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Sammanfattning 

Vi valde detta ämnet för att vi anser att det är ett växande problem i dagens samhälle. Statistik 

från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotika upplysning) visar att på sjuttiotalet var 

andelen elever som någon gång provat narkotika hög. Denna nivå sjönk under åttiotalet för att 

sedan öka igen på nittiotalet och är nu under tjugohundratalet åter på samma höga nivå som 

på sjuttiotalet. Vi tror att högstadieskolorna har en stor möjlighet att påverka ungdomarna att 

inte använda droger. Vi ville därför ge en bild av hur två olika högstadieskolor i Umeå arbetar 

förebyggande mot droger. Vilka de samarbetar med och hur undervisningen ser ut. 

 

Vi har intervjuat personal på en friskola och vi försökte även att få information från en 

kommunal skola men de har inte velat samarbeta. Syftet med att ta en av varje var att se på 

skillnaderna i undervisningen. Vi har hållit en intervju med en polis som samverkar med de 

flesta skolorna i Umeå. Vi har även sökt information i litteratur som används av skolorna i sin 

narkotikaundervisning.  

 

Genom detta arbete har vi kommit fram till att intresset för narkotikaundervisning är lågt 

eftersom att det inte finns någon färdig handlingsplan eller målsättning i den skola vi har varit 

i kontakt med. Vi anser att skolorna är dåligt styrda från högre instanser, det borde finnas 

mycket tydligare riktlinjer.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning                       1  

1.1 Bakgrund                       1 

1.2 Syfte                       1       

1.3 Frågeställning                      2 

 

2 Programförklaring                      3  

2.1 Handlingsplan och mål                      3 

2.2 Samverkan                        3 

2.3 ANT-undervisning                      4  

2.4 VÅGA-programmet                      4 

2.5 Temaarbete                       5 

2.6 ANT-lägerskola                      5 

2.7 Kritik                       6 

2.7.1 Handlingsplan och mål                      6 

2.7.2 Samverkan                       6  

2.7.3 ANT-undervisning                      6 

2.7.4 VÅGA-programmet                      6 

2.7.5 ANT-temadagar och ANT-lägerskola                     7 

 

3 Metod                       8 

 

4 Resultat                       9  

4.1 Intervju Minervaskolan                      9 

4.2 Intervju polis                      10 

4.3 Slutsats                      12 

 

5 Diskussion                      13 

 

6 Källförteckning                     14 

Bilaga 
1 Diagram flickor och pojkar 
2 Intervjufrågor skola 
3 Intervjufrågor polis



 

 1 

1. Inledning 

 

I detta kapitel kommer vi att beskriva bakgrunden till vårt val av uppsatsämne samt syfte, 

frågeställning och metod. 

 

1.1 Bakgrund 

Eftersom det blir alltfler ungdomar som testar narkotika och debutåldern sjunker så borde 

insatserna mot narkotika bli större.  

Under 1990-talet så var det en ökningstrend i användandet av narkotika. Denna trend har nu 

vänt lite och under de två senaste årens studier så har procenten sjunkit. 

Under 1970- och 1980- talen minskade användningen av narkotika och var som lägst 1989  

3 procent. Efter 1989 så ökade användarna för att 2001 vara 10 procent.  

2002 och 2003 års undersökningar visar en minskning och 2003 var det 7 procent. 

Det är inte bara användandet som har ökat utan även andelen som har haft möjligheten att 

prova, upp till 23 procent av både pojkarna och flickorna. Information är hämtad från 

Centralförbundet för alkohol- och narkotika upplysning och redovisas i diagrammen på  

bilaga 1.  

I över 30 år har tester av drogvanor gjorts bland elever i årskurs nio. Det har varit dåliga 

kunskaper i hur drogvanorna utvecklas mellan årskurserna. Därför har det sedan 

millennieskiftet gjorts extra undersökningar om detta. Beträffande narkotikaanvändningen så 

var det ingen betydande ökning mellan årskurs sex och sju. Den stora ökningen var mellan 

sjuan och åttan och forsatte sedan att öka mellan åttan och nian.. 

Denna undersökning visar också att det inte är många elever som enbart använder narkotika 

utan att det oftast sker i samband med alkohol.1  

Skolorna är en av de aktörer som tidigt kan påverka ungdomars attityd till narkotika.  

Vi är därför intresserade av att se vad skolan gör, är skolan skyldiga att undervisa om 

narkotika och vilka de samverkar med i sitt arbete? 

 
1.2 Syfte 
Vi valde högstadieskolors drogförebyggande arbete för att vi under våra SAO-veckor har sett 

allt fler yngre ungdomar som testar droger. Vi ville då veta hur skolorna, som har en stor 

                                                             
1 www.can.se (2003-12-08) 
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möjlighet att påverka ungdomarna på ett tidigt stadium, planerar, hur undervisningen ser ut 

och vilka de samverkar med. 

 

1.3 Frågeställning  

De frågor vi har utgått ifrån är: 

• Är högstadieskolorna styrda att arbeta förebyggande mot droger? 

• Hur ser drogundervisningen ut? 

• Vilka olika aktörer samarbetar skolan med i sitt drogförebyggande arbete? 
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2. Programförklaring 

 

2.1 Handlingsplan och mål 

Skolan är styrd utifrån läroplanen att undervisningen skall innehålla drog- och beroende 

framkallande information.  

 

”Biologiämnet behandlar människan som biologisk varelse. Häri ingår kunskaper om cellen, 

om inre organ och deras funktion samt hur dessa samverkar. Frågor som hälsa, droger och 

funktionshinder belyses.” 2 

 

”Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: 

- Ha kunskap om beroende framkallande medels inverkan på hälsan.” 3 

 

Utifrån detta bör skolan och lärarlagen sedan planera och ta fram en handlingsplan med 

tydliga mål för att effektivt kunna arbeta förebyggande mot droger i undervisningen. Genom 

att göra detta markerar skolan att det sker ett medvetet och aktivt arbete mot droger. För att 

arbetet mot droger ska kunna fungera fullt ut så måste lärarna, eleverna och föräldrarna vara 

väl medvetna om skolans mål och hur de tänkt gå till väga. Har skolan varit tydliga vad gäller 

handlingsplanen och målen så vet eleverna vad som gäller och vilka konsekvenser ett 

drogmissbruk ger och har därmed en förebyggande effekt.4  A och O för en fungerande 

narkotikapolicy i skolan krävs tydlig information, information om beslutsrutiner och en 

regelbunden uppföljning.5  

 

2.2 Samverkan 
Skolan kan utan inverkan från andra jobba för att förebygga missbruk, upptäcka missbruk och 

undervisa om droger. Men genom att samverka med andra aktörer kan resultatet bli bättre. 

På många skolor finns samverkansgrupper men det finns problem som gör att samverkan inte 

blir effektiv. Ibland kan kommunikationen i samverkansgruppen vara bra men ingenting blir 

gjort, i andra fall fungerar inte kommunikationen och därmed blir inget heller gjort. 

 

 

                                                             
2 www3.skolverket.se (2003-12-10) 
3 www3.skolverket.se (2003-12-10) 
4 Hübinett Staffan, Skolan mot narkotika- handbok i förebyggande arbete, 1999, s 38 
5 Ibid s 15 
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Skolan i sig har inga skyldigheter att samverka med andra myndigheter vad det gäller 

drogundervisning. Skolpersonal har dock skyldighet att anmäla till Socialamyndigheten om 

ett barn far illa.6   

 

Polisen har inte någon skyldighet att samverka med skolan, men genom att använda sig av 

polis i skolan så kan man visa att problemet med droger finns och få föräldrarna 

uppmärksamma på det och möjligtvis mer engagerade. Det polis i skolan bör göra är att skapa 

kontakt med lärarna, eleverna och föräldrarna, fungera som sakkunnig inom ämnet och som 

informatör. 7 

 

Socialtjänsten har en skyldighet enligt socialtjänstlagen att samverka med andra myndigheter 

vad gäller levnadsförhållanden i kommunen och främja goda miljöer i kommunen.  

I regeringens proposition 1996/97:124 så står det att skola, socialtjänst och polis bör samverka 

med varandra för att bygga sin verksamhet på gemensamma mål, medel och arbetsformer. Det 

står också att det är socialnämnden som ska ta initiativet till att samverkan sker med andra 

myndigheter och organisationer.8 

 

2.3 ANT-undervisning i grundskolan 

Sveriges riksdag och regeringen har beslutat vilka åtaganden Sveriges skolor har för att 

informera eleverna om alkohol, narkotika och tobak. 

Eftersom de flesta elever aldrig har testat narkotika så är möjligheten större för att skolan skall 

lyckas med målen för ANT undervisningen. Om ANT undervisningen lyckas så får eleverna 

kunskap som gör dem hälsomedvetna och ansvarskännande. Detta får i sin tur effekten att de 

lättare kan säga nej till droger.9 

 

2.4 VÅGA-programmet 

Det finns olika metoder för skolorna att använda när de undervisar om ANT (Alkohol, 

Narkotika, Tobak). En av metoderna är VÅGA-programmet som är en omarbetning av det 

amerikanska skolprogrammet D.A.R.E. Programmet innehåller 9 – 18 lektioner om 

kamratskap, lag och rätt, tobak, alkohol, övriga droger och påverkan. 

                                                             
6 Hübinett Staffan, Skolan mot narkotika- handbok i förebyggande arbete, 1999, s 24 
7 Ibid s 41 
8 Ibid s 25 
9 Nilsson Bo, Meningsfull ANT-undervisning, 1986, sid 11 
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VÅGA-programmet har funnits i Sverige sedan 1993. År 1997 tog UNF / Ungdomens 

Nykterhetsförbund och IOGT-NTO över ansvaret för VÅGA-programmet. Dessa aktörer 

anpassade programmet för svenska förhållanden.10 

Programmet inriktar sig inte bara till eleverna utan även föräldrar och lärare. De aktörer som 

är med i VÅGA-programmet är skola, IOGT-NTO, polisen och andra lokala intressenter. 

Alla dessa aktörer är ansvariga för olika delar av undervisningen. IOGT-NTO ansvarar för 

frågor som ligger i deras område. Skolpersonal för in informationen i läroplanen. Polis 

ansvarar för sitt område t.ex. lag och rätt.  

Föräldrar engageras genom att inbjudas till föredrag, föräldramöten och studiecirklar.11  

 

2.5 Temaarbete 

En annan metod är att genomföra en temadag där lärarna undervisar om droger. En sådan 

temadag kan läggas upp på följande vis: a) titta på en film som handlar om ämnet,  

b) det kan finnas ett antal olika stationer med t.ex. experiment, bildstudier och basfakta, 

c) bjuda in en expert på området som kan berätta och svara på frågor. 

 

Det är viktigt att personalen är engagerad och att de förbereder sig noga för att uppnå ett gott 

resultat. Man kan givetvis också förlänga temadagen till en temavecka där eleverna kan gå på 

studiebesök eller göra en egen film. Eleverna kan också spela upp en egen påhittad teater. Det 

finns många olika sätt att redovisa resultatet på. Det är bra om föräldramöten kan planeras in 

och att eleverna själva får hjälpa till att informera föräldrarna.  

Sådana här temadagar eller veckor väcker oftast många frågor och funderingar så det är bra 

om skolan följer upp temat efter ett tag.12  

 

2.6 ANT-lägerskola 

För att det skall bli ett gott resultat från lägret så krävs det att personalen som deltar är 

överens om målsättningen och att de är entusiastiska inför uppgiften. Det är bra att hitta 

samarbetspartner hos polis, kyrkor och kommunala verksamheter m fl. 

Klassföreståndaren skall vara med men behöver självklart stöd ifrån flera vuxna från skolan. 

Det är bra att någon ”expert” är med som har huvudansvaret för lektionerna. Det är mycket 

viktigt att målsättningen för hur eleverna skall redovisa resultatet efter lägret. De kan 

                                                             
10 www.vaga.nu (2003-12-10) 
11 www.iogt.se (2003-12-10) 
12 Ekeroth, Mårtensson, Qvarnström, Åberg, ABC om ANT, 1995, s 23 
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undervisa föräldrarna på ett föräldramöte för att även få föräldrarna engagerade i 

problematiken. Eleverna måste bli stöttade under redovisningen av någon av ”experterna” för 

att kunna svara på sådana frågor som kan väckas av föräldrarna. 

Det är mycket viktigt att redovisningen upplevs som seriös av eleverna. 13 

 

2.7 Kritik 
 

2.7.1 Handlingsplan och mål 

Vi anser att skolan inte får tillräckligt med riktlinjer vad gäller hur undervisningen om droger 

och dess effekt ska se ut och innehålla. Som läroplanen är utformad nu så kan undervisningen 

bli väldigt kort och med dåligt innehåll. Vi tycker att detta ämne bör ges mer tid och att det 

ska vara klara riktlinjer och krav på hur undervisningen ska gå till och innehålla. 

 

2.7.2 Samverkan 

De problem som finns för att samverkan inte fungerar kan vara att varken skola eller polis har 

någon skyldighet att samverka med varandra och då tar ingen initiativ för att få det att 

fungera. Ett annat kan vara sekretess och bristande kommunikation mellan varandra.14 

Samverkan med polis kan skolan se som ett problem för de är rädda om sitt goda rykte, 

genom att polis är synlig på skolan så kan omgivningen tro att det är en problemskola.15 

Ett annat stort problem kan vara att man anser att det inte finns tid och resurser att samarbeta. 

 

2.7.3 ANT-undervisning 

Det finns studier som gjorts internationellt som påvisar att många ANT-metoder inte ger 

önskat resultat, t.ex. enligt forskning så fungerar det inte så bra att bjuda in en före detta 

missbrukare, för att berätta om sina erfarenheter.16 

 
2.7.4 VÅGA-programmet 

Enligt studier så har det också visat sig att det inte har någon större inverkan hos eleverna att 

man bjuder in polisen att hålla i informationen. Det ger inte den ”skrämsel” effekt som är 

önskad av lärarna eller polisen.17  

                                                             
13 Ekeroth, Mårtensson, Qvarnström, Åberg, ABC om ANT, 1995, s 28-29 
14 Hübinett Staffan, Skolan mot narkotika- Handbok i förebyggande arbete, 1999, s 26 
15 Ibid, s 41 
16 www.can.se 
17 www.can.se 
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2.7.5 ANT-temadagar och ANT-lägerskola 

För att temaarbetet och lägerskola skall fungera så krävs det mycket engagerad personal för 

att få ungdomarna att lyssna och bli intresserade. Detta vet man av egen erfarenhet att oftast är  

lärare inte så intresserade av drogundervisning.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Ekeroth, Mårtensson, Qvarnström, Åberg, ABC om ANT, 1995, s 23 
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3. Metod 

 

Vi har i vårat arbete använt oss av en kvalitativ metod genom intervju med personal som är 

ansvarig för drogundervisningen på en högstadieskola, en friskola. Våran ambition var att 

också intervjua en kommunal skola men deras ovilja att medverka har gjort att vi ännu inte 

har fått deras svar. Vi har också intervjuat en polis som samverkar med högstadieskolorna i 

deras drogundervisning. Vi valde denna metod eftersom vi ansåg att vi kunde få  en inblick i  

hur drogundervisningen ser ut. Valet av skolorna berodde på att vi ville se skillnaden mellan 

en friskola och en kommunal skola.  

Till teoriavsnittet har vi inhämtat material från litteraturen som står uppräknad i 

källförteckningen. Vi har även använt oss av internet. 

 

Eftersom vi bara intervjuat en högstadieskola så kan vi inte ge en sanningsenlig bild av hur 

det ser ut i svenska skolor idag men en liten inblick har vi fått. Det hade också varit av stort 

intresse om vi hade hunnit att intervjua elever som hade fått ANT-undervisning för att se vad 

de tyckte och vad de hade lärt sig. Detta hade gett en mycket bättre bild om de metoder som 

skolan använder i dagens undervisning fungerar.  
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4. Resultat 
 
4.1 Intervju Minervaskolan 

Intervju med Susanne Lindström No-lärare på Minervaskolan som tillsammans med No- och 

So-lärare  jobbar med narkotikaundervisningen. 

Skolan är styrd från läroplanen att undervisning om droger och beroendeframkallande medel.  

De håller för närvarande på att utforma en handlingsplan om vad undervisningen ska 

innehålla och hur den ska gå till. De använder sig av ANT i sin undervisning. I årskurs sju 

jobbar de med tobak, årskurs åtta alkohol för att i årskurs nio koncentrera sig på narkotika.  

 

På vårterminen har de tänkt arbeta med narkotikaundervisningen i en vecka där upplägget 

kommer att bli: 

-Temadag om narkotika och alkohol i samarbete med blivande socialpedagoger, No-lärare 

och So-lärare.  

-Frågor som kommer att behandlas: 

Vad är missbruk? Var går gränsen mellan bruk och missbruk? 

Varför blir man missbrukare? 

Vem börjar missbruka? Syns/märks det vem som missbrukar? 

Hur ser vi på missbrukare i vårt samhälle? Tankar och känslor kring det. 

Vad kan missbruk få för konsekvenser? Skiljer det sig mellan män och kvinnor? 

-Fem olika problemområden: 

Cannabis 

Centralstimulerande 

Opiater 

Hallucinogener 

Alkohol 

-Samhällsperspektiv: 

Omfattning? 

Kostnader? 

-Socialt perspektiv: 

Hur påverkas individens livsförhållanden av missbruket? 

-Medicinskt perspektiv: 

Hur påverkas kroppen? 

-Samt en temakväll för föräldrarna. 
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Målet med temaveckan är en drogfri skola samt att förebygga droganvändningen genom 

information. De hjälpmedel de använder sig av för att nå målet är VÅGA-programmet med 

flera värderingsövningar för att träna eleverna att stå emot grupptrycket, biologiboken samt 

internet. På temakvällen som föräldrarådet önskat få har skolan kontaktat polisen Per Hörberg 

som ska vara med och föreläsa för att få mer engagerade och medvetna föräldrar. Tidigare har 

ingen kontakt med polisen funnits. 

 

Det finns ett stort intresse från lärarna att få utbildning om narkotika men resurserna finns 

inte. Detta säger hon beror på att de inte kan överskrida budgeten, eftersom de är en friskola.  

De som har fått utbildning om narkotika har fått det på lärarutbildningen. 

 

Susanne tror inte att Minervaskolan har haft några problem med påverkade elever, hon har 

inte heller hört att någon använder narkotika. Hon vet att kommunen har gjort en 

levnadsundersökning men har inte tagit del av den för att se om det finns någon som testat 

narkotika på deras skola. De har dock haft andra problem och dessa har lyfts upp snabbt bland 

lärarlaget, rektor, föräldrar och i vissa fall har det anmälts till socialtjänsten. 

På grund av att lärarna tar tag i problemet så snabbt och kopplar in föräldrarna så tror Susanne 

att eleverna blir mer lugna och skötsamma. Hon säger att föräldrarna till eleverna på 

Minervaskolan är väldigt engagerade och vill gärna hjälpa till och få hjälp om problem 

uppstår. 

 

För tillfället har inte skolan någon uppföljning på narkotikaundervisningen men de planerar 

att det ska följas upp på gymnasiet. 

 

Det Susanne tror kan göra undervisningen bättre är ett nytt material, mer hjälp från polisen 

och fler temakvällar där föräldrarna får information. Hon säger också att eleverna har ett 

önskemål om att ta dit en före detta missbrukare som berättar om sina erfarenheter. 

 

Under den tid som Susanne har jobbat på Minervaskolan så har hon inte märkt att eleverna 

pratar eller skryter om fester eller användande av droger. 

 

4.2 Intervju polisen 

Vi har intervjuat polisen Per Hörberg som har jobbat med narkotikafrågor i tio år vid polisen i 

Umeå. Han jobbar halvtid med brottsförebyggande uppgifter och halvtid som regional 
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kontaktman för narkotikafrågor. Rikspolisstyrelsen har krav på polismyndigheterna att en 

funktion som kontaktman för narkotikafrågor skall finnas. Som kontaktman har man kravet på 

sig att vara uppdaterad på narkotikafrågor och lagar. De skall även informera 

polismyndigheten och andra myndigheter vad som gäller. Per är huvudansvarig i länet men 

det finns fler som hjälper honom t.ex. en i Södra Lappland och en i Skellefteå. 

Tidigare har han jobbat på Brottsförebyggande roteln men på grund av besparingar så drogs 

roteln in. Pers brottsförebyggande arbete idag är inte riktat mot allmänheten utan mot 

myndigheter som jobbar med allmänheten. Exempel på myndighet är kommunen där Per ger 

råd och hjälp till kommunens egna brottsamordnare.  

 

Pers arbete på skolorna inriktar sig mot först och främst lärarna men även föräldrarna. Han 

undervisar inte eleverna för han anser att det inte ger önskad effekt att hålla en föreläsning för 

hundra till tvåhundra elever. Per anser att den viktigaste preventiva åtgärden är att skapa en 

relation och det går inte i en så stor grupp. Att gå runt i alla skolklasser för sig finns det inte 

tid eller resurser för. Det är inte bara grundskolorna och gymnasieskolorna som tar kontakt 

med Per för att få information utan även olika universitetsutbildningar som t.ex. 

lärarutbildningen, socionom utbildningen och läkarutbildningen. Per försöker att få skolorna 

att ta eget ansvar för narkotikaundervisningen men han finns som stöd om de har frågor. 

Föreläsningarna till lärarna inriktar sig främst på att våga reagera när de misstänker 

drogmissbruk, skyldigheten att anmäla när ett barn far illa och vikten av att ha en 

handlingsplan när det framkommer att någon brukar narkotika. Information om vilka preparat 

som finns läggs ingen större vikt på. Kommentaren han ofta får från lärare är ”men tänk om 

jag har fel” då försöker han få dem att förstå att om de har fel så är ingen skada skedd men om 

de har rätt och ingenting gör så är det katastrof.  

Till föräldrarna informerar han mer om att ta ansvar för sina barn, vad gör de på stan?, vilka 

umgås de med? och kontakten mellan föräldrarna. Per informerar också om olika preparat, 

drogtecken och var man kan vända sig när man vet eller misstänker att ens barn brukar 

narkotika. Han använder sitt eget material när han föreläser. Han har provat att arbeta med 

VÅGA-programmet när han arbetade som kvarterspolis och tyckte att det fungerade bra om 

polisen får tid och resurser. Det som var bra med VÅGA var att de fick en relation med 

eleverna.  
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Per har märkt att användandet av droger går upp och ner med tiden. Nu ser han en ökning men 

nivåerna är de samma som på sjuttiotalet. Per anser att det som Umeå bör inrikta sig på nu är 

invandrargrupperna i samhället.  

 

4.3 Slutsats 

Det som framkommit vid våra intervjuer har vi ingen anledning att misstro och vi förlitar oss 

till att det som Susanna och Per har sagt är sant. 
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5. Diskussion 

 

Efter att ha jobbat med detta ämne så tycker vi att skolan gör för lite i sitt drogförebyggande 

arbete. Viljan att göra mer finns men de anser att tid och resurser inte räcker, vi anser dock att 

detta är ett så stort problem som bara växer och att en omprioritering på vad som är viktigt att 

ha med i undervisningen bör göras. Med en hårdare styrning från läroplanen skulle 

undervisningen om droger bli bättre men det krävs också en större medvetenhet att drogerna 

är ett stort problem. Skolan vi har fått svar ifrån har inte haft någon handlingsplan vilket också 

är konstigt, innebär det att de inte haft någon drogundervisning tidigare?  

Vi tycker att Minervaskolan på ett bra sätt lyckats engagera föräldrarna genom att ha ett 

föräldraråd där bara föräldrar sitter med. Föräldrarådets funktion är att komma med förslag på 

vad föräldrarna vill få för information och förslag och idéer på vad undervisningen ska 

innehålla. Det är tack vare föräldrarådet har skolan tagit kontakt med polis för att få 

ytterligare information. 

 

Eftersom en skola inte har brytt sig om att svara på våra frågor och med samtal med dem så 

har det kommit kommentarer som ”varför väcka den björn som sover” så tror vi att intresset 

är väldigt svagt att undervisa om droger på denna skola. Vi fick också veta att de inte hade 

någon gemensam handlingsplan om hur undervisning om narkotika skulle genomföras utan 

det var upp till varje lärare. 

 

Vi tycker att lärarutbildningen borde ta ett större ansvar och utbilda sina lärarstuderande om 

narkotika preparat, drogtecken och upprättande av handlingsplaner. 

 

Vi anser att det läggs för lite tid från polisens sida på att skapa relation med ungdomarna. Med 

en personlig kontakt tror vi att ungdomarna skulle lyssna och ta till sig informationen. Då tror 

vi att ungdomarna skulle tänka en extra gång innan de gjorde något brott eller testar droger 

eftersom de då skulle känna som de sviker den polis som de skapat en relation till. En 

möjlighet för att uppnå bra relationer kan vara att starta upp en kvarterspolis verksamhet.  

Narkotikan tror vi kan vara en inkörsport till annan brottslighet t.ex. stöld, rån, häleri osv. för 

att kunna ha råd med droger. Därför borde också mer resurser läggas på ett förebyggande 

arbete för att stoppa nyrekrytering av drogmissbrukande ungdomar.  
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Bilaga 2 

 

Intervju frågor 

 
1. Finns det speciellt utsedd personal/grupp som arbetar förebyggande mot droger? 

 

2. Är skolan styrd från högre instans att arbete mot droger ska finnas med i utbildningen? 

 

3. Har skolan utformat någon egen handlingsplan om hur ni ska förebygga elevers 

droganvändande? Om nej varför inte? Om ja hur ser den ut? Följs den? Hur har den 

utformats/kommit till? 

 

4. Får lärarna/annan berörd personal någon utbildning om droger, effekterna av droger och 

drogtecken? Finns det intresse för utbildning från lärarnas sida? Om så är fallet avsätts det 

tid och resurser för detta? 

 

5. Finns det drogproblem bland eleverna på skolan? Tas problemet på allvar? 

 

6. Vet ni ungefär hur många av skolans elever som provat narkotika? Om ja hur har ni fått 

tag i den informationen? Om nej vet ni om att det kan finnas information om detta? 

 

7. Vid misstanke om att en elev är drogpåverkad, vad gör ni då? Finns det någon 

handlingsplan för detta? 

 

8. Har ni samarbete med andra myndigheter (ex. soc, polis, föräldragrupper, osv)? Hur 

fungerar denna kontakt? Vad gör de? Finns det några framtidsplaner? 

 

9. Hur följs narkotikaundervisningen upp? 

 

10. Vad kan göras för att det ska bli bättre? 

 

11. Har ni märkt någon attitydförändring gentemot droger? Pratas det om droger på rasterna? 



 

 

 

Bilaga 3 

 

Intervju frågor 
 

1. Vilka arbetsuppgifter har du? 

2. Hur många skolor föreläser du i? 

3. Vilka tar kontakt? skola / polis 

4. Hur många poliser arbetar drogförebyggande mot skolor? 

5. Skillnaden på undervisning för föräldrar gentemot lärare? 

6. Vilket material använder du? 

7. Vad tycker du polisen kan göra mer? 

8. Hur länge har du arbetat med detta? 

9. Har du märkt någon ökning i droganvändandet bland ungdomar? 

 

 

 

 

 
 

 


