om elevernas synpunkter på ANT-undervisningens
omfattning funnits med på formulären. I den senaste studien tyckte hälften att omfattningen
var lagom, medan 42 % ansåg de fått för lite information. Det fanns även de (8 %) som tyckte

                                                  
10 Ibid.
11 Lilja, John m.fl., Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger: en multidimensionell och preventivt inriktad
    kunskapsöversikt med hermeneutisk-socialpsykologiskt fokus (Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2003)
12 Hvitfeldt, m.fl., Skolelevers drogvanor. 2003
13 Ibid.
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de fått för mycket sådan undervisning. Eleverna anger även om denna undervisning varit bra
eller dålig. 2003 tyckte ca. 50 % att undervisningen varit ”bra” eller ”mycket bra”, 33 %
svarade att den varit ”Varken bra eller dålig” och slutligen tyckte ca. 10 % att den varit
”dålig” eller ”mycket dålig”.14

Sedan 1984 finns även en fråga med angående hur eleverna trivs i skolan. I 2003-års
undersökning blev resultatet att ca 80 % av eleverna trivdes ”ganska bra” eller ”mycket bra”,
ca. 13 % svarade ”sådär” och 7 % svarade ”ganska dåligt” eller ”mycket dåligt”. Idag trivs
fler ”mycket bra” i jämförelse med samma siffror 1984.15

ANT-undervisningens uppbyggnad och funktion
Det finns olika insatser av förebyggande arbete; primär-, sekundär- och tertiärprevention.
Primärprevention bygger på att förebygga, att förhindra innan problem uppstår. Det finns
väldigt enkla och vardagliga åtgärder som är primärpreventiva som t.ex. alkoholrestriktioner.
Skolan är ett av de bästa exemplen på primärpreventionens möjligheter. I skolan syftar de
preventiva insatserna till att förhindra eller skjuta upp elevernas testande av droger.16

Det finns ett antal huvudtyper inom skolbaserad drogupplysning; Skräckpropaganda,
Faktaförmedling, Affektiva metoder, Socialkompetens samt Multipla strategier.
Skräckpropagandans strategier går ut på att genom undervisning upplysa om de troliga
skadeverkningarna vid bruk av droger och är inriktat mot att mottagaren ska utveckla en stark
ångest inför detta och därför ta avstånd till droger. Denna typ av undervisning har inte visat
sig ha några betydande effekter på drogbeteenden. Den Faktaförmedlande undervisningen
bygger på att förmedla kunskaper kring droger. Denna strategi har i undersökningar visat sig
öka målgruppens kunskapsnivå samt de negativa attityderna kring droger. Samtidigt har andra
utvärderingar visat att denna typ av undervisning uppmuntrat vissa individer till att börja
använda de droger de fått information om. Syftet med de Affektiva metoderna är att utveckla
de egenskaper hos individen som tros vara viktiga för ungdomars attityder kring droger.
Självförtroende, förmåga att kunna hantera stress, fatta beslut är exempel på egenskaper
denna typ av undervisning kretsar kring. Denna typ av metoder har inte visat sig vara speciellt
effektiva. Strategier inom Socialkompetens syftar till att ge eleverna möjligheter att stå emot
grupptryck, ge konkreta tillvägagångssätt för att säga nej till droger, lösa problem, fatta beslut,
m.m. samt att utveckla elevernas kompetens att kunna förstå skillnaden mellan upplevda och
verkliga drogvanor bland ungdomar. Denna typ av undervisning kan liknas med de Affektiva
metoderna men är mer inriktade på att ge eleverna praktiska tillvägagångssätt de kan använda.
Denna typ av program har visat sig vara relativt effektiva. Det finns även skolbaserade
undervisningsprogram som består av delar från de olika strategierna. Denna typ kallas
Multipla strategier. Här kan man hitta program som har inslag från exempelvis den
faktabaserade, den affektiva, osv.. Denna typ av undervisning har i många fall verkat vara den
mest lovade strategin.17

                                                  
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Lagerberg, Dagmar och Sundelin, Claes, Risk och prognos i socialt arbete med barn: forskningsmetoder och
     resultat (Stockholm: Gothia, 2000)
17 Thorsen, Thorkil och Andersson, Tommy , Upplysning och undervisning: begränsar det
alkohol- och
     narkotikaproblemen? (Stockholm: CAN, 2000)
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Förmedlingsteknik
Valet av kommunikationskanal är centralt när det kommer till drogförebyggande arbete.
Forskning har visat att det är en fördel om man kan använda sig av flera olika medier inom de
skolbaserade programmen, detta för att nå så många elever som möjligt och främja alla typer
av lärande. Som kommunikationskanaler inom skolan kan man t.ex. nämna klassdiskussioner,
värderingsövningar och rollspel.18

Muntlig och personlig information är enligt de flesta forskare överlägset andra kanaler som
t.ex. radio och tv när det kommer till att påverka attityder och beteenden. Om man översätter
detta till drogförebyggande arbete i skolan så är undervisning och diskussion att föredra och
har större effekter jämfört med kampanjer med samma inriktning.19

Det är viktigt att budskap, presentationsform och informationskanal är anpassat efter
målgruppen undervisningen är ämnad. En målgruppsanalys är relevant för att budskapet ska
kunna läggas på rätt nivå. Varje grupp ska ses och bedömas utifrån livsstil och riskperception.
Ett skäl som nämns till de mindre lyckade resultaten av upplysningsinsatser i skolan är de
mycket homogena grupperna där alla har olika erfarenheter och inställningar till droger. Det
har också visat sig att olika drogförebyggande program har varit olika effektiva beroende på
elevgrupp.20

För att ett budskap ska nå fram är det viktigt att avsändaren är någon som målgruppen kan
identifiera sig med och har förtroende för. Ofta är lärarna avsändare när det kommer till
drogförebyggandeprogram. Att detta ska bli effektivt är beroende av lärarens engagemang,
färdigheter och attityder. Då man på en skola saknar kompetens inom området löser man det
ofta med att ta in experter. Men detta har, i de fall då föreläsaren inte lyckats anpassa
materialet till målgruppen, visat sig medföra att undervisningen tappar sin trovärdighet. Det är
dock ett måste att avsändaren behärskar ämnet. Det är egentligen inte viktigast vem som
undervisar utan hur.21

Oftast är målgruppen för drogförebyggande insatser ungdomar och undervisningen riktar sig
vanligtvis till elever över 12 år. Det finns dock försök som gjorts, bl.a. i Norge, där man riktat
sig till yngre målgrupper. Det har dock visat sig att den största effekten får man om eleverna
är i den ålder man börjar komma i kontakt med droger. Denna baseras på en undersökning
som gjordes av drogförebyggande program i amerikanska skolor under 70-talet.22

Mer eller mindre lyckade resultat
För att man ska lyckas med upplysning, inom t.ex. alkohol- och narkotika, krävs precisa och
väldefinierade mål kring verksamheten. Som komplement till dessa mål måste det även finnas
goda råd om hur individen kan förändra sitt beteende, dvs. det går inte bara att kräva att någon
ska förändra sig utan att tala om hur. När det kommer till drogförebyggandeprogram
utformade för skolan kan dessa råd bestå av hur man fattar beslut och löser olika svåra
situationer.23

                                                  
18 Thorsen och Andersson, Upplysning och undervisning...
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Ibid.
23 Ibid.
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Det finns ett bevisat om än svagt samband mellan självförtroende och drogbruk av olika slag.
Även om man inte kan se dåligt självförtroende som den enda förklarningen till drogbruk så
påverkar det individen och dennes val i livet. Många drogförebyggande program innehåller
just en självförtroendeskapande del, trots att det ännu inte finns något riktigt övertygande
empiriskt stöd för detta. Syftet med dessa delar i de olika programmen kan vara att man som
ungdom väntas motstå kompistryck som rör droger om man har ett bra självförtroende. Stress
och dåliga upplevelser i livet har också visat sig vara faktorer som påverkar.24 Undervisning i
Life Skills, eller s.k. livskompetens har visat sig vara en lyckad metod i förebyggandet av
drogmissbruk. Det har varit fungerande både på lång och kort sikt. Denna typ av undervisning
har varit framgångsrik genom olika metoder, med olika lärare och på olika populationer. 25

Det pågår en debatt kring preventionsprogram och deras möjlighet att påverka ungdomars
drogbruk. Forskning finns på ämnet men ännu har man inte kommit fram till något enat
resultat. Det finns forskare som anser att vissa program kan vara effektiva medan det finns
andra som är mer skeptiska. Denna meningsskiljaktighet kan förklaras i hur man inriktat sin
forskning, vilka frågor man ställt, vilka program man valt att studera osv.. 26

Resultaten av upplysningsprogram som varit inriktade mot att minska efterfrågan och
avhållsamhet till droger har visat sig vara ineffektiva. I vissa fall har man t.o.m. sett att dessa
program har lett till ökade drogvanor hos målgruppen. Tidigare, under 60- och 70-talet, var
skolprogrammen inriktade mot denna typ av avhållsamhet. Men sedan dess har syftet med de
drogförebyggande programmen ändrats till att bli mer inriktade mot informationsförmedling
och att ge målgruppen redskap att kunna ta medvetna beslut kring det egna drogbruket.27

Marice Elias, amerikansk professor i psykologi, forskar kring barns sociala och emotionella
lärande och utvecklar preventionsprogram för skolan. Han har i sina studier sett tecken på att
för att elever ska lära behövs både IQ och EQ. Undersökningarna har visat att medan barns
materiella välfärd har ökat under åren har deras känslomässiga hälsa minskat. Han säger att
detta är ett stort problem då den mentala hälsan ofta påverkar om barn vänder sig till droger
eller inte. Drogerna är nämligen ett bra sätt att ta hand om starka känslor.28

För att drogförebyggande program ska vara effektivt, menar Marice, måste de vila på en
grund där man lär barnen livskunskap, dvs. man lär dem att lösa konflikter, stå emot
grupptryck, osv., och att det är först efter att ha lagt en sådan grund som man kan börja jobba
drogförebyggande. Han säger att man måste börja lägga grunden med livskunskap redan i
förskolan och att man sedan bör ha denna typ av undervisning ca. en timme i veckan under
hela skoltiden.29

Daniel Goleman, journalist och doktor i psykologi verksam i USA, har även han studerat
forskning kring emotionell kompetens. Han har tittat på följderna som kan medföras om man
inte under uppväxten kunnat ta till sig och förstå både sina egna och andras känslor. Genom
att utveckla emotionellkapacitet skapas en större motståndskraft mot exempelvis

                                                  
24 Lilja,  m.fl., Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger…
25 Lagerberg och Sundelin, Risk och prognos i socialt arbete med barn…
26 Lilja m.fl., Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger…
27 Thorsen, T och Andersson, T, Upplysning och undervisning...
28 Valfridsson, Inga-Lill, Börja i tid: röster om alkohol- och drogförebyggande arbete i skolan
    (Stockholm: Mentor, 2002)
29 Ibid.
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drogmissbruk. Undervisning som bygger på denna typ av kunskaper har visat sig vara väldigt
effektiv, och tycks fungera bättre drogförebyggande än de mer faktabaserade. 30

Många av de skolpreventiva programmen som genomförts i Norden har inte visat några
betydande effekter på ungdomars drogbruk eller deras attityder till det samma. Förklaringen
till detta kan bl.a. vara för få undervisningstimmar. Programmen har alltså fått en för låg
prioritet i skolan. En annan förklaring kan vara lärarutbildning, det har nämligen visat sig i
utvärderingar av amerikanska liknande program att motivation och kompetens hos läraren är
avgörande för ett bra resultat.31

För att kunna värdera en upplysningsinsats är det viktigt att utvärderar verksamheten på olika
nivåer. Än så länge är kunskaperna kring effekterna av drogförebyggandeprogram
knapphändiga. Många blir aldrig utvärderade och av de utvärderingar som görs är många
bristfälliga. Det är svårt att bedöma effekterna av olika program och många forskare
ifrågasätter om det i huvudtaget är möjligt. Problem som nämns i genomförande och
utvärdering och som gör det svårt att dra slutsatser kring effekterna av programmen är bl.a.
dåligt formulerade mål med undervisningen, dålig utvärderingsdesign och brist på teoretiska
utgångspunkter.32

ANT-undervisningens framtid
I ett pressmeddelande den 16 september 2004, som publicerats på regeringens hemsida,
meddelades det att Statens folkhälsoinstitut och Myndigheten för skolutveckling ska tillsätta
en arbetsgrupp. Denna arbetsgrupp ska under tre år arbeta föra ut de kunskaper som finns
kring alkohol- och drogförebyggande arbete i skolorna, på uppdrag av regeringen. Folkhälso-
och socialtjänstministern Morgan Johansson säger i meddelandet att man i regeringen är
medveten om hur viktig skolan är i det förebyggande arbetet och förbättrandet av elevernas
hälsa. Målet med arbetsgruppens arbete är att föra ut information till alla kommuner i Sverige
om hur viktigt det är med alkohol- och narkotikapolicys i skolorna och att kommunerna tar ett
ansvar att se till så att skolorna skapar handlingsplaner för denna typ av förebyggande arbete.
Man ska också se till att fortbildning inom det förebyggande området blir tillgänglig för lärare
och annan skolpersonal.33

Projekt Charlie
”Charlie är livsfarligt i den meningen att Charlie, om genomfört med allvar, kan tänkas vända
upp och ned på vårat sätt att leva, inte bara i skolan.”34

Projekt Charlie utvecklades i Edina, USA år 1976. Edina, som är en förort till Minneapolis,
hade drabbats av något som man kan beteckna som epidemiskt drogmissbruk. Till följd av
detta tillsattes en aktionsgrupp vars uppgift blev att titta närmare på metoder med möjligheter
att bekämpa och förebygga drogmissbruk. Det bildades en styrkommitté som informerade
invånarna om den allvarliga situationen. Man upplyste om alla typer av missbruk och

                                                  
30 Nilsson, Agneta, Man vet inte vad trappstegen är i livet perspektiv på tobak, alkohol och narkotika: ett
    referens material från skolverket, (Stockholm: Statens skolverk, 1999)
31 Lilja m.fl., Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger…
32 Thorsen och Andersson, Upplysning och undervisning...
33 Pressmeddelande, Regeringskansliet, [www], (2004), hämtat: 2005-01-04
     http://www.regeringen.se/sb/d/4277/a/29833
34 Johansson, Göran, Räcka varandra handen: mångsidig, entydig och kontinuerlig- narkotika prevention i norra
   Örebro län (Stockholm: Sköndalsinstitutet, 2003)
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beroenden utifrån resultatet bildades Projekt Charlie. Charlie står för Chemical Abuse
Resolution Lies in Education.35

Ett år senare lades fram ett förslag om förebyggande aktiviteter till Edinas grundskolor och
alla var positiva till idén. Projekt Charlie fick i uppdrag att utveckla ett undervisningsprogram.
Man anställde fem personer med högre pedagogisk utbildning samt olika sociala discipliner.
Utifrån resultat av en undersökning, som gruppen gjorde kring olika faktorer som antas ha ett
strakt samband med drogmissbruk, utformades undervisningsprogrammet. Idag finns
programmet, förutom USA, i bl.a. Dakar, Gambia, Guatemala, England, Australien, Kanada,
Jungfruöarna och Sverige. Till Sverige kom Projekt Charlie 1991. Till en början fanns det
bara att tillgå på engelska men materialet blev snart översatt till svenska.36

Materialets uppbyggnad
Materialet är avsett för grundskolan och dess syfte är att förhindra drogmissbruk.
Undervisningen ska ges 1-2 gånger per vecka och ska vara minst i två år. Materialet består av
två pärmar, en för skolår 1 till 3 och en för skolår 4 till 6. Charlie är indelat i fyra sektioner:
Självmedvetande, Beslutsfattande, Relationer och Information om droger. Varje sektion eller
del innehåller lektionsplaneringar, övningar och arbetsblad utformade utifrån de fyra temana.
Projekt Charlie behandlar i synnerhet alkohol och drogproblematik.37

Syftet med undervisningen är att ge eleven verktyg att kunna fatta sunda beslut, hävda sin
mening och kunna säga nej, att kunna lösa problem, hantera negativa känslor och utveckla,
förstärka självkänslan samt att ge kunskaper om skadeverkningar av drogbruk. I avsnitten
”Självmedvetenhet” är lektionerna utformade så att eleverna tränas att få bättre förståelse för
sina egna och andras känslor, upptäcka sina starka sidor och uppskatta egna och andras
positiva egenskaper. Syftet med avsnittet ”relationer” är att ge eleverna ökad insikt i sina egna
värderingar inom vänskap och tillit samt att ge dem verktyg att förstå och granska sina
relationer till andra. Dessa kunskaper ska hjälpa eleverna att stå emot grupptryck och förstå
riktig vänskap. ”Att fatta beslut” bygger på att eleverna ska få träna sig i att ta viktiga beslut
och kunna se konsekvenserna med sitt handlande. Eleverna ska få verktyg som hjälper dem ta
s.k. sunda beslut. I det fjärde och avslutande avsnittet ”Information om droger” eller
”Sinnesförvirrande medel i samhället” som det även benämns är lektionerna utformade så att
eleverna får diskutera kring effekter av droger och vilka skador användandet av denna typ av
substanser kan leda till bl.a. Man tilldelar även saklig information om rätt bruk av medicinska
medel och alkohol.38

Det är viktigt att jobba med Charlie på ett visst sätt, man ska följa pärmen, för bästa resultat.
Man ska inte ändra innehållen i dessa pärmar hur som helst eftersom syftet med varje lektion
är viktigt. Man kan däremot ändra och anpassa språket så att det passar elevgruppen och
läraren och man kan även lägga till eller ta bort övningar om man tycker de är för få
alternativt för många. När man är van vid materialet kan man utveckla lektionerna, man kan
förändra, lägga till och även ta bort lektioner man inte tycker är bra.39

                                                  
35 The Store Front Group, Project Charlie, [www], hämtat: 2005-01-04
     http://www.projectcharlie.com/index.asp?Type=B_BASIC&SEC={2E45A114-32C6-430D-AF0F-
    ED5F496AA0F7}
36 Ibid.
37 Ibid.
38 Ibid.
39 Ibid.
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Det finns även ett program som utformades på ett senare stadium, som kalla Justa kompisar
eller Peaceful Partners. Detta material bygger på att lösa konflikter hos ungdomar och
förebygga mobbing. Justa Kompisar är ett tillägg i just den svenska upplagan av Charlie.
Denna del kan man fortsätta med när man t.ex. kört klart pärmen för de lägre skolåren och
väntar på att eleverna exempelvis ska börja 4: an, då man kan börja med nästa Charlie-pärm. I
USA finns även en pärm där allt Charliematerial ingår, Justa Kompisar är en del för sig.40

Utvärderingar av Projekt Charlie
Det har gjorts få utvärderingar av Projekt Charlie och materialets effekter. I England har det
dock gjorts några och det är dessa som kommer presenteras här. De är för övrigt
sammankopplade på så sätt att den senaste följer upp resultaten man fick fram i den första.

Utvärdering 1
Den första rapportens syfte var att titta närmare på och värdera användandet av Projekt
Charlie som ett drogförebyggande material i den brittiska grundskolan.41

När denna rapport skrevs hade det tidigare bara gjort en utvärdering av materialet, denna hade
gjorts 1984 i USA. Den utvärderingen visade hur elva- och tolvåringar som hade haft Charlie-
undervisning i två år kunde komma fram till fler, dock inte övergripande bättre, lösningar av
hypotetiska problem jämfört med en grupp elever som inte fått denna undervisning. Man hade
även tittat på och jämfört användandet av alkohol och marijuana bland ungdomar från Edina
som hade haft Charlie med ungdomar från en skola utan Charlie-undervisning. Det visade sig
då att de flesta ungdomarna som hade haft denna undervisning brukande mindre alkohol och
marijuana. Denna undersökning tydde alltså på att Charlie-undervisning kan ha en positiv
effekt på ungdomars drogvanor, men gav inget statistiskt riktigt svar då man inte hade använt
sig av lämpliga kontrollgrupper eller tidigare mätningar.42

1990 började man använda Projekt Charlie på en grundskola i Hackney, en förort till London,
efter att ha sökt lösningar på hur man skulle komma tillrätta med de drogproblem man hade i
området. 1991 startade man arbetet med Charlie i en andra skola i staden och året efter i en
tredje. Redan efter det första året började ett behov av utvärdering av materialet växa fram
och resultatet av den utvärdering som gjordes presenterades i den första rapporten.43

Utvärderings syfte var att undersöka om Projekt Charlie var effektivt inom materialets fyra
områden; självförtroende, beslutsfattande, motståndskraft mot kompistryck samt kunskaper
och attityder kring droger, men även hur materialet hade mottagits och realiserats i skolorna.
Två grupper testades och resultaten ställdes mot en referens grupp med skolelev utan
utbildning i Charlie. Resultaten för Charlie-grupperna blev enhälliga, eleverna ur dessa två
hade mycket större förmåga att fatta beslut och stå emot negativ kompistryck jämfört med
eleverna i kontrollgruppen. Deras kunskaper kring droger var även de bättre. Det som dock
inte kunde påvisas var att Charlie-eleverna skulle ha ett bättre självförtroende eller ha mindre
problem i skolan. Man kunde heller se några skillnader i attityderna kring droger och
drogbruk mellan Charlie-grupperna och kontrollgruppen. Poängteras ska dock göras att

                                                  
40 Ibid.
41 McGurk, Harry och Hurry, Jane. , Project Charlie: An Evaluation of a Life Skills Drug
Education Programme
    for Primary Schools, London: Institute of Education [pdf] (1995) hämtat: 2005-01-04
   http://www.drugs.gov.uk/ReportsandPublications/DPIResearch/1033751385/1033751386-charlie.pdf
42 Ibid.
43 Ibid.
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eleverna endast var 8-12 år gamla vilket gjorde det omöjligt att visa materialets inverkan på
drogbruk, det var bara ett få tal av dessa barn som överhuvudtaget hade börjat använda droger
vid den här tidpunkten. Man följde även upp några av eleverna nio månader efter att de
avslutat Charlie-undervisningen och då kunde man inte längre se några av skillnader man
tidigare sett gentemot kontrollgruppen. Det ända man upptäckte var att de elever som inte haft
undervisning i materialet hade rökt mer än de före detta Charlie-eleverna. 44

Lärarnas reaktioner kring materialet var överlag positiva. Man ansåg att
drogförebyggandeundervisning var viktigt i grundskolan och att Projekt Charlie tog upp
ämnen som är väldigt viktiga för eleverna. 75 % tyckte att materialet var bra och lättanvänt.
De 25 % som inte delade dessa åsikter, poängteras i rapporten, jobbade på en skola där man
hade blivit introducerade i materialet av en oerfaren instruktör. På denna skola tyckte man
t.ex. inte heller att lektionerna låg på rätt nivå och att språket i materialet borde förenklas.45

Utvärdering 2
När man arbetat med Charlie i fyra år gjordes nästa utvärdering, som följde upp den tidigare
rapportens resultat genom att följa de elever som hade fått undervisning i Charlie under
1992.46

Syftet med denna uppföljande utvärderingen 1996 var att studera de äldsta eleverna som hade
Charlie under 1990-1992, och som hade börjat närma sig fjortonårs ålder, eftersom som de
vid den här tidpunkten mer sannolikt hade börjat experimentera med droger. Man vände sig
därför bara till de elever som hade ingått i den första studien och som 1996 hade nått en lägsta
ålder av tretton och ett halvt. Genom den ökade åldern kunde man bättre jämföra om Projekt
Charlie hade haft den effekt man önskat dvs. ett minskat drogbruk. Man kunde genom denna
utvärdering se att Projekt Charlie hade haft en fortsatt inverkan på eleverna. Den största
upptäckte man gjorde i denna undersökning var skillnaderna i experimenterande med tobak
och illegala droger mellan elever som fått undervisning i Projekt Charlie och de som inte fått
det. Charlie-eleverna visade en mycket lägre tendens att prova på någon av dessa substanser.
Man såg också att Charlie hade påverkat elevernas attityder att bli mer negativa gentemot
droger även om man såg att det inte hade någon långtidseffekt på kunskaper om det samma. 47

Slutsatsen som dras utifrån resultaten i rapporten är att drogförebyggandeutbildning i skolan,
om det genomförs väl, bidra till att fördröja drogdebuten hos ungdomar. Författarna påpekar
dock vikten av uppföljningar och utvärderingar, som sträcker sig över längre tidsperioder, för
att man ska kunna dra paralleller mellan fördröjda drogdebuter och vinster på lång sikt. De
anser också att utvärderingar under lång tid är det bästa sättet att ta reda på om den
drogförebyggande undervisningen är framgångsrik eller inte och att det är värt att satsa tid
och pengar på denna typ av undersökningar för att få lyckade resultat och slippa slösa resurser
på metoder som inte fungerar.48

                                                  
44 Ibid.
45 Ibid.
46 Hurry, Jane och Lloyd, Charlie, A follow-up evaluation of Project Charlie: a life skills drug education
    programme for primary schools, London: Institute of Education [pdf] (1997) hämtat: 2005-01-04
    http://www.drugs.gov.uk/ReportsandPublications/DPIResearch/1033751403/1033751435.pdf
47 Ibid.
48 Ibid.
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Charlie i den lokala skolplanen
I varje kommun ska det finnas en kommunal skolplan som ska visa hur skolorna i området ska
utvecklas och fungera, allt enligt skollagen. Här ska man kunna läsa hur kommunen tänker
uppnå de nationella målen i läroplaner och skollag. I den kommunala skolplanen, som gäller
för den arbetet aktuella skolan, under rubriken ”Värdegrundsarbete” finns Projekt Charlie
med. Här skriver man att man kommer budgetera för kompetensutveckling i samtalsmetodik
liknande Charliearbetet fast för skolåren 7-9. Det finns också nämnt under ”Skolhälsovård” att
man ska intensifiera arbetet mot droger, alkohol och tobak.

I ”Handlingsplan för Preventivt Arbete med barn/elever i åldrarna 1-12 (-17) år”, som berör
den aktuella skolan, finns Projekt Charlie inskrivet under ett flertal rubriker bl.a. ”Demokrati-
och värdegrundsfrågor” och ”Handlingsplan”. Här kan man bl.a. läsa att Projekt Charlie bör
nämnas i arbetet med de demokratiska värdena. Materialet avser att stärka självkänslan och
utveckla en respekt för både den egna och andras integritet. Charlie finns också med i
handlingsplanen som syftar till att ”ge de bästa möjliga förutsättningarna för att utveckla
självtillit, intressen och känna gemenskap, samt att aktivt motverka utanförskap, social och
psykisk ohälsa för barn/elever…”. Här skriver man att man ska utbilda personal i materialet så
att alla barn kan få Charlie-lektioner, från förskolan till skolår 6. Längre fram i skriften kan
läsa att en timme i veckan ska avsättas till sådana lektioner och att man inte bör ha grupper
som överstiger 15 elever. Här står det också att ”Charlie är ett drogförebyggande program
som ska förse eleven med sociala färdigheter som höjer förmågan att motstå grupptryck i
frågan om användandet av droger”.

Metod

För att få en djupare förståelse och en bredare bas kring ämnet har jag satt mig in i och
granskat tidigare forskning och relevant litteratur. Umeå Universitetsbiblioteks sökmotor
Album samt den Internetbaserade sökmotorn Google har använts för informationssökningen.

Min undersökning har helt baserats på kvalitativa metoder med intervjuer som media. Att
använda ett kvalitativt perspektiv var i denna undersökning att föredra eftersom syftet med
arbetet är mer individinriktat och det är personliga åsikter som ska fås fram.49 Fyra lärare samt
en skolledare, alla verksamma på samma skola, är målgrupp för intervjuerna. Frågorna till
formulären utformades utifrån syftet och i samråd med handledaren.

Urval
Eftersom jag känner narkotikainformatören som jobbar i denna del av länet fick jag tips av
henne vem och var jag skulle ringa det var också hon som tidigare hade upplyst mig om
vilken skola jag skulle kunna inrikta mig på. Skolan, en F6 skola i Örebrolän, valdes pga. av
deras långa engagemang i det drogförebyggande materialet.

Antalet intervjuer har begränsats till fem för att få ett hanterbart och överskådligt material att
jobba med, men även för att få en bättre kvalitet på intervjuerna.50

Instrument
Vid intervjuerna använde jag mig av två stycken strukturerade intervjuformulär. Ett formulär
med frågor utformade för verksamma ”Charlie-lärare” (bilaga 1) och ett annat för skolledare

                                                  
49 Backman, Jarl, Rapporter och uppsatser (Lund: Studentlitteratur, 1998)
50 Ibid.
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(bilaga 2). Formulären bestod av sju respektive sex frågor utformade efter syftet med mitt
arbete.

Intervjufrågorna är öppna, de intervjuade är inte bundna till givna svarsalternativ, och är i den
meningen ostrukturerade. Men ser man till intervjuerna och formulärens utformning är de i
hög grad strukturerade.51

Graden av standardisering är relativt låg. Frågorna som ställs är desamma men olika
följdfrågor har dykt upp beroende på de svar som getts. Intervjuerna kan och ska inte
likställas med samtal men intervjuerna har skett under mer samtalsliknande former och har
därmed påverkats av den intervjuade. Påpekas bör dock att intervjuerna har följt
intervjuformulären dvs., frågorna från formuläret har tagits upp och besvarats i samma
ordningsföljd. 52

Procedur
För att komma i kontakt med de personer jag ville intervjua ringde jag den aktuella
kommunens växel, där fick jag hjälp med nummer. Jag ringde upp berörda personer,
förklarade vem jag var och mitt ärende. Jag lyckades få tag på de jag ville direkt och alla var
villiga att ställa upp och vi bokade in tid och plats för intervju redan samma vecka. När det
kom till lärarna var det endast en av de aktuella som jag pratade direkt med via telefon men
han lovade att när jag skulle komma till skolan för mötet med honom skulle jag få träffa och
intervjua fler.

Alla tillfrågade var väldigt positivt inställda och därför stötte jag inte på några problem i
frågan om huruvida man ville ställa upp på intervju eller inte. Skolledare upplystes även om
att lärare på den aktuella skolan skulle intervjuas.

Intervjuerna skedde individuellt. Intervjupersonerna fick ta del av formulären vid detta
tillfälle. På formulären poängteras det att inga källor kommer att röjas i arbetet dvs. alla
intervjuade visste att deras svar skulle behandlas under största anonymitet. Intervjuerna har
dock inte skett under anonymitet då intervjupersonerna har varit kända för mig som
intervjuare. Konfidentialiteten har under alla omständigheter varit viktig och respekterats. 53

Jag spelade in det som sades på band för att på ett rättvist sätt sedan kunna ta del av och
analysera stoffet. Alla intervjupersoner upplystes innan intervjun att det hela skulle bandas.
Ingen hade några motsättningar till detta. För att slippa bekymra sig om tekniken under
pågående intervju kontrollerades bandet och bandspelaren noga innan respektive intervju.

Etiska överväganden
För att skydda de intervjuades identitet har jag valt använda mig av fingerade namn. Lärarna
har fått namn efter alfabetisk ordning dvs. A, B, C och D. Jag har även valt att presentera det
på detta sätt eftersom det blir lättare för läsaren att se de intervjuade som personer och för att
texten ska bli mer levande.

Analys
Tackvare de strukturerade intervjuformulären och att jag spelade in intervjuerna var det
relativt enkelt för mig att bearbeta data. Jag lyssnade genom bandet och renskrev det som
sagts.

                                                  
51 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 2005)
52 Ibid.
53 Trost, Kvalitativa intervjuer
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Jag har valt att presentera intervjusvaren i löpande text för att man som läsare ska kunna ta del
av resultatet på ett intresseveckande sätt. För att ge texten ett mer enhetligt intryck är citaten i
de redovisade intervjuerna omformulerade från talspråk till skriftspråk.54

Validitet och reliabilitet
Validiteten av denna undersökning är relativt låg. De enda kriterierna för att bli utvald till
respondent var att man arbetade på den aktuella skolan och hade klasser i Charlie. För att öka
validiteten hade man kunnat bestämma vilka lärare man var intresserad av att intervjua t.ex.
en manlig respektive kvinnlig lärare verksam i skolåren 4-6 och en manlig respektive kvinnlig
lärare verksam i skolåren 1-3. Man kunde också ha bestämt att ingen av lärare fick ingå i
samma lärarlag eller att alla lärare skulle arbete inom samma lag.

Det är svårt att tala om reliabilitet vid kvalitativa intervjuer eftersom det förutsätter en hög
grad av standardisering. Det är så gott som omöjligt att få samma svar från enskilda
människor då man hela tiden påverkas av olika upplevelser.55 I detta arbete kan man få en bild
av hur det är att jobba utifrån ett färdigt material som är inriktat mot att vara
drogförebyggande. Man kan ta del av röster verksamma på fältet. Men att säga att detta arbete
svarar på alla frågor kring just detta material och liknande är att överdriva. Man skulle kunna
säga att resultatet är relativt partiskt då alla intervjuade jobbar på samma skola och arbetat
under samma ledning. Skulle lärare vid andra skolor och med andra erfarenheter tillfrågas
skulle troligtvis resultatet se annorlunda ut.

Resultat

Utifrån syftet som är att försöka beskriva lärarens användning och erfarenhet av
drogförebyggande material i sin undervisning samt få information om vad de anser om
undervisningsformen presenterar jag det underlag som ligger till grund för uppkomsten och
användandet av projekt Charlie i den aktuella kommunen.

I den för arbetet aktuella kommunen började man utbilda ett tiotal lärare i Projekt Charlie i
maj 1998. Denna utbildning gav dessa lärare behörighet att undervisa i materialet. Under
sensommaren samma år fick ungefär lika många elevgrupper som tidigare utbildade lärare
starta sin utbildning i Charlie. Under 1999 utbildades även två lärare i kommunen till att bli
kvalificerade att utbilda andra lärare till ”Charlielärare”. 2002 var siffran utbildade lärare i
Charlie ca. etthundrafemtio i kommunen, och fler har utbildats under de senaste två åren.

För att få djupare insikt och förståelse till hur man arbetar med och använder sig av projekt
Charlie har jag intervjuat fem lärare som alla har erfarenhet av detta. Jag har även valt att
intervjua en skolledare för att få en större insikt till varför man på skolan valt att jobba med
Projekt Charlie.

Jag presenterar intervjuerna med fingerade namn. Intervjuerna har inletts med en beskrivning
av mitt examensarbete.

Intervju med skolledare
Intervjun inleds med en fråga angående skolledarens roll inom det drogförebyggande arbetet
och skolledaren berättar att i styrdokumenten finns skolledarens ansvar preciserat.

                                                  
54 Ibid.
55 Ibid.



18

Huvuddokumenten är läroplan och kursplanerna. Sen har man i skolområdet en
preventionsplan som man går efter, där det förebyggande arbetet med olika typer av material
och olika åldrar bl.a. finns med och där Charlie nämns som en del av det förebyggande
arbetet. I detta dokument finns också mobbingplanen. Det finns det en utvecklingsgrupp som
jobbar med just preventivt arbete, Charlie är i och för sig så pass etablerat i det aktuella
skolområdet att det inte behövs diskuteras så mycket runt just det. Gruppen håller just nu på
att ta fram en del annat material som man kan jobba med i en klass eller om man vill arbeta
med någon speciell fråga som gäller prevention. Preventionsplanen gäller alla, från förskolan
upp till sexan. I den kommunala skolplanen tar man upp mycket om lärandeorganisationen,
där eleverna ska få självförtroende och lära sig olika sätt att lära sig nya kunskaper. Men den
tar också upp att man ska ha någon typ av arbete just omkring de här frågorna, Charlie tar
man upp som exempel. Kamratstödjare och arbetet med det tas också upp som kan sägas vara
en del i det preventiva arbetet. Det finns även andra mål som bl.a. går ut på att stärka
elevernas självkänsla och ansvar och det i sig kan man sägas vara en del av det
drogförebyggande arbetet.

Som skolledare har man ansvar att för att det blir ett mer strategiskt arbete utfört rörande
dessa frågor, se till så att inget faller mellan stolarna, menar skolledaren och fortsätter med att
säga att denne också har ett ansvar att se till så att personalen får den utbildning de behöver
för att kunna jobba drogförebyggande.

Frågan ställs om det kom sig att man valde just det här materialet och skolledaren svarar att
upprinnelsen till Charlie var en utvärdering som gjordes för ungefär nio år sedan och där
resultaten i vissa frågor inte var tillfredsställande. Utifrån detta fördes då en grundlig
diskussion om vad det är som gör att elever inte får godkänt t.ex. på de nationella proven eller
inte når de uppsatta målen. Personalgruppen kom snart fram överens om att grunder för att de
ska klara sig bra ligger i att de har en tilltro till sig själva och att det råder en god psykisk
miljö, att eleverna känner att de får jobb, att de känner de får det stöd de behöver, osv.
Diskussioner kring hur man skulle kunna jobba med just det här väcktes och då hittade man
Projekt Charlie, som då egentligen var det enda materialet som fanns. Materialet användes
också då i ett drogförebyggande projekt som pågick i kommunen så det låg ganska nära till
hands att välja Charlie. Materialet började användas i skolan någonstans 1997-1998.

”Vår grundtanke är att har man ett bra självförtroende och omtanke om andra då har man en
bra ’vaccination’ mot missbruk.”

Intervjun leds in på frågan om det inte är ganska unikt att man lägger ner så mycket resurser
inom skolan och kommunen på denna typ av frågor. Skolledaren berättar att när man i
skolområdet började jobba med det här materialet var det ovanligt att man lade så mycket
resurser och framför allt började med denna typ av arbete så långt ner i åldrarna. I det här
skolområdet har man länge jobbat med materialet, det är etablerat och det är inskrivet i
kursplanen att man ska jobba med det en gång i veckan från förskoleklass t.o.m. skolår 6. Det
man jobbar särskilt med i de här åldrarna är att stå för sina åsikter, våga säga nej och
värdegrundsfrågor. Den del som mer direkt är inriktat mot droger kommer man mer specifikt
in på de sista åren.

”Alla lärare var motiverade, mycket pga. diskussionen som fördes där man kom fram till att
en ökad tilltro till sig själv är centralt för all inlärning. Dessutom visade det sig ganska så
snabbt att eleverna tyckte det här var väldigt roligt och frågade efter de här lektionerna.”
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Frågan ställs om undervisningen i Charlie kommer fortgå och skolledaren svarar att det
kommer den absolut att göra. Nu håller man på att titta på vad man kan göra i förskolan, alltså
med barn upp t.o.m. fem år. Charlie är inte anpassat för så små barn, det kan ibland även vara
svårt för sexåringarna och ettorna. Men det finns ett material för de yngre barnen som det
tittas på om man ska börja använda.

Det finns på skolan även funderingar, enligt skolledaren, på om man kanske måste modifiera
arbetet lite i sexan. I det skolåret kommer man mer in på sex- och samlevnadsundervisning,
man kommer in i puberteten och så vidare. Man kanske här behöver jobba lite mer med flick-
och pojkgrupper, kanske revidera det här lite och då i samarbete med skolsköterska och
kurator.

Elever med särskilda behov, som har t.ex. koncentrationssvårigheter eller liknande, är inte
alltid med på Charlie-lektionerna. Charlie kräver ganska mycket, diskussionerna kan t.ex.
ibland bli ganska svåra och det är inte säkert att alla är mogna för det. Det pratar man på
skolan en del om, hur man ska göra med den här elevgruppen, de behöver ju också jobba med
det här. Man funderar på om det kanske är bäst att jobba med dessa elever utifrån ett material
ämnat för yngre barn.

Skolledare berättar för mig att man i skolår 7-9 har ett annat material man jobbar med som är
en förlängning av det drogförebyggande arbetet som Charlie står för. Det materialet kallas
Steg-för-Steg.

På frågan vilka reaktioner skolledaren fått från elever, lärare och föräldrar när det kommer till
Charlie så svarar skolledare att all respons har varit positiv. Eleverna tycker det är väldigt bra
och frågar efter lektionerna om det är så att de någon gång skulle bli inställda. Föräldrarna
tycker också att det är bra, de uppskattar verkligen arbetet med Charlie.

Ingen lärare har valt att avstå från att jobba med materialet, ingen är negativ till det heller.
Ibland kan det uppstå frågor som t.ex. hur man ska jobba med olika elevgrupper men det är
det enda. Eftersom man på skolan har jobbat mycket med värdegrundsfrågorna blir det inte
mycket diskussioner om man ska ha det här eller inte. Alla är medvetna och vet att det krävs
ett kontinuerligt, aktivt arbete, annars faller det. Det är inget som man gör en gång och sen är
det klart.

”Alla berörda är positiva till Charlie eftersom de ser att det är ett bra hjälpmedel att jobba
utifrån.”

Intervju med Andreas
Andreas har gått den vanliga Charlie-pedagogiska utbildningen men även utbildat sig så att
han har behörighet att undervisa andra lärare i materialet. Han har jobbat med Charlie sedan
1998.

När jag frågar honom hur han lägger upp sin Charlie-undervisning berättar läraren att han
följer lektionsplaneringen i pärmen, men stöper om vissa lektioner så att de ska passa gruppen
och som han säger för att en del är lite ”klantigt formulerade”. Han har specifika Charlie-
lektioner samtidigt som det vävs in i den övriga undervisningen. Eleverna påminns om vad
som sades på Charlie och på så sätt hålls det aktivt under resten av veckan. Charlies regler
finns alltid närvarande.
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Läraren vet vad han tycker personligen om materialet och hans svar är enkelt och klart:
”Charlie tycker jag är kanon. Jag mår bra personligen som lärare av Charlie och jag ser att
barnen gör det.” Han anser att Charlie är en fin stund och belyser vikten av att man är noga
med att köra det varje vecka.

När samtalet styr in mot hur det är att jobba utifrån ett färdigt pedagogiskt material som
Charlie har läraren lite delade åsikter. Han säger att visst kan man lägga in personliga aspekter
på att jobba utifrån ett färdigt material. Det kan ibland t.ex. kännas lite för styrt men man
skulle aldrig orka och klara av att göra ett så omfattande arbete som Charlie är själv, då skulle
man ge upp tror han. Man ska också komma ihåg trots det färdiga materialet så tar det lång tid
att förbereda en Charlie-lektion, kanske till och med längre än vad det tar att förbereda en Ma-
eller SO-lektion. Materialtillverkning som man ibland måste göra och som ofta är
förbrukningsvara är bara ett exempel.

På frågan om och hur arbetet med materialet utvärderas får jag till svar att Projekt Charlie och
arbetet med det är svårutvärderat men att läraren anser att han och hans kollegor får elever
som är medvetna om sig själv, om relationer och som tar mer medvetna beslut. Han säger att
han liksom andra som jobbar med materialet tycker att de kan se en positiv
personlighetsförändring hos barnen sedan de börjat jobba med Charlie.

Det finns ingen fortsatt utbildning i Charlie efter grundkursen berättar läraren för mig. Men
många har efterfrågat en återträff där man skulle kunna få byta erfarenheter och få nya
inspirerande tips från andra, efter att man har jobbat ungefär ett år med materialet. Denna
kunskap har Andreas fått utifrån kommentarer i utvärderingar av de kurser där han undervisat
andra lärare i materialet. Han säger att än så länge har det inte funnits resurser till detta.
Intervjun styrs då in på just resurser och hur mycket kommunen satsar på denna typ av
undervisning. Läraren berättar att utbildningen i Charlie är ganska dyr men i den aktuella
kommunen har man tagit beslutet att man tycker det är värt det. Mycket resurser har lagts på
detta arbete. Som lärare får man utbildningstid, gratis kurs och material (varje lärare får sin
egna personliga Charlie-pärm som har ett värde av 600-700 kronor), lärartid och så självklart
lektionstid. Kommunen har gjort en stor satsning på detta talar läraren om och Charlie finns
inskrivet i den lokala skolplanen, precis som de andra skolämnena, här finns det skrivet att
Charlie ska få en lektionstimme per vecka.

Andreas anser sig inte få chansen att påverka valet av drogförebyggande material. Det går ju
inte att säga att Charlie är det bästa det finns ju många andra material. Han anser sig själv som
lite partisk då han även är utbildare av materialet men erkänner att materialet inte är fulländat,
det är ju t.ex. översatt från amerikanska till svenska och språket är inte det bästa. Det är
exempelvis viktigt att kolla genom materialet innan en lektion speciellt när man ska lämna ut
arbetsblad berättar han, de kan nämligen både behöva omformuleras och rättstavas. Ett
material med stavfel tappar lätt förtroendet hos barnen säger läraren.

När jag ställer frågan vilket utrymme han anser att lärarna har inom sin undervisning att
kunna förändra attityder och förebygga risker till drogbruk hos eleverna genom ett material
som Projekt Charlie svarar han ”oerhört bra möjligheter”. Han anser sig jobba i en bra
kommun som verkligen ger utrymme och uppmuntran till lärarna att jobba med Charlie. Tack
vare programmet jobbar vi förebyggande både när det gäller droger och mobbing och vet hur
vi ska gå tillväga om situationer med sådana problem skulle dyka upp, säger han. Från och
med hösten har skolan också börjat med Kamratstödjare.
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”Barnen ska ha möjligheter att må bra här på skolan, på alla de sätt vi kan påverka.”

I slutet av intervjun säger läraren att han tillsammans med sina kollegor tycker att Charlie
funkar men det betyder ju inte att det inte finns några problem. De jobbar med många olika
saker, där Charlie är den bit av det hela. Charlie räddar inte alla. Man kan inte förutse vad
livet kommer att ställa oss inför. Han säger att orsaken till att han aldrig provat narkotika är
att han aldrig ställts inför valmöjligheten. Vem vet vad som händer när grupptrycket är som
störst. Men kan vi rädda några som ligger i riskzonen så är det värt varenda krona, avslutar
Andreas med att säga.

Intervju med Birgitta
Birgitta har grundutbildningen i Charlie och har jobbat med materialet i ungefär fem år.

Läraren säger att hon självklart använder pärmen men sorterar bort mycket. Mycket av
materialet är otroligt bra, man får många bra infallsvinklar, säger hon, men mycket känns
också för amerikanskt. Hon skulle vilja arbeta om pärmen. När man har jobbat många år får
man säkerhet att byta ut material också och det är man ju fri att göra. Hon säger också att man
måste känna för det som står i pärmen själv som lärare annars blir inte undervisningen bra.
Det kan ju hända att det som inte funkar här kan funka någon annanstans på någon annan
skola med någon annan lärare. Före man gör förändringar rådfrågar man varandra i
arbetslaget. Även om språkbruket kan tyckas vara en bagatell, säger läraren, är det viktigt för
trovärdigheten. ”Sanna och falska utsagor” är t.ex. en övning som gjordes om. Övningen gick
ut på att slå hål på myter om t.ex. judar. Birgitta tyckte inte att påståendena inte alltid stämde
överens med svenska fördomar, hon säger att självklart har vi fördomar även här i Sverige
men de stämmer ju inte alltid överens med de man har i USA, och det här är t.ex. en sådan sak
som hon menar måste förändras eller försvenskas i materialet.

På frågan hur hon använder sig av materialet i sin undervisning svarar läraren att hon har
Charlie-lektioner en gång i veckan plus att ”Charlie-tänket” finns med jämt. Hon drar ett
exempel från TV. ”Experterna” var ett program som sändes gick för inte så länge sedan, det
var ett tävlingsinriktat nöjesprogram som sändes kl. 20 på lördagskvällar. Programmet gick ut
på att ett lag skulle ställas inför olika utmaningar som skulle lösas för att nå fram till vinsten
som var en resa. Direkt i första utmaningen var det redan någon eller några som misslyckades
och blev utröstade och man såg, säger läraren, hur det verkligen slocknade hos dem tävlade.
Då tänkte hon tillbaka på Charlie. Här ska vuxna vara förebilder men beter sig så dumt mot
varandra. Charlie ska finnas även hos de vuxna, man ska kunna ta sig själv som exempel i
undervisningen.

”Charlie är invävt i allt vi gör, det är inget som bara är begränsat till 50 minuter i veckan”

Birgittas personliga åsikter om materialet är att det är ett jättebra material, massor med bra
infallsvinklar men vi måste försvenska det och kanske förkorta det. Hon har aldrig hunnit
genom pärmen på de tre åren hon följer en elevgrupp, det har varit massor kvar. Mycket är
lika varandra och går säkert att ta bort, det är inte roligt att köra samma sak flera gånger,
barnen tröttnar om inte annat, säger hon.

Hon tycker också att arbetet borde fortsätta in på de högre stadierna dvs. 7-9. Det finns ett
material men lärarna där verkar inte ha fått tiden. Det tycker läraren som en stor brist dvs. att
det bara tar slut efter det jobbet hon och hennes kollegor känner att de lägger ned.
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Det finns fördelar och nackdelar med ett färdigt material tycker läraren och anser att man
måste ha ett material annars blir det för tungt. Man ska inte känna att man måste följa pärmen
uppgifter, man kan byta ut och förändra de, men det är ett jätte bra stöd.

På frågan om och hur man utvärderar arbetet med Charlie svarar läraren att hon och hennes
kollegor genomför utvärdering varje vecka i deras arbetslag. Hon säger att de utvärderar hela
tiden egentligen, tillsammans och direkt.

Svaret jag får på frågan om läraren anser sig fått påverka valet av material får jag till svar att
hon inte har hört talas om något annat material. Men man har ju fått välja att gå kursen menar
hon, och det är ju ett val i sig.

När frågan om vilket utrymme hon anser att en lärare har inom sin undervisning att kunna
förändra attityder och förebygga risker till drogbruk hos eleverna genom ett material som
Projekt Charlie ställs blir svaret direkt: ”Oerhört stort! Större än vad jag någonsin kunnat
tänka mig.”

Läraren anser att hon tillsammans med sina kollegor är förebilder för ett bra material och det
genomsyrar allt arbete. Man önskar man haft det själv i skolan, säger hon. Lärarkåren på
skolan känner att Charlie är bra och att det tack vare det man orkar fortsätta. Det är inte all
lära eleverna att t.ex. räkna som är det svåraste i skolan utan det är ju allt annat runt om kring
och det är det som Charlie hjälper oss med. Vi slås mot stora saker som alkohollagstiftning att
annat men det är bara att kämpa på.

”Tror man inte på Charlie då funkar det inte”

Intervju med Camilla
Även Camilla har grundutbildning i Charlie. Hon har undervisat i det i fyra år.

Läraren berättar att 50 minuter i veckan är schemalagt och vigt åt Charlie-lektioner. För
övrigt, säger hon, att man inte använder Charlie-material under annan undervisning. Charlie
vävs dock in, berättar läraren, man tar t.ex. upp förhållningssättet ständigt. ”Tänket” finns där
hela tiden, säger hon. Där har man hjälp av begreppen från Charlie, det är något de jobbar
jättemycket med.

Mycket är bra men så är det lite amerikaniserat, några uttryck som är svåra och ibland vill
man göra om vissa lektioner, blir svaret på frågan hur det är att jobba utifrån ett färdigt
material som Charlie. Men materialet har en bra struktur, handlar det om relationer jobbar
man utifrån det, säger hon. Temana är bra men så är det vissa delar som inte är det men det får
man bortse från som pedagog och göra om. Det är skönt att ha pärmen, man får struktur.
Annars skulle det nog bli svårt, det är ju ändå schemalagt. Man behöver det för att det ska bli
riktigt bra. Ibland kan det ändå vara så att man går ifrån pärmen och jobbar utifrån något som
har hänt t.ex. på rasten. Skönt att ha något att vila på även om man gör om det ibland säger
läraren.

Charlie utvärderas inte på skolan däremot ”tänket”, förhållningssätt och relationer tycker
läraren att de gör varje dag. Arbetslaget utvärderar tillsammans, anser hon.

Hon säger sig inte varit med och påverkat valet av material.
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Som lärare har man väldigt fria ramar och kan påverka mycket säger Camilla. Man gör om det
som inte passar och har stor makt på det viset. När det kommer till drogmissbruk arbetar man
inte direkt med det, det handlar mer om att bygga upp självförtroende hos eleverna.

”Visst har vi ett stort utrymma att påverka eleverna genom Charlie-lektionerna men också
genom värdegrunden.”

Som avslutande kommentar säger Camilla att hon anser att det är lite synd att denna typ av
arbete tar slut när man kommer upp på högstadiet. Man behöver fortsätta arbeta kring de här
frågorna, många gånger tror hon man tappar bort det.

”Det är svårt att se idag vad det är som kommer att hjälpa eleverna när de kommer i kontakt
med droger senare i livet.”

Intervju med Danielle
Danielle har den vanliga tvådagarsutbildningen eller med andra ord grundutbildningen i
Charlie. Totalt har hon jobbat med Charlie i sju år, varav ca. fyra av dem på dem aktuella
skolan.

Danielle har Charlielektion en gång i veckan. Hon berättar att varje lärare följer eleverna i tre
år för att sedan börja om med en ny elevgrupp. Läraren har slutat använda Charlie i
förskoleklassen, hon tyckte helt enkelt de var för små för att jobba med materialet. På skolan
finns även många andra material rörande värdegrunden bl.a. Etniska rådet och Friends talar
Danielle. Mycket går in i varandra bl.a. när det kommer till relationer. När det kommer till
”drogbiten” används däremot bara Charlie.

Lärarens personliga åsikt om Charlie är att det till största delen är ett bra material, men att det
som sagt kan vara lite för svårt för de yngsta barnen. Daniella har gjort om ganska mycket till
en enklare nivå, det kan vara allt från t.ex. bilder som är svåra att förstå eller skrivuppgifter
där att rita istället används som uttrycksmedel. Uppgifterna handlar om samma sak, det är
bara metoderna som ändras.

Att jobba med ett färdigt material har både sina fördelar men även också vissa nackdelar.

”Jag tycker att det är bra med ett färdigt material för då får man något att utgå från hela
tiden.”

Men det tar tid att göra ordning material och se till så att lektionen passar elevgruppen, det
måste ligga på rätt nivå. Läraren säger också att hon tycker att Charlie är bra och att det är
roligt att jobba med, att lektionerna är roliga och får fram mycket bra diskussioner.

”Jag tycker Charlie är ett roligt material som är bra att jobba utifrån.”

Danielle har en utvärdering i elevgruppen, dvs. tillsammans med eleverna, där man pratar om
vad man lärt sig, vad som har varit bra och dåligt, osv.. Men det sker ingen utvärdering i
arbetslaget.

Danielle jobbade inte på den aktuella skolan när beslutet togs men säger att hon gjorde valet
själv att jobba med Charlie eftersom hon tyckte det som ett intressant material.
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På frågan om hur stort utrymme läraren anser sig ha att påverka och förebygga attityder och
drogbruk hos eleverna svarar hon att det är lätt när det kommer till små barn, eftersom de är
väldigt negativt inställda till droger. Hon tror det är svårare att påverka när eleverna kommer
upp lite i ålder men hoppas att Charlieundervisningen då ska vara till hjälp. Läraren berättar
att ”drogbiten” kommer sist i undervisningen. Tonvikten läggs på hur man är som kompis,
kunna säga nej, grupptryck osv..

Diskussion och analys

Syftet med detta arbete var att ta reda på hur det drogförebyggande materialet Charlie
uppfattas och används av verksamma lärare samt att ta del av en skolledares åsikter om det
samma.

Tillförlitlighet
Detta arbete kan ge in inblick hur det är att jobba med Projekt Charlie och hur det uppfattas av
ett antal verksamma lärare. Det kan även ge svar på varför ledningen på en skola väljer att
jobba utifrån just detta material. Det kan däremot inte ge konkret fakta om materialets fel och
brister och inte heller ett övergripande svar varför man bör jobba med Projekt Charlie. Men då
syftet med detta arbete grundade sig på kvalitativa metoder var inte heller utgångspunkten att
ge alla svar utan istället skapa en bild av olika individers personliga åsikter kring materialet.

Som jag tidigare nämnt under Metod hade man kunnat varit mycket mer precis i urvalet av
intervjupersoner. Jag valde bara slumpmässigt ut ett antal lärare på en skolan. Att jag valde
den aktuella skolan var å andra sidan ingen slump, den hade valts med omsorg utifrån kriteriet
att personalen hade lång erfarenhet av materialet. Men som sagt kunde man haft större krav på
vilka som skulle vara aktuella för intervjuerna, hade man haft det kunde svaren som gavs
möjligen gett en större bredd. Jag anser dock att syftet besvarades och arbetet ej påverkades
nämnvärt av detta.

Tack vare intervjuformulären kunde jag hålla mig till en viss struktur i mina intervjuer.
Variationen mellan intervjuerna har varit lite, dock har personligheten hos den intervjuade
påverkat. Detta är inte någon som jag kände att som intervjuare kan eller vill styra över.

Även om jag lät en utomstående läsa igenom frågorna och ge konstruktiv kritik på
utformningen, genomfördes ingen större grundlig förintervju. Jag kände mig relativt trygg i
mina frågor och kände att de skulle uppfattas korrekt. Under intervjuerna framkom inte heller
några större missförstånd. Ibland kunde jag dock känna som jag gjorde syftningsfel under
själva intervjun men detta gick snabbt att avhjälpa tack vare intervjusituationen. Jag anser att
frågorna i intervjuformulären varit tillfredsställande och jag har fått svar på det som berörs i
syftet.

När det kommer till problemformulering och frågeställningarna anser jag att de stämmer
överens med det syfte jag själv ställt upp och det jag ville uppnå med detta arbete.
Hur upplever lärarna användandet av drogförebyggande material i sin undervisning?
Utifrån de intervjuade lärarna och deras svar kan man se att Projekt Charlie är uppskattat och
omtyckt att jobba utifrån. Alla är positivt inställda till materialet. Man tycker att det är skönt
att ha något färdigt att vila på och finna inspiration från. Det negativa som omnämns är att
materialet inte riktigt är anpassat för de allra yngsta. I litteraturen kan man läsa att det är
oerhört viktigt att ett material är anpassat till rätt målgrupp samtidigt som det är viktigt att
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avsändaren ska vara engagerad och vara väl förtrogen i ämnet.56  En av lärarna tyckte även att
pärmen kunde kortas ner. Ingen av de fyra lärarna känner att det fått vara med och påverka
valet av drogförebyggande material, men detta tycks inte heller påverkat deras inställning till
Charlie. Som en av lärarna påpekade är det trots allt frivilligt att utbilda sig så att man får
behörighet att undervisa i materialet. Ser man till intervjun med skolledaren verkar det som
alla tidigt var överens och förstod vikten av att arbeta förebyggande. I de lokala planerna syns
även denna inställning. Här finns de tydliga mål kring denna typ av undervisning som saknar i
de nationella styrdokumenten.57,58 Slutsatser man kan dra av denna information är att de flesta
lärare som jobbar med Charlie uppskattar det och tycker att materialet är bra, trots vissa
brister. Det kan också tolkas som om skolan i fråga och dess ledningar har gjort ett grundligt
arbete med att förbereda och introducera materialet hos lärarna. Detta kan jämföras med den
utvärdering som gjordes i England 1990 av Charlie. Variationen var där stor mellan skolorna,
de lärare som fått en bra introduktion i materialet var mer positiva till det än de som inte fått
detsamma.59 Detta verkar vara en avgörande faktor till hur Charlie tas emot.

Finns det fördelar respektive nackdelar med att använda sig av ett färdigt material i sin
undervisning?
Det positiva med att jobba utifrån ett färdigt material ligger i, enligt de intervjuade lärarna, att
slippa dra det tunga lasset själv med att planera och genomföra denna typ av undervisning. De
flesta ansåg att man inte skulle klara av ett sådant omfattande och komplext arbete på egen
hand. Lärarna tycker att materialet är bra, både när det kommer till de fyra temana och de
inkluderade lektionerna. Skolledaren säger i sin intervju att hon inte stött på några eller någon
lärare som inte velat ta del av materialet Charlie. Dessa resultat tyder på att det är positivt att
som lärare jobba utifrån ett material som redan är färdigt då man avlastas och vägleds i ett
komplext arbete inom en allvarlig fråga. Resultatet är likvärdigt med vad man fick fram i
utvärderingen av materialet i Hackney, där _ av de intervjuade lärarna ansåg att materialet tog
upp viktiga ämnen samt att det i allmänhet var bra.60

Det negativa tycks vara att materialets ursprung ibland lyser igenom och det känns för
amerikanskt. Språkbruket är tydligen inte alltid det bästa pga. översättningen till svenska. Det
finns även en del stavfel i materialet. Det tar lång tid att förbereda en Charlie-lektion då man
måste gå igenom och kontrollera uppgifter t.ex. innan de lämnas ut. Ett par av lärarna
poängterar vikten av detta då ett material med stavfel eller dåliga formuleringar lätt skulle
tappa förtroendet hos eleverna. Nivån i pärmen är inte heller alltid den bästa och måste därför
många gånger anpassas till elevgruppen. Samtliga av de tillfrågade lärarna berättar också att
de gör om många av de givna lektionerna på ett eller annat sätt. Ser man till intervjun med
skolledaren kan man känna igen lärarnas synpunkter angående anpassningen för de yngsta
eleverna på skolan. Skolledaren nämner dock även en annan grupp elever som kan ha
svårigheter med materialet och det är elever i behov av särskilt stöd. Utifrån dessa negativa
erfarenheter av Charlie som material kan man se ett mönster som pekar på svårigheten att
direkt översätta ett material från ett annat språk och att en mer utvecklad och bearbetad svensk
upplaga hade varit uppskattad. Dessa synpunkter omnämndes inte alls i de båda engelska
utvärderingarna men det vore kanske inte att räkna med. Då de kunde ta del av materialet på
dess ursprungliga språk. 61
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59 McGurk och Hurry, Project Charlie…
60 Ibid.
61 Ibid.
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Vilket utrymme anser sig lärarna ha att förändra attityder och förebygga risker till
drogmissbruk hos eleverna genom ett drogförebyggande material?
När det kommer till i vilken utsträckning lärarna anser sig ha chans att påverka attityder och
förebygga drogbruk hos eleverna blev svaren relativt varierade. Två av fyra lärare tror att de
har bra eller t.o.m. oerhört stora möjligheter att påverka, medan de andra lärarna är lite mer
osäkra. Dessa lärare tror på det arbete de utför genom Charlie men säger att det är svårt att
förutse vad det leder till i framtiden och vilket resultat det får hos eleverna. Detta kan man
tolka som att det som lärare är svårt att uppskatta om det egna drogförebyggande arbetet kan
påverka eleverna under lång sikt, men också att det är bättre att försöka än att inte göra det.
Enligt de utvärderingar som gjorts bevisas att Charlie har en viss effekt både på lång och kort
sikt. Det finns även stöd inom annan forskning som säger att denna typ av drogförebyggande
program har verkan.62 Det finns också stöd för att drogförebyggande arbete måste påbörjas
tidigt i skolan och att lektionerna ska vara regelbundna.63 Materialet Projekt Charlie till hör
huvudtypen Multipla strategier som tycks vara relativt framgångsrika.64 Utifrån denna
information kan man dra slutsatser som pekar mot att Charlie har de rätta ingredienserna för
att kunna nå goda resultat.

Varför har man på skolan valt att jobba utifrån detta material?
I intervjun med skolledare får man en inblick i arbetet bakom valet av
drogförebyggandematerial. En utvärdering med efterföljade diskussion tycks ha varit det man
överlag grundade sitt beslut på. Att just Charlie valdes berodde på tillgänglighet och att
materialet överensstämde med de kriterier man satt upp. Man kan också utläsa att stora
resurser både tidsmässigt och ekonomiskt har lagts på denna verksamhet. Jämför man denna
information med skolverkets granskningar av ANT-undervisningen i svenska skolor kan man
se att den aktuella skolan har gått emot strömmen när det kommer till givna resurser och
prioritering av denna typ av undervisning.65 Man kan också se att valet av material stämmer
överens med vilka önskemål ungdomar har när det kommer till drogförebyggande
undervisning.66

Utvärdering av Charlie förekommer inte på skolan enligt lärarna förutom som diskussioner i
lärarlagen och tillsammans med eleverna. Från skolledaren fick jag informationen att Charlie i
sig aldrig ifrågasätts men att man däremot har regelbundna diskussioner kring vad som kan
förändras och göras bättre rörande denna verksamhet. Detta tyder på att inga långsiktiga
utvärderingar görs rörande materialets påverkan på eleverna, men att man med jämna
mellanrum ser över verksamheten för förändringar och förbättringar. Även om man utvärderar
den egna verksamheten borde det vara av intresse att undersöka vad denna undervisning har
för effekter på lång sikt. Detta vore särskilt intressant då det har visat sig att de flesta program
som genomförts i Norden av denna typ inte var effektiva.67 Enligt författarna till de
utvärderingar som gjorts i England behövs utvärderingar som genomförs under längre
perioder.68 Kanske är det så att detta ansvar borde läggas på någon annan instans än skolan
eftersom skolan endast kan följa eleverna till dess att de börjar i skolår 7. Detta blir dock lite
motstridigt då det enligt vissa forskare är omöjligt att genomföra utvärderingar pga. olika

                                                  
62 Lagerberg och Sundelin, Risk och prognos i socialt arbete med barn…
63 Valfridsson, Börja i tid…,
64 Thorsen och Andersson, Upplysning och undervisning...
65 Skolverket , Nationella kvalitetsgranskningar 1999
66 Lilja m.fl., Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger…
67 Ibid.
68 Hurry och Lloyd, A follow-up evaluation of Project Charlie…
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anledningar bl.a. dålig målformulering.69 Projekt Charlie verkar dock i mångt och mycket
vara utvärderbar då man har bra målsättningar osv..

Ett flertal av de intervjuade lärarna uttryckte en oro över att eleverna som haft Charlie inte
möts av något liknande arbete när de når skolår 7. Detta kan dock jämföras med intervjun med
skolledaren som dementerade att man på de högre stadierna har börjat jobba med ett
drogförebyggande material. I skolområdet verkar man ha bestämt sig för att satsa på denna
typ av verksamhet i ett långsiktigt perspektiv där man låter alla elever i grundskolan få
chansen att ta del av den drogförebyggande undervisningen. Detta dementeras i den
kommunala skolplanen. Här stämde alltså inte lärarnas oro med verkligheten.

Egna reflektioner
På skolan jag gjort min undersökning måste jag medge att det drogförebyggande arbetet tycks
fungera bra. Alla involverade verkar har stor förståelse och insikt varför denna typ av arbete
är viktigt. Charlie verkar vara ett bra hjälpmedel för lärarna och de uppskattar materialet i det
stora hela. Engagerade lärare samt en motiverade ledning verkar vara det som gör att denna
skola har lyckas så i detta arbete. Att stora resurser läggs på detta är självklart även det en stor
bidragande orsak. Om Charlie kan vända upp på vårt sätt och leva som Johansson70 skriver i
sin bok återstår dock att se.

Det är också intressant att se att kommunen har valt att utöka det drogförebyggande arbetet att
omfatta alla elever inom grundskolan och att det står inskrivet i skolplanen att även lärare vid
de högre stadierna ska få utbildning i denna typ av material.

Den aktuella skolan kan jag se lite som en motpol till de rapporter jag granskat. Enligt dessa
har inte ANT-undervisningen någon hög status i ett flertal svenska skolor och knapphändiga
resurser tilldelas denna typ av arbete.71,72 De nationella styrdokumenten och dess utformande
kan jag se vara en stor bidragande faktor. Det är svårt som lärare och rektor att ta sitt ansvar
när man inte fullt ut vet vad det är. Det ska bli mycket intressant att följa utvecklingen av
regeringens satsning på förmedling av vikten med drogförebyggandeundervisning till landets
kommuner.73 Detta initiativ känns som ett stort steg i rätt riktning.

Vilka resurser en skola väjer att lägga på denna typ av verksamhet verkar till mångt och
mycket styras av kulturen som råder i kommunen samt på skolan. Jag anser inte att
personintresse ska få fälla avgörandet när det kommer till denna typ av undervisning i skolan.
Det drogförebyggande arbetet är oerhört viktigt och vi har inte råd att som samhälle dra ner på
detta.

Det jag kan se som lite negativt är att det inte görs något omfattande arbete kring utvärdering
av materialet och dess effekter. Kanske beror detta på att man har en så stor tilltro till Charlie
att man inte ens tänkt i de banorna?

Vidare forskning
Arbetet kring Charlie har för mig varit mycket intressant. Undersökningen har gett vidare
information om materialet och dess mottagande bland verksamma lärare. Det skulle vara
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72 Hvitfeldt, m.fl., Skolelevers drogvanor. 2003
73 Pressmeddelande, Regeringskansliet
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intressant att få göra en större och mer omfattande undersökning på området där lärare från
olika skolor, som använder Charlie, intervjuas. En elevundersökning vore också av intresse.
Att få göra en jämförande undersökning, där Charlie-klasser ställs mot en kontrollgrupp
elever som inte fått ta del av materialet, hade även det varit spännande.

Vidare forskning inom området skulle jag överlag vilja se. Jag skulle med intresse studera mer
konkret fakta om hur och varför vissa drogförebyggande program fungerar i skolan och andra
inte. För att man som lärare ska kunna göra ett ställningstagande och vara med att aktivt
påverka valet av denna typ av material på skolan man är verksam behöver man kunna vända
sig till sig till forskning där resultaten visar på positiva effekter. Inga långsiktiga utvärderingar
har ännu gjorts trots ett tydligt behov. Inom detta område finns mycket mer att göra och
fortsatt engagemang krävs.
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Bilaga 1

Hej!

Jag heter Cecilia Grändås och läser sista terminen på lärarutbildningen vid Umeå Universitet.
I mitt examensarbete har jag valt att studera drogförebyggande arbete i skolan och då specifikt
materialet Projekt Charlie. Mitt arbete bygger på litteratur kring ämnet samt ett antal
intervjuer med skolledare och lärare på en F6 skola i Örebro län. Syftet med dessa intervjuer
är att få en inblick i hur och varför man har valt att jobba utifrån just det här materialet och
hur materialet upplevs av verksamma lärare. Jag vill genom dessa intervjuer få kunskap i hur
det är att arbeta med ett färdigt drogförebyggande material, vilka för- och nackdelar som finns
med det. Jag vill få kännedom om vilket utrymme lärarna anser sig ha i valet av denna typ av
material.

Inga namn kommer att publiceras i arbetet, vilket innebär att den färdiga uppsatsen inte
kommer röja någon källa.

Intervjufrågor

Lärare:
1. Vad har du för utbildning i Projekt Charlie?
2. Hur använder du dig av materialet i din undervisning? Vävs den in i annan undervisning,

har du enskilda Charlie lektioner, hur ofta används det osv.?
3. Vad är din personliga åsikt om materialet?
4. Hur upplever du det är att använda sig av ett färdigt material i din undervisning?
5. Om och hur följer man upp och utvärderar arbetet med det drogförebyggande materialet?
6. Kan du som lärare påverka valet av drogförebyggande material?
7. Vilket utrymme anser du att lärarna har inom sin undervisning att kunna förändra attityder

och förebygga risker till drogbruk hos eleverna genom ett material som Projekt Charlie?

Tack för din medverkan.

Om du har några frågor är du välkommen att ringa eller skriva till mig.

Cecilia Grändås
Tvistev. 26
907 36 Umeå
090-181736
cecilia.grandas@komminucera.umea.se
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Bilaga 2

Hej!

Jag heter Cecilia Grändås och läser sista terminen på lärarutbildningen vid Umeå Universitet.
I mitt examensarbete har jag valt att studera drogförebyggande arbete i skolan och då specifikt
materialet Projekt Charlie. Mitt arbete bygger på litteratur kring ämnet samt ett antal
intervjuer med skolledare och lärare på en F6 skola i Örebro län. Syftet med dessa intervjuer
är att få en inblick i hur och varför man har valt att jobba utifrån just det här materialet och
hur materialet upplevs av verksamma lärare. Jag vill genom dessa intervjuer få kunskap i hur
det är att arbeta med ett färdigt drogförebyggande material, vilka för- och nackdelar som finns
med det. Jag vill få kännedom om vilket utrymme lärarna anser sig ha i valet av denna typ av
material.

Inga namn kommer att publiceras i arbetet, vilket innebär att den färdiga uppsatsen inte
kommer röja någon källa.

Intervjufrågor

Skolledare:
1. Hur ser styrdokumenten ut? Vilket är ditt ansvar som rektor i ANT-undervisningen?
2. Hur berörs ANT-undervisningen i skolans arbetsplan resp. den kommunala skolplanen?
3. Varför har ni valt att arbeta just utifrån materialet Projekt Charlie?
4. Hur länge har materialet använts på skolan?
5. Kommer detta arbete att fortsätta?
6. Vilka reaktioner har du fått angående materialet från lärare, elever och föräldrar?

Tack för din medverkan.

Om du har några frågor är du välkommen att ringa eller skriva till mig.

Cecilia Grändås
Tvistev. 26
907 36 Umeå
090-181736
cecilia.grandas@komminucera.umea.se


