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 Sammanfattning 
 

Rapporten visar på hur eleverna på en skola ser på skolans drogförebyggande 

arbete, samt hur de skulle vilja bli informerade om droger och drogers verkan. För 

att kunna undersöka detta tog vi kontakt med en högstadieklass, dels för att 

komma i kontakt med eleverna för att kunna utföra våra intervjuer och dels för att 

skapa en god kontakt med eleverna på den ort vi ska komma att arbeta på.  

 

Studien utgår ifrån elevernas och två ur personalens syn på hur det 

drogförebyggande arbetet fungerar på deras skola.  

 

Studien visar att skolan arbetar aktivt med olika projekt som har med 

drogförebyggande arbete att göra, även om det inte finns något uttalat eller 

nedskrivet program för detta. Skolan förefaller prioritera att ha en god kontakt 

med föräldrarna, samt involvera dessa i det drogförebyggande arbetet när 

eventuella problem uppstår.  

 

Studien visar även att ett större och mer uttalat samarbete med polisen skulle 

gagna denna skola, kanske i form av att ett specifikt turlag vid 

ordningsavdelningen, tar på sig mer ansvar för och informerar eleverna på just 

denna skola.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I artikeln ”Ungas attityd till droger”1, skriven av Lena Nyberg vid 

Barnombudsmannen, kan vi läsa att ungdomarna beskriver hur enkelt det är att få 

tag på alkohol och narkotika. De beskriver hur billigt de kan köpa smuggelsprit, 

hembränt och narkotika och att de vuxna inte riktigt förstått att droger är så 

vanligt förekommande. Nya regler för införsel av alkohol, lägre priser, ökad 

tillgång och vuxnas ökade alkoholdrickande innebär att även ungdomar riskerar 

att öka sitt missbruk. Nyberg beskriver hur enkelt det är att komma över droger 

via Internet. Vidare står att läsa om en enkätundersökning ”Öppna för gränser”, 

även den skriven av Barnombudsmannen, där barn och ungas tankar om alkohol, 

tobak och narkotika beskrivs. Det framgår tydligt att barn och unga vet att rökning 

är skadligt. Barnombudsmannen påstår att antirökkampanjer och medvetet 

opinionsarbete ger resultat och påverkar. Det skrivs även om vikten av föräldrars 

engagemang och att ungdomarna förväntar sig att föräldrarna skall bry sig mer om 

vad ungdomarna gör. Föräldrars attityder till alkohol påverkar barns och ungas 

alkoholvanor och föräldrarna får inte helt lämna över ansvaret för drogfrågorna 

till skolan.2 

 

Efter att ha läst detta kände vi att vi ville undersöka hur ett drogförebyggande 

arbete kan se ut. Valet för undersökningen blev Hagaskolan i Umeå, eftersom vi 

själva har barn där. Hagaskolan ligger cirka en kilometer från stadskärnan och det 

går ca 740 elever på skolan, varav 167 stycken går i årskurs 9. Att elever i årskurs 

9 valdes beror på att de förmodligen har mer erfarenheter av droger i årskurs 9 än 

i årskurserna 7 och 8, samt att en förhoppning fanns att kunna etablera goda 

kontakter med ungdomarna vi kommer att möta i vår kommande yrkesroll, 

eftersom båda kommer att göra aspirantutbildningen i Umeå. Att ämnet som 

                                                
1 Ungas attityder till droger, debattartikel på Barnombudsmannen.se 
2 Föräldrars attityder påverkar barnen. Debattartikel på Drugnews.nu 
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sådant valdes, beror framförallt på att det är intressant, samt för att ge läsaren en 

inblick i hur dagens ungdomar ser på droger.  

 

Vi vill ge poliser i yttre tjänst en bredare plattform att stå på i mötet med 

ungdomar, samt skapa goda kontakter med de ungdomar vi kommer att möta i vår 

kommande yrkesroll. 

 

Med begreppet droger menar vi alkohol, narkotika, tobak och sniffning. I en 

sammanställning gjord av CAN (Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning), över skolungdomars drogvanor under åren 1989-2005, går 

bland annat att läsa att möjligheten att prova narkotika har ökat avsevärt.3 Beror 

detta på en ökad tillgänglighet, eller är det ungdomarnas inställning till droger 

som har förändrats? Under polisutbildningen har vi bland annat läst ett 

narkotikamoment och ett ungdomsmoment. Många av våra kurskamrater, 

inklusive oss själva, hade efter dessa moment en uppfattning om att de två 

momenten skulle kunna integreras i större utsträckning och att vi på så sätt skulle 

få veta mer om just ungdomars drogvanor.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är ta reda på hur ungdomar vill bli informerade om droger 

och drogers verkan, samt att få en inblick i hur det drogförebyggande arbetet kan 

se ut på en högstadieskola.  

1.3 Frågeställningar 

• Hur vill ungdomarna i årskurs 9 på Hagaskolan bli informerade om droger och 

drogers verkan? 

• Hur ser personalen (skolkuratorn och fritidsassistenten) på Hagaskolan på det 

drogförebyggande arbetet? 

• Hur kan det drogförebyggande arbetet se ut på en högstadieskola? 

                                                
3 Skolungdomars drogvanor (2004) 
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1.4 Avgränsningar 

För att arbetet inte skulle bli alltför stort valde vi att begränsa oss till Hagaskolan i 

Umeå och där intervjua tre elever i klass 9A.  

1.5 Tillvägagångssätt 

Studien påbörjades genom att prata med rektor Ann-Charlotte Gavelin-Rydman 

på Hagaskolan för att informera henne om syftet med studien, samt få ett 

godkännande att fortsätta. Efter tips av Ann-Charlotte, pratade vi sedan med 

Helena Persson, klassföreståndare för 9A och kom fram till att vi skulle besöka 

hennes klass och informera eleverna om syftet med studien. Eleverna 

informerades de om att fick vara anonyma i intervjuerna vi skulle hålla med dem 

och berättade att vi ville intervjua fyra-fem elever, där fyra direkt anmälde 

intresse. Vi är givetvis medvetna om att det inte varit ett slumpmässigt urval, utan 

att det är tänkbart att dessa ungdomar skulle kunna komma att följa precis samma 

linje i sina svar på frågorna, eftersom det är troligt att de är kompisar, umgås på 

fritiden och därigenom kan ha samma erfarenheter. Vi talade sedan med dessa 

fyra, bytte telefonnummer och sa att vi skulle återkomma. Nästa steg var att tala 

med föräldrarna på telefon så att de fick lämna sitt godkännande, vilket alla 

gjorde. Vi ville även tala med skolkuratorn och fritidsassistenten för att höra deras 

åsikt om ungdomarnas inställning, den eventuella användningen av droger på 

skolan, samt det drogförebyggande arbetet. Vi kontaktade kurator Susanne 

Stjärnfeldt och fritidsassistenten för årskurserna 7-9, Per Sandgren, och höll en 

intervju med dem. Detta samtal hölls gemensamt med de båda i ungefär en timme 

och därefter kontaktades eleverna och tid och plats bestämdes för intervjuerna. 

Dessa intervjuer skedde individuellt och vi var båda närvarande under intervjun. 

 

Vi har även använt oss av ett fördjupningsarbete4, gjort av polisstudenter 

höstterminen 2004, med titeln ”Ersängsskolans förebyggande arbete mot droger”. 

Detta för att ta del av hur en högstadieskolas drogförebyggande arbete kan se ut. 

Under arbetets gång användes VÅGA-projektet, ett projekt som bygger på det 

                                                
4 Björck & Thomtén 2004 
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amerikanska D.A.R.E, där tanken är att ungdomar skall vaccineras mot att 

använda droger och lära sig att säga nej när droger erbjuds. Vi gjorde diagram, 

som bygger på CAN-rapporten "Skolelevers drogvanor 2004". Övriga CAN-

rapporter användes också, rapporter gjorda om skolelevers drogvanor mellan åren 

1971-2004. Dessa användes för att få en bild av tidigare undersökningar om hur 

ungdomar vill bli informerade om droger, samt för att få en bild av ungdomars 

inställning till- och erfarenheter av droger. Av Timo Malmberg, på skolkontoret i 

Umeå Kommun, fick vi levnadsvaneundersökningen gjord över skolungdomarna i 

Umeå Kommun, åren 1996-2003 och av Carina Nygren, på Socialttjänsten i 

Umeå, fick vi samma undersökning från år 2004. Slutligen fick vi, av Lennart 

Andersson på BRÅ, levnadsvaneundersökningen gjord specifikt om 

skolungdomarna på Hagaskolan. Denna gjordes 2004 och det är mestadels den, av 

levnadsvaneundersökningarna, vi använt oss av. Andra källor vi använt oss av är 

diverse böcker och källor från Internet. 
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2 Teori 

 

Primär prevention: 

Innebär insatser riktade mot hela befolkningen för att förhindra att problem 

överhuvudtaget uppstår, t.ex. åtgärder som syftar till att begränsa tillgången till 

narkotika genom polis och tull, eller efterfrågan genom information och 

opinionsbildning. 

Sekundär prevention: 

Utgörs av insatser riktade till riskgrupper för att förhindra att ett beroende och 

skador uppstår. Det kan innebära allt ifrån arbete med att identifiera de som finns i 

riskzonen för ett missbruk, till riktade insatser som individualterapi eller 

gängbearbetning. 

Tertiär prevention: 

Är behandling för att behandla missbrukets följder, eller för att förmå missbrukare 

att sluta helt.5 

 

2.1 VÅGA-projektet 
 

Ett exempel på primär prevention är VÅGA-projektet. VÅGA-projektet är en 

omarbetning av det amerikanska skolprogrammet D.A.R.E. VÅGA projektet är ett 

drog- och våldsförebyggandeprogram som genomförs i grundskolans årskurs 7. 

Huvudman för VÅGA är, sedan 1997, IOGT-NTO-rörelsen och bygger på 

samverkan, lokal förankring och lokala samarbetspartners. Projektet omfattar 9 till 

18 lektioner om kamratskap, lag och rätt, tobak, alkohol, övriga droger och 

påverkan.6 Skolor som använder sig av projektet finns över hela Sverige och de 

skolor som anammat det i Västerbotten finns företrädelsevis i Skellefteå. Några av 

                                                
5 Svensson, B, Svensson, J & Tops, D (1998) 
6 Våga-projektet  
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dessa är Brännanskolan, Kågeskolan, Norrhammarskolan, Ursviksskolan och 

Örjanskolan i Skelleftehamn. 

 

Resultatet av projektet är nedslående, intresset att använda droger ökade lika 

mycket i VÅGA-gruppen som i andra skolklasser som inte var anslutna till 

VÅGA-projektet7 och det finns enligt författaren ett antal individrelaterade 

riskfaktorer för ett experimentellt användande av droger. Dessa är bristfälliga 

relationer till föräldrar, svagt intresse för skolan och umgänge med brottsliga 

kamrater.8 

 

2.2 Team 49 
 

Ett exempel på sekundär prevention är kontraktsmodellen Team 49. Grundtanken 

är att man genom att skriva ett kontrakt med eleven skapar en starkare vilja hos 

eleven att hålla sig till de riktlinjer som finns beskrivna i kontraktet.9 Team 49 

finns eller har funnits på ett tiotal platser runt om i landet, bl.a. i Boden, Kramfors, 

Härnösand, Sundsvall och Vällinge. Kortfattat fungerar det på följande sätt att 

eleven betalar 49 kronor för ett tidsbegränsat medlemskap. Eleven får då ett 

medlemskort som ger diverse rabatter hos lokala näringsidkare, t.ex. frisörer, 

klädaffärer, snabbmatskedjor med flera. Som motprestation förbinder sig 

eleven/medlemmen att: 

• Inte missbruka droger av något slag. 

• Inte förstöra/sabba sådant som tillhör någon annan. 

• Inte snatta eller stjäla. 

• Uppträda på ett sådant sätt att han/hon visar respekt för andra människor.10 

                                                
7 Skolungdomars attityder till droger (1998) 
8 Lindström (1997) 
9 www.boden.se 
10 IBID 



Annelin Hur elever i årskurs 9 på Hagaskolan i Umeå 
Rudberg vill att det drogförebyggande arbetet skall se ut 

_________________________________________________________________________ 

 7  

2005-12-03 

2.3  Positiv/negativ inställning till droger 

 

I boken ”Unga och droger” har man funnit att det är beroende på varifrån man fått 

sin information och hur man genom tidigare erfarenheter värderar den som det 

avgörs om man ser positivt eller negativt på drogens verkningar/egenskaper.11 

 

                                                
11 Skårner, Donning & Månsson (2005) 

Positiv innebörd/laddning 

• Fest, glädje och rekreation 

• Kreativitet, vidgat medvetande 

• Äventyr 

• Extraordinära upplevelser 

• Våga släppa kontrollen 

• Genuin upplevelse 

• Självständighet och uppror 

 

• ”Förbjuden frukt” - extra kick 

• ”Alternativ” identitet & livsstil 

• Relativt oskadligt  

(åtminstone Cannabis) 

• Risker kontrolleras 

• Personlighet och livssituation avgör 

vem som kan hamna i ett missbruk. 
 

 

 

 

 

Negativ innebörd/laddning 

• Flykt undan problem och tristess 

• Passivitet, destruktivitet 

• Fara 

• Skrämmande upplevelser 

• Riskera att tappa kontrollen 

• Artificiell upplevelse 

• Osjälvständighet, svaghet och brist 

på mognad 

• Kriminell-avskräckande 

• Avvikande identitet och livsstil 

• Skadligt 

(även Cannabis) 

• Risker kan inte kontrolleras 

• Vem som helst kan hamna i ett 

missbruk. 
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Man kan i boken ”Skolungdomars attityder till droger” läsa att 

skrämselpropaganda i form av föreläsningar med före detta missbrukare inte 

fungerar och att ungdomars inställning till droger, trots detta, är oförändrad.12 

 

Några råd, att dela med sig av till föräldrar och andra vuxna: 

• Tänk på hur du själv förhåller dig till alkohol, tobak och narkotika 

• Skapa tidigt en bra relation till ditt barn, så att det finns ett förtroende 

mellan dig och barnet. 

• Var öppen och lyssna på ditt barn. Ha respekt för vad barnet tycker och 

för en öppen dialog om synen på alkohol. 

• Sätt gränser och bry dig om vad ditt barn gör.  

• När du sätter gränser måste du också motivera vad som ligger bakom 

gränserna. 

• Om barnet går över gränserna måste du som förälder  ”ta tag i” barnet 

och vara  den som barnet vill och kan vända sig till. 

• Som förälder ska du ha ett ”hum” om vilka droger som finns i samhället. 

• Bjud inte ditt barn på alkohol.13 

 

2.4 Sammanfattning av en högstadieskolas drogförebyggande arbete 
 

I fördjupningsarbetet ”Ersängsskolans drogförebyggande arbete” kan man läsa 

hur en högstadieskola arbetar förebyggande mot droger. Författarna kom genom 

rapporten fram till att skolan har ett bra förebyggande arbete mot droger som 

bygger på ett gott samarbete mellan skola, polis och socialtjänst. Detta kom de 

fram till bl.a. genom att intervjua rektorn på Ersängsskolan, Carina Jonsson. 

Jonsson säger om skolan att ”det är inte vanligt att elever använder droger, men 

det händer”. Hon berättar i intervjun att det för fem år sedan var en större 

                                                
12 Lindström & Svensson (1998) 
13 Debattartikel på Drugnews.nu (2005) 
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incident på Ersboda, där 17 elever från Ersängskolan var inblandade i 

haschrökning. Efter denna incident har det inte hänt att flera elever varit 

delaktiga i någon större drogrelaterad händelse, men det går i vågor. Det har 

även förekommit tabletter, fortsätter Jonsson. Hon berättar att skolan, genom 

polisen och socialtjänsten, får en bild över elevernas droganvändning och 

umgängeskrets. Skolan har ett nära samarbete med den lokala fritidsgården, 

Athena, som bedriver sin verksamhet i skolans lokaler. Detta anser Jonsson 

vara en styrka i det förebyggande arbetet, eftersom personalen gemensamt kan 

täcka dag- och kvällstid.14  

 

Jonsson sitter med som skolans representant i ett ungdomsteam, där även en 

socialsekreterare och personal från fritidsgården ingår. De träffas varje fredag 

och tittar på veckan som varit och vad som kan tänkas hända under helgen. 

Efter helgen rapporterar fritidsgårdens personal till Jonsson om något särskilt 

inträffat. Hon tycker att man kan se ett mönster mellan droganvändning och 

umgänge. När det finns misstanke om att någon använder droger gör skolan en 

så kallad ”oroskarta” över elevens umgängeskrets, något som inte skulle vara 

möjligt om inte samarbetet med fritidsgårdens personal fanns. Skolan har också 

ett nära samarbete med ett av turlagen vid Umeåpolisen, ett samarbete på 

initiativ från polisen som går ut på att polisen besöker skolan måndag och 

fredag varje vecka. De besöker även fritidsgården en till två gånger i veckan 

och pratar med ungdomarna. Syftet med detta är att skapa en bra relation 

parterna emellan. Jonsson uppskattar samarbetet väldigt mycket och anser att 

polisen har ett helt annat ingångsläge om de känner till ungdomarna på skolan, 

de gånger något händer.15 

 

Personalen på Ersängskolan hjälps åt att uppdatera varandra när det gäller 

droger och språkbruket hos eleverna är något de uppmärksammar. De 

rekommenderas att besöka webbsiter som Lunarstorm och Apberget, som är 

chatsidor för ungdomar, för att hålla sig uppdaterade. Skolan har utbildat några 

                                                
14 Björck & Thomtén (2004) 
15 IBID 



Annelin Hur elever i årskurs 9 på Hagaskolan i Umeå 
Rudberg vill att det drogförebyggande arbetet skall se ut 
_________________________________________________________________________ 

 10 

2005-12-03 

ur personalen i bl.a. drogtecken och symtom för att kunna leda diskussioner om 

droger och drogförebyggande arbete på varje föräldramöte.16  

 

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

men nekar till detta, kan ett urinprov bli aktuellt. Detta sker endast efter 

medgivande från föräldrarna. Ibland kan dock Jonsson mötas av ett visst 

motstånd hos föräldrarna när det gäller det förebyggande arbetet. ”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.” När misstanke finns 

att en elev befinner sig i riskzonen kallas föräldrarna till enskilda möten.17  

 

Skolans förebyggande arbete handlar inte bara om droger, utan också om att 

arbeta kring livsstilar och attityd. Det anordnas temaveckor där eleverna själva 

får hitta fakta och tänka kring ämnet, samt jobba med friskvård och hälsa. 

Undervisningen innehåller fakta om drogernas påverkan på kroppen, men 

mycket fokus läggs på att stärka elevernas självförtroende. ”Är man trygg i sig 

själv och sin omgivning är drogerna kanske mer avlägsna, säger Jonsson.”18 

                                                
16 IBID 
17 IBID 
18 IBID 
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3  Resultat 
 

3.1 Tidigare forskning 
 

Av CAN:s rapport ”Skolungdomars drogvanor 2004”, står bland annat att 

användandet sedan 1971 gått både upp och ner för alkohol, narkotika, tobak och 

sniffning. Procentantalet pojkar i niondeklass som uppger att de sniffat varierar 

mellan 27 % 1971, 5 % 1982, 13 % 1999 och 9 % 2004 och för flickorna vid 

samma årtal var det 12 %, 3 %, 11 % och 8 %. Användandet av alkohol har 

också varierat i ungefär samma grad, men med betydligt större del användare. 

Antalet rökare är den parameter som ligger stadigast. I runda tal 65 % av 

eleverna i niondeklass har provat att röka. När det kommer till narkotikan har 

det förutom ett fåtal uppgångar gått relativt stadigt neråt sedan början av 70-

talet.19 

 

Om man tittar på hur den information som eleverna fått genom år en och hur 

den mottagits varierar det ganska kraftigt. I ”Skolungdomars attityder till 

droger”, står att läsa att ungdomar inte påverkas längre i lika hög grad av så 

kallad skrämselpropaganda. Det räcker inte heller att visa avskräckande bilder 

på tunga narkomaner eller arrangera möten med före detta narkomaner i 

klassrummet.20 

 

Enligt CAN-rapporten ”Skolungdomars drogvanor 2004”, är det drygt 40 % av 

skoleleverna i årskurs 9 som upplever att de fått lite för lite/alldeles för lite 

undervisning om alkohol, narkotika, tobak och sniffning.21 

                                                
19 Skolelevers drogvanor (2004) 
20 Lindström & Svensson (1998) 
21 Skolelevers drogvanor (2004) 
22 IBID 
23 IBID 

Diagrammet visar pojkarnas inställning 
till ANT-undervisningen.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrammet visar flickornas 
inställning till ANT-undervisningen. 23 
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3.2 Intervju med tre elever  
 

Inställningen till droger bland intervjupersonerna skiljer sig inte nämnvärt, en 

av personerna nämner en rädsla för droger för att hon ”tycker det är så hemskt 

att droger kan förstöra en människa så”. De andra tycker rätt och slätt att det är 

jättedåligt med droger. På frågan om deras inställning till droger har förändrats 

får vi lite blandade svar. Två säger att deras inställning till droger inte har 

förändrats alls, medan en av de intervjuade svarar att hennes inställning har 

förändrats radikalt de senaste åren. Vid närmare frågor framkommer att 

inställningen förändrats mest mellan årskurserna 6 och 7, då hon varit väldigt 

nyfiken på droger och druckit flera gånger. Hon har dock inte använt något 

annat än alkohol. Hennes förändrade inställning tror hon kommer från 

information i media och för att hon har kompisar som missbrukat droger som 

Diagrammet visar 
pojkarnas 
upplevelse av hur 
mycket ANT-
undervisning de 
fått. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrammet visar 
flickornas 
upplevelser av hur 
mycket ANT-
undervisning de 
fått. 
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hon upplever väldigt förändrade och ”nergångna”, Hon berättar att hon någon 

gång hört talas om en obduktion på en missbrukare, då dennes hjärna var mer 

eller mindre upplöst av sniffning. Detta är en berättelse som skrämmer henne än 

idag. När vi frågar vidare om de tycker att inställningen till droger förändrats på 

skolan i stort, är det endast en som tycker sig uppleva någon förändring. Den 

förändring som nämns då är att större del av eleverna på skolan ”nog skulle 

kunna tänka sig att prova droger”. Hon tror framförallt att förändring sker hos 

de som en gång provat droger och då upplevt något positivt. 

 

Intervjupersonernas erfarenheter av skolans ”drogdagar”, som de kallar 

informationsdagarna, är genomgående positiva. Under dessa dagar, som 

återkommer varje år, anordnas föreläsningar av människor som arbetar med 

drogförebyggande arbete. Man går igenom droger, deras verkningar, faror med 

droger och riskbeteenden. Förutom dessa föreläsningar brukar det visas någon 

film som har bäring på ämnet, samt att det ofta har förekommit att gamla 

narkomaner/alkoholister har delat med sig av sina egna erfarenheter. Två av de 

tre intervjuade tycker att denna typ av skrämselpropaganda fungerar. Alla tre 

tycker att dessa dagar varit välgjorda, men de tycker att det är lite tråkigt att det 

alltid är mer eller mindre samma upplägg och information. En av de intervjuade 

tycker att det är synd att de som skulle behöva gå dit och lyssna, inte gör det. 

 

När det gäller hur de själva skulle vilja bli informerade om droger går 

meningarna isär. Två av de intervjuade tycker att informationsdagarna uppfyller 

sitt syfte, en av dessa två känner sig helt nöjd med den information hon får av 

skolan. Den andra säger att om hon vill ha någon ytterligare information så vet 

hon var hon kan få den, företrädelsevis på Internet. Den tredje av de intervjuade 

tycker förvisso att drogdagarna är bra och att innehållet känns aktuellt, men hon 

skulle hellre vilja få informationen i skolämnena. Information om vad som 

händer i människokroppen skulle, enligt eleven, kunna ges på 

biologilektionerna, hur droger funkar på fysiklektionerna och hur droger 

påverkar samhället på samhällskunskapslektionerna. På frågan om de tycker att 

besöken från före detta missbrukare är bra och om de uppfyller sitt syfte, tycker 
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två av dem att den typen av skrämselpropaganda funkar. En av de tre är lite 

skeptisk. Vidare tycker de att lite mer information från polisen skulle vara bra 

eftersom polisen trots allt har en ganska bred bild av området. Angående 

informationssökning på Internet är en av de tre helt främmande för det, en anser 

sig kunna sålla mellan det som är sant och inte, medan den tredje har väldigt lite 

respekt för detta, eftersom det kan vara svårt att hitta objektiv information. Hon 

anser att hon om hon vill ha mer information än den skolan ger, skulle hon ta 

kontakt med äldre kamrater som provat olika former av droger. Hon tror att de 

då skulle kunna ge henne en nyanserad bild. 

 

3.3 Samtal med kurator Susanne Stjärnfeldt och fritidsassistent Per 
Sandgren  

 
Susanne Stjärnfeldt är kurator på Hagaskolan och har jobbat på skolan i ungefär 

ett år. Per Sandgren är fritidsassistent och har jobbat i ungefär åtta år på just 

Hagaskolan. I vår intervju berättar de att de märkt att alkoholförtäringen hos 

eleverna har ökat de senaste åren. Fler ungdomar dricker och det anordnas ofta 

fester hemma hos folk. Ofta läggs festerna ut på Internet och på så sätt får 

ungdomarna lätt veta var festerna anordnas med hjälp av olika sidor på 

Internetsidor. Susanne berättar att det förekom användning av butangas av 

eleverna i våras och att detta blivit känt för henne då rykten börjat cirkulera. 

Hon berättar även att den så kallade haschromantiken verkar vanligare nu än för 

några år sedan. Eleverna hävdar att det inte är skadligt med just hasch, att det 

inte är farligare än alkohol och att de kan sluta med användningen när som 

helst. Användningen av narkotika i Umeå är också vanligare nu än för några år 

sedan, berättar Per och det har kommit till hans kännedom att eleverna på 

skolan tar svampar och piller. Oftast har det inte gått så långt, men vid enstaka 

tillfällen har elever fått hjälp via behandlingshem för att komma ur sitt 

missbruk. 

 

För att förebygga droganvändningen anordnas, förutom den vanliga 

undervisningen i NO-ämnena, varje år en temadag i samarbete med Föreningen 
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för Hem- och Skola. KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) och KRUT 

(Kunskap, Respekt, Ungdom, Tillit) bjuds in för att berätta om sina 

verksamheter och tidigare erfarenheter av droger. Det hålls föreläsningar och 

workshops och det visas, enligt Susanne och Per, en känsloladdad film om 

droger för eleverna i årskurs 9. Efter denna dag är det sedan uppföljning i 

klasserna. Skolan har olika antirökkampanjer med eleverna och tidigare 

genomfördes även projektet ”En Tobaksfri duo”, vilket innebar att eleverna 

skrev ett kontrakt med sina föräldrar om att båda skulle vara tobaksfria. Detta 

projekt är dock vilande för tillfället, eftersom det var väldigt mycket arbete med 

det och för att det för tillfället inte finns resurser till det. Om personal på skolan 

upptäcker att eleverna röker, ringer de hem till föräldrarna och meddelar detta 

och om någon elev har/håller på att hamna snett, anordnas så kallade orosmöten 

med eleven, föräldrarna, samt personal från skolan. Dessa möten kan hållas 

gemensamt med flera elever samtidigt om behov finns. Det finns även en 

samverkansgrupp i Umeå, där olika aktörer samverkar. Denna 

samverkansgrupp, eller Centrumgruppen som den kallas, arbetar på gruppnivå 

och aktörerna är, förutom skolan, bland andra polisen, Socialtjänsten, BRÅ 

(Brottsförebyggande Rådet), köpmännen och biblioteket. 

 

3.4 Kritisk granskning av resultatet 
 

Naturligtvis måste man reservera sig angående korrektheten när man handskas 

med resultat från intervjuer. Det som är viktigt att komma ihåg är att det enda 

intervjuerna speglar är de intervjuades subjektiva uppfattning av det 

efterfrågade. Eftersom vi intervjuade de elever som själva anmälde intresse, 

finns risk att vi bara fick intervjuer med elever som, redan innan skolans 

drogförebyggande arbete, var negativt inställda till droger. På grund av deras, 

till att börja med, negativa inställning till droger, kan detta vara anledningen till 

att de upplever det drogförebyggande arbetet som positivt. 
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4 Diskussion 
 

Det vi har kommit fram till i vårt arbete är att trots att Hagaskolan inte har ett 

nedskrivet eller uttalat drogförebyggande arbete, verkar de insatser skolan gör 

mot droger vara effektfulla och ha god förankring i elevgruppen. Utifrån våra 

intervjuer med eleverna på Hagaskolan tolkar vi att deras uppfattning om 

drogförebyggande arbete skiljer sig från den bild som utvärderingen av VÅGA-

projektet ger. I utvärderingen finner vi att skrämselpropaganda inte fungerar 

avskräckande på ungdomar, vilket vi i våra intervjuer har fått intrycket av att 

det gör. En av de intervjuade hävdar, i likhet med, boken ”Unga och droger”, att 

man har lättare att se positivt på droger om man har egna positiva erfarenheter 

av droganvändning. Att se drogerna som glädje, äventyr och att våga släppa 

kontrollen, är lättare stå fast vid om man själv provat droger. Drogerna ger extra 

kickar till de ungdomar som vill inte, på annat sätt, blivit självständiga och som 

strävar efter alternativa identiteter och livsstilar.  

 

Hur vill ungdomarna bli informerade om droger och drogers verkan? 

Eleverna tycker att ”drogdagarna” är bra, men de skulle gärna se mer av den 

drogförebyggande undervisningen i skolämnena. Trots att man i tidigare 

forskning sett att skrämselpropaganda inte har avsedd effekt, tycker några av de 

intervjuade att det fungerar och skulle därför gärna se att före detta missbrukare 

oftare bjuds in till skolan för att dela med sig av sina erfarenheter. Eftersom 

eleverna känner att de helst vill bli informerade på ett sakligt och enkelt sätt, 

gärna på ordinarie lektioner, anser vi att skolan lätt borde kunna tillmötesgå 

dessa åsikter. 

 

Hur ser personalen på Hagaskolan på det drogförebyggande arbetet? 

Personalen anser att den temadag som anordnas i samarbete med Föreningen 

för Hem- och Skola är bra. Projektet ”En Tobaksfri duo” är något de båda tror 

på, men det tar för mycket tid och är en för stor kostnad i dagsläget. Att 

personalen ringer hem till föräldrarna om de ser att eleverna röker, samt de så 
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kallade orosmötena är något hela personalgruppen är involverad i och något det 

läggs stor vikt vid. 

 

Hur kan det drogförebyggande arbetet se ut på en högstadieskola? 

I likhet med Ersängskolan, anordnar Hagaskolan, ”orosmöten”, där föräldrarna 

får en djupare inblick i sina barns umgängeskrets och risker att hamna snett. 

Mycket av tanken med dessa möten är att involvera föräldrarna och att de inte 

ska känna att de är ensamma i den situation de hamnat i. Det finns här möjlighet 

för föräldrarna att knyta kontakter och börja samarbeta med andra föräldrar. Att 

införa någon form av sekundär prevention, exempelvis kontraktsmodeller, i 

form av ”En Tobaksfri duo” eller Team 49 på Hagaskolan, tycker vi är värt ett 

försök och därefter en utvärdering. Eleverna blir då mer delaktiga i beslutet att 

avstå från tobak och andra droger, samtidigt som de får en morot till att hålla 

sig drogfria Att göra upp ett kontrakt och ”tävla” med en närstående, mot ett bra 

mål, kan även göra kontakten parterna emellan bättre, då eleverna får känna att 

de vuxna litar på dem. 

 

Ersängskolan lägger stort fokus på livsstilar, attityder och hälsa hos sina elever, 

något vi tycker är relevant i sammanhanget. Att skolan och till exempel 

fritidsgården anordnar föreläsningar och workshops om detta ämne, att 

ungdomarna får insikt i att de duger som de är, är bra drogförebyggande arbete. 

Om ungdomar har en grundtrygghet och känner att de duger som de är, är steget 

till att börja använda droger längre. Att skolan samverkar med polisen är också 

väldigt viktigt. Kontakten mellan polisen och ungdomarna blir mer lättsam om 

polisen tar sig tid att prata med ungdomarna. Vi skulle gärna se att alla turlag 

vid ordningsavdelningen i Umeå har ett samarbete med varsin högstadieskola. 
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4.1 Slutsatser och förslag 

 

Det är allmänt känt att tobak ofta är en inkörsport till att börja med andra 

droger. Väljer man som ung att börja med tobak, är toleransnivån lägre att börja 

med andra droger och på sikt på fast i drogernas värld. Projektet ”Tobaksfri 

duo” är därför ett projekt som vi tycker att man borde återuppta på Hagaskolan. 

Om man informerar eleverna om tobakens skadeverkan och genom detta 

projekt motverkar att eleven och dennes föräldrar använder tobak, har man nått 

ett mål. Genom att eleven skriver ett kontrakt med sin förälder i årskurs 7, eller 

redan innan eleven börjar högstadiet, kan man fånga upp eleven innan tobaken 

blir intressant.  

 

Att få med föräldrarna så mycket som möjligt och få de att förstå problematiken 

med tobak och de andra drogerna, anser vi vara väldigt viktigt. Att ha ett inlägg 

om droger på föräldramötena, hur dagsläget är när det gäller droger på det 

lokala planet, vad som lockar ungdomarna att börja med droger, samt att 

undervisa föräldrarna i drogtecken och symtom, är ett viktigt inslag. Föräldrar 

kan sinsemellan skriva kontrakt eller bestämma att de när som helst på dygnet 

kan ringa varandra, om deras ungdomar befinner sig på ett olämpligt ställe. 

Föräldrar är ofta relativt blåögda när det gäller sina barn och att lära dem mer 

om hur man upptäcker ett eventuellt missbruk, ser vi som en vinst. 
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