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Sammanfattning 
Ungdomars inställning till droger har ändrats de senaste åren och därför har vi 

funnit det intressant att ta reda på hur en skola jobbar förebyggande mot just 

droger. Vi ville få tips och idéer om hur vi kan skapa en god kontakt med 

ungdomar i de städer vi snart kommer att jobba i.  

   På grund av arbetets storlek valde vi att avgränsa oss till en skola och utgick från 

skolan och fritidsgårdens syn på problemet. För att inhämta informationen 

intervjuade vi skolans rektor samt ansvarige på fritidsgården i området. Dessa 

intervjuer utgjorde grunden för vårat arbete. Vi kom fram till att skolan har ett bra 

förebyggande arbete mot droger som bygger på samarbete mellan skola, polis och 

socialtjänsten. Det ingår också regelbunden information till föräldrar.  

   Vi fann det väldigt intressant och roligt att samarbete med polis finns, att det 

fungerar bra och att det är på initiativ från polismyndigheten.  
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1.0          Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Vi har fått uppfattningen om att ungdomars inställning till droger har ändrats 

under de senaste åren. För tio år sedan, när vi själva gick i nionde klass, var 

folköl det vanligaste berusningsmedlet bland högstadieungdomar. Idag verkar 

det som att folkölen har bytts ut mot starkare sprit och olika typer av narkotiska 

preparat. Vi har valt att titta på hur skolan jobbar förebyggande mot 

droganvändning bland elever. Vi hoppas att med detta arbete få en inblick i hur 

skolan uppfattar förekomsten av droger bland eleverna och hur de aktivt jobbar 

för att upptäcka ungdomar i riskzonen. 

1.1         Syfte 

Genom att ta reda på svaren på våran frågeställning och våra delfrågor hoppas vi 

att vi får en uppfattning om hur situationen är på en skola idag. Detta kan ge en 

liten vink om ungdomars inställning till droger utifrån ett vuxet perspektiv. Vi tror 

att den informationen kan underlätta i vårat jobb som poliser. Det kan ge oss tips 

och idéer om hur vi kan skapa en god kontakt med ungdomar i de städer vi snart 

kommer att jobba i. 

1.2           Frågeställningar  

Med detta arbete vill vi få en inblick i hur Ersängsskolan jobbar förebyggande 

kring droganvändning.  

• Har de något samarbete med polisen och socialtjänsten? 

•  Hur informeras föräldrar om skolans drogförebyggande arbete? 

•  Vilket resultat har det förebyggande arbetet gett och hur tycker de att det 

fungerar? 
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1.3 Avgränsningar 

På grund av arbetets storlek valde vi att titta på endast en skola i Umeå och där 

intervjua Carina Jonsson som representant från skolan och Göran Lindh från 

fritidsgården. Arbetet utgår alltså från skolans och fritidsgårdens perspektiv på 

förebyggandearbete kring droger. 

2            Metod 
För att finna svaren på våra frågor ringde vi till Ersängskolans rektor Carina 

Jonsson. Hon var positiv till vårat arbete och vi bestämde tid för intervju. Vi 

träffade Carina på hennes rum på Ersängskolan där vi samtalade i ca en och en 

halv timme. Samtalet spelades in på kassettband. Det kan tänkas att Carina kanske 

inte är helt objektiv i sina svar på våra frågor eftersom hon är skolans 

representant. Efter avslutad intervju överlämnade Carina Ersängsskolans riktlinjer 

för arbete kring droger och hälsa. Genom Carina fick vi kontakt med Göran Lindh 

som är ansvarig på fritidsgården Athena som bedriver sin verksamhet i skolans 

lokaler. Vi bestämde träff med honom via e-mail. Två dagar efter intervjun med 

Carina åkte vi på nytt till Ersängskolan och träffade denna gång Göran. Vi satt i 

personalrummet under ca en och en halv timme. Även detta samtal spelades in på 

band. Intervjuerna skrevs ut ordagrant och sammanfattades sedan i texten. 

   Vi införskaffade även Umeå kommuns levnadsvaneundersökning bland 

ungdomar i åk 7-9 från år 2004.  

3            Resultat 
 
3.1          Intervju Carina Jonsson 

Carina Jonsson är rektor på Ersängsskolan. Hon har jobbat där sedan 1998 och är 

skolans huvudsakliga representant.  
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I våran intervju berättade Carina: 

Ersboda är något mer högfrekvent i droganvändningen än andra områden i Umeå 

och Carina kan inte se några mönster i droganvändningen hos eleverna som är 

skolrelaterade, inte heller någon koppling mellan brukandet av droger och om 

skolans förebyggande arbete har fungerat dåligt under en tid. ”Det är inte vanligt 

att elever använder droger men det händer”. 

    För fyra år sedan var det en större incident på Ersboda där sjutton elever från 

Ersängskolan var inblandade i haschrökning. Därefter har det inte hänt att flera 

elever har varit delaktig i någon större drogrelaterad händelse, men det brukar gå i 

vågor.  

    Genom samarbetet med socialtjänsten och polisen får skolan en bild över hur 

det ligger till med elevernas droganvändning och deras umgängeskrets.  

    Skolan har också ett nära samarbete med fritidsgården, Athena på Ersboda. 

Förutsättningen för att detta samarbete fungerar bra är att fritidsgården bedriver sin 

verksamhet i skolans lokaler. Att ha fritidsgården i samma hus anser Carina vara 

en styrka i det förebyggande arbetet eftersom de gemensamt kan täcka dag- och 

kvällstid. 

    På Ersboda finns ett ungdomsteam där Carina sitter med som representant från 

skolan. I teamet ingår också en socialsekreterare och personal från fritidsgården. 

De träffas varje fredag och stämmer av vad som hänt under veckan och något kan 

tänkas hända på helgen. På måndag rapporterar fritidsgården till Carina om något 

särskilt inträffat under helgen. Denna information används för att klara upp 

eventuella kommande incidenter på skolan. 

    Ersängskolan har också ett nära samarbete med polisens C-tur, ett arbetslag på 

ordningspolisen i Umeå. Samarbetet är på initiativ från polisen. Detta går ut på att 

polisen besöker skolan varje vecka, måndag och fredag. Då de bygger relationer 

genom att prata med ungdomarna och ger dem möjlighet att ställa frågor och 

därmed får ett större förtroende för polisen. De besöker också fritidsgården en till 

två gånger i veckan då de t ex tar en fika och pratar med ungdomarna. Syftet med  
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detta är som sagt att skapa en relation mellan polis och ungdomar vilket förenklar 

det förebyggande arbetet både för skola och för polis.  

   Polisens initiativ till detta samarbete uppskattar Carina väldigt mycket. Sedan 

kvarterspolisen försvann har det inte funnits någon naturligt kontakt mellan skola, 

polis och ungdomar. Om det händer något ”tokigt” med någon elev från skolan har 

polisen genom detta samarbete ett helt annat ingångsläge, något som även gynnar 

skolan.  

    Hasch har varit den mest upptäckta drogen bland eleverna men det har även 

förekommit olika typer av tabletter. Oftast har dessa visat sig vara ofarliga men 

Carina tycker att det är bättre att man reagerar en gång för mycket än att man låter 

bli att se eller höra.  

    Personalen på skolan hjälpas åt att uppdatera varandra när det gäller droger och 

olika typer av symboler. SO-lärarna är de som har mest kunskap och kan därför 

dela med sig till de andra i personalen. Carina tycker att det är viktigt att 

uppmärksamma symboler eftersom de kan signalera att någon är i riskzonen. 

Symbolerna handlar inte bara om droger utan kan även ha rasistiska och nazistiska 

budskap.  

   Språkbruket är också något som personalen kan reagera på. Personal och lärare 

rekommenderas att besöka webbsiter som Lunarstorm och Apberget (chatsidor för 

ungdomar) för att hålla sig uppdaterad i vad som händer i ungdomarnas värld.               

   Carina kan ibland mötas av ett visst motstånd från föräldrar när det gäller 

förebyggande arbete. Oftast beror det på att föräldrarna har svårt att förstå skolans 

oro när det inte finns några konkreta bevis för att deras barn använder droger. Det 

är förståeligt att det kan vara tungt som förälder att acceptera att misstankarna 

överhuvudtaget finns. Men det är skolans skyldighet att reagera och informera. 

Föräldrarna kallas till enskilda möten när misstanke finns att en elev befinner sig i 

riskzonen. 

    Ersängskolan har utbildat några ur personalen i bl.a. drogtecken och symtom för 

att leda korta diskussioner om drogförebyggande arbete på varje föräldramöte. 

Antalet föräldramöten har inte blivit fler utan det viktigaste är att diskussionen 

förekommer vid varje tillfälle. Vilket förhoppningsvis leder till att  
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fler föräldrar deltar i diskussionen. Detta istället för som tidigare ha ett 

föräldramöte per år som bara handlade om arbete kring droger. De korta  

diskussionerna på föräldramötena har startats i årskurs sju denna hösttermin och 

kommer senare att utvärderas.  

   När det funnits misstankar under en längre tid att en elev använder droger och 

eleven nekar men vuxna i dennes närhet ändå tycker att sannolikheten finns kan 

urinprov, med föräldrarnas medgivande, bli aktuellt.   

   Misstankarna har oftast varit bland årskurs nio elever och sällan bland elever i 

årskurs sju och har varit lika förekommande hos flickor som pojkar. Detta tror 

Carina beror på att idag är det vanligt att tjejer umgås med killar och tvärtom. 

Kompisgängen är mixade vilket inte var så vanligt för några år sedan.  

Hon tycker att man kan se ett mönster mellan användning av droger och umgänge. 

När misstanke finns gör skolan en så kallad ”oroskarta” över elevens 

umgängeskrets. Detta skulle inte vara möjligt om inte samarbetet med 

fritidsgårdens personal fanns.  

    Carina känner att eleverna har förtroende för personalen på skolan, även om 

ungdomarna tycker att vuxna ibland lägger sig i. Men i grund och botten 

uppskattar eleverna att de på skolan bryr sig. Det är viktigt att eleverna känner att 

de kan prata med vem som helst på skolan inte bara kuratorn. Genom att elever 

vågar berätta om sin oro för klasskamrater kan skolan få vetskap och därmed 

agera.  

    Ersängskolans förebyggande arbete handlar inte bara om att informera om 

droger utan också att arbeta kring livsstilar och attityder. Skolan har temaveckor 

där eleverna bl.a. jobbar med friskvård och hälsa. Detta gör att eleverna själva får 

hitta fakta och tänka till kring t ex livsstilar och attityder. Naturligtvis ska 

undervisningen innehålla fakta om drogernas påverkan på kroppen men det är 

viktigast att jobba med attityder och vetskapen om vad som är rätt och fel. Det är 

också viktigt att stärka elevernas självförtroende. Är man trygg med sig själv och 

sin omgivning så är drogerna kanske mer avlägsna. Carina anser att det är där man 

kan jobba mest förebyggande.  

 



Ersängskolans förebyggande arbete mot droger  
Mathilda Björck 
Karolina Thomtén 

 8 

 

 

3.2 Intervju Göran Lindh 

Göran Lindh, ansvarig på fritidsgården Athena som driver sin verksamhet i 

Ersängskolans och kyrkans lokaler på Ersboda. Gården har öppet vardagar 18.30-

21.30 och helger 20.00-24.00. I genomsnitt besöker ca 40 ungdomar gården per 

kväll.  Fritidsgården vänder sig till ungdomar i åldrarna 13-17 år. 

I intervjun berättar Göran: 

Fritidsgården och skolan står enade i det förebyggande jobbet mot droger och 

genom deras nära samarbete kan de följa ungdomarna morgon till kväll.  

   Bland ungdomarna som besöker Athena är det fler som befinner sig i riskzonen 

för att halka in på olagligheter än på andra gårdar.  

   Enligt Göran är det ungdomarna på gården som sätter normer och värderingar 

för vad som är rätt och fel. På grund av detta så är det ledarnas ansvar på Athena 

mycket större än på andra gårdar, de måste stå rakryggade och jobba väldigt nära 

ungdomarna. Genom att anordna bl.a. olika läger ger de ungdomarna möjlighet att 

lära känna varandra och prova på olika aktiviteter. De brukar bl.a. anordna resor 

till fjällen för att ge möjlighet till skidåkning, skoterkörning och fiske. Inför dessa 

resor får ungdomarna ge förslag på mat som de sedan får inhandla tillsammans 

med en ledare. Det kan då komma upp diskussion om t ex folköl som gör det 

naturligt att ta ett resonemang om alkohol. På dessa läger ges också på ett naturligt 

sätt möjlighet att diskutera olika livsfrågor. Lägren har varit väldigt uppskattade 

bland ungdomarna. 

   Antalet ungdomar som kan följa med på lägren beror på antalet ledare samt 

klientelet på ungdomarna. De som befinner sig i riskzonen prioriteras som 

deltagare men officiellt sker en lottning.  

   Fritidsgården har också en bred sommarverksamhet med bl.a. feriearbete. 

Ungdomarna får då jobba på skolan och se till att hålla skolan samt området runt 

omkring fint. Detta har resulterat till att under 2003 och 2004 har det har varit 

mindre skadegörelse. 
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För att få nyttja fritidsgårdens saker som t ex pingisbord, biljardbord och följa med 

på läger måste de köpa ett ungdomskort a 60 kr/läsår. Försäljningen har idag  

gått upp till ett 40 tal jämfört med tidigare då bara ett 10 tal kort såldes. Intäkterna 

från korten används till att underhålla fritidsgården samt nya aktiviteter. 

   På fråga om det är ungdomarna som är i riskzonen som besöker gården svarar 

Göran att ”kommer de så kommer de, annars är de någon annanstans”. Det är då 

ganska svårt att ta reda på var de befinner sig eftersom de oftast är hemma hos 

någon och det är då besvärligare att komma åt dem. För tio år sedan var det lättare 

att hitta igen ungdomar för då befann de sig i lokaler, källare eller någonstans där 

det var varmt.  

    De tillfällen då ungdomar från andra stadsdelar besöker gården är oftast när 

något har hänt eller när de tror att något ska hända. Göran jobbar var tredje helg 

med personal från andra fritidsgårdar och har därför fått kontakt med ungdomar 

från andra områden vilket underlättar det förebyggande arbetet. Göran kallar deras 

yttretjänst för uppsökande arbete. Det går ut på att söka upp ungdomarna där de 

befinner sig. I detta arbete är relationen till ungdomarna viktig eftersom de annars 

kan uppfatta personalen som ett hot.  

   Eftersom stor del av kommunikationen mellan unga människor idag går via 

Internet går personalen regelbundet in på olika chatsiter och utgör sig för att vara 

en ungdom och kan på det sättet få reda på vad som är på gång. Detta är något 

som ungdomarna är medveten om och de har hänt att de har lagt ut falsk 

information för att vilseleda. 

   Göran anser att det är ett bra fungerande samarbete med polisen i det 

uppsökande arbetet. Eftersom både polisen och fritidsgårdarnas personal är få kan 

de samarbeta och täcka större ytor av Umeå.   

   Ca en gång i månaden dyker misstanke upp om att någon ungdom använder 

droger. Fritidsgården anmäler då till socialtjänst och polis samt tar kontakt med 

föräldrarna. Görans egen uppfattning är att drogsituationen på Ersboda är ganska 

allvarlig och att ungdomar nu för tiden har en mer liberal syn på droger.  
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3.3 Resultatsammanfattning 

Skolan och fritidsgården har enligt de intervjuade, ett mycket bra samarbete med 

polisen. Något som underlättar för både skola och polismyndighet.  

    Socialtjänsten ingår i ungdomsteamet på Ersboda, där även skola och 

fritidsgård är representerade. Detta gör att skolan har en regelbunden och nära 

kontakt med socialtjänsten. Vilket är en förutsättning för att kunna gå in med 

tidiga hjälpinsatser för ungdomar i riskzonen.   

   Genom regelbundna föräldramöten får föräldrar delta i diskussioner kring 

droger. Dessa möten fungerar dels som faktainformation samt kan hjälpa föräldrar 

att upptäcka om deras barn använder droger. Än så länge finns inget definitivt 

resultat av vad dessa föräldramöten har bidragit med. Det är ett nystartat projekt 

och kan inte utvärderas förrän eleverna i nuvarande årskurs sju går i nionde klass.  

   Att i nuläget peka på ett exakt resultat av skolans drogförebyggande arbete är 

svårt eftersom det bygger på samarbete med andra aktörer vilket är väldigt nytt. 

De kan även här bara anta att detta är ett mycket bra sätt att förebygga och hjälpa 

ungdomar i riskzonen, vilket Carina Jonsson och Göran Lindh är eniga om. 

    I Umeå kommuns levnadsvaneundersökning från år 2004 framgår det att 5 % av 

pojkarna och 3 % av flickorna i årskurs sju till nio i Umeå har någon gång använt 

narkotika. Detta är färre än för tre år sedan.  

Med narkotika i undersökningen avsågs t ex hasch, marijuana, amfetamin, 

ecstasy, LSD, kokain, heroin och GHB. 

(Levnadsvaneundersökningen 2004, Umeå kommun) 

4 Diskussion 
Utifrån våra intervjuer med Carina Jonsson och Göran Lindh har vi fått 

uppfattningen om att Ersängskolan har ett väl fungerande förebyggande arbete  

mot droger. Men eftersom arbetet är nyskapat kan vi inte se ett konkret resultat 

utan kan bara anta att det har en positiv effekt.   

   Som vi skrev i resultatsammanfattningen framkommer det i 

levnadsvaneundersökningen från 2004 att antalet elever i årskurs sju till nio som 

någon gång använt narkotika är färre än för tre år sedan. Detta kan man tänka sig 

beror på att skolorna idag har ett bättre förebyggande arbete och en bättre insyn i  
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ungdomsvärlden. Vilket känns troligt när vi har fått vetskap om hur de arbetar på 

Ersängskolan.  

   Om man utgår ifrån Carinas redogörelse för skolans drogförebyggande arbete 

känns det som ett ”skolexempel” på hur det ska gå till. Men man kan anta dels att 

hon inte har full inblick i elevernas vardag till skillnad mot fritidsgårdspersonalen. 

Det kan också antas att det är viktigt för henne att skolan har ett bra ansikte utåt. 

Göran däremot jobbar väldigt nära ungdomarna och är genom fritidsgården en del 

i deras fritid. Han borde därför ha en mer realistisk uppfattning om förekomsten av 

droger bland eleverna samt hur stort problemet egentligen är. Med detta vill vi  

inte säga att samarbetet har några direkta brister men att det kan ha olika syn på 

hur stort problemet egentligen är.  

   Vi tycker dock att samarbetet med polisen är väldigt bra och att det borde finnas 

på alla skolor. Det var intressant och roligt att se att det finns poliser som tar sig 

tid att besöka skolor regelbundet trots att det flesta polismyndigheter är 

underbemannade. Något som är väl värt att tänka på när vi själva är färdiga som 

poliser, att vid tillfälle åka förbi skolor och fritidsgårdar för att skapa kontakter 

med ungdomar.  
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