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Syftet med studien var att belysa yrkesverksammas uppfattningar om och 
erfarenheter av hinder och möjligheter med ANDT-undervisningen på några 
högstadieskolor. Studien genomfördes med semistrukturerade kvalitativa intervjuer 
med yrkesverksamma som arbeta med eller i skola. Den teoretiska utgångspunkten 
som användes i studien var av hermeneutisk grund med ett inslag av Vygotskijs 
tankar om den proximala utvecklingszonen och de yrkesverksamma som 
läromästare. Resultatet i vår studie visar på att de yrkesverksamma upplever att 
ANDT- undervisningen behövs i skolorna, och att denna undervisning måste 
integreras i skolundervisningen och i vardagen. Slutsatser som kan dras av vår 
studie är att ANDT-undervisning behövs på alla skolor och i alla verksamheter som 
arbetar med barn och unga. Samt att ANDT-undervisningen behöver mer resurser 
och behöver få ta mer plats i undervisningen. Studien och dess resultat är intressant 
ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv på grund av skolans viktiga roll för 
förebyggandet av substanser så som alkohol, narkotika, doping och tobak.   

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Förord 
Tack till alla som valt att ställa upp på intervju för att hjälpa oss göra detta 
examensarbete. Utan er hade det aldrig gått. Ett stort tack även till vår handledare Berth 
för många goda råd samt stora hjälp genom hela examensarbetet.  
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1 Inledning 
Syftet med studien är att belysa yrkesverksammas uppfattningar om och erfarenheter av 
hinder och möjligheter med ANDT-undervisningen på några högstadieskolor. 
Yrkesverksamma inom skolan har erfarenheter av hur ANDT-undervisningen är 
uppbyggd, vilka svårigheter sin finns i skolans ANDT-arbete och tankar om hur arbetet 
skulle kunna utvecklas. I denna studie används yrkesverksammas erfarenheter för att 
belysa hur undervisningen faktiskt går till, hur skolans ANDT-arbete uppfattas, vilka 
förutsättningar samt möjliga hinder som kan finnas. 

I nuläget pekar forskning på att ANDT-undervisningen ger små och många gånger inga 
betydande effekter. Bremberg (2008) menar att undervisning och temadagar med 
inriktning mot narkotika och alkohol har visat på ringa effekt. Han menar också att 
vanlig skolundervisning i kärnämnena (svenska, matematik, engelska) är det bästa sättet 
att förebygga för tidig debut av alkohol och narkotika. Den alkoholpolitiska 
kommissionen (SOU, 1994:26) menar att ANDT-undervisning kan få effekt beroende 
på antalet timmar av denna undervisning som ges eleverna. De menar att det krävs 
undervisning på 40 timmar för att få både stora kunskaper och effekt på beteendet. 20 
timmar räcker för att få stora kunskaper, men det har ingen effekt på beteendet. I nyare 
studier kommer det fram olika effekter gällande ANDT-undervisning. I en studie 
menade de att endast breda skolövergripande program hade effekt gällande elevernas 
alkohol, narkotika, dopning och tobaksvanor. Andra forskare menar däremot att det 
räcker med 9 lektioner som är inriktade på ANDT-undervisningen på 3 år (Skolverket, 
2012). 

Hur ska man arbeta med ANDT-undervisningen i skolan då mycket av den forskning 
som finns inom området säger olika? Skillnaderna som finns i forskningen gör att 
ANDT-undervisnigen kan se väldigt olika ut beroende på vilket skola man besöker. 
Borde inte ANDT-undervisning vara samhällsövergripande och se likadan ut på alla 
ställen i Sverige? Borde inte vi vara medvetna om att denna sorts undervisnigen behövs 
och måste finnas i elevernas skolgång? Är det inte så att alla föräldrar vill sitt barns 
bästa? Det betyder att ett tidigt bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak inte är ett 
barns bästa.  

Att studera detta område är intressant på grund av många olika aspekter. Framför allt 
genom ett behandlingspedagogiskt perspektiv, då skolan är en av de största 
skyddsfaktorerna när det gäller kommande substansbruk (Sundell, 2008). Eftersom vi 
ska undersöka hur ANDT-undervinigen är i skolorna är skolan som skyddsfaktor av 
oerhörd relevans. Framgång i skolan har även visat sig ha en skyddande effekt mot 
substansbruk liksom skolmisslyckande ökar risken för kommande substansmissbruk 
(Bremberg, 2008).  

Studien är även intressant utifrån Vygotskijs teori (se kap 6.1.2 s 12) att lärande sker i 
interaktion med andra. I skolan sker lärande dagligen, det lärande som sker är betydande 
för elevens framtid.  I skolan sker lärandet genom språket, som är en del av Vygotskijs 
teori. Trots att lärande sker genom språket kan det förekomma svårigheter då många 
elever inte har svenska som modersmål. Detta kan leda till att missförstånd uppstår och 
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lärandet kan försvåras i dessa fall.  Andra svårigheter som kan uppkomma genom 
lärandet är t.ex. då eleverna har och befinner sig i olika utvecklingsstadier (proximala 
utvecklingszonen).  

2 Begreppsdefinition  

För att underlätta för individerna som läser denna studie kommer vi presentera och 
definiera några centrala begrepp som är återkommande i studien.  

ANDT- är ett begrepp för alkohol, narkotika, doping och tobak.  

ANDT-undervisningen- ett begrepp som vi definierar som en undervisning som handlar 
om alkohol, narkotika, doping och tobak.  

Yrkesverksamma- med detta begrepp syftar vi på de som arbetar på skolan eller som har 
delar av sin arbetstid placerad på skolan.  

Preventionsarbete- med detta syftar vi på det förebyggande arbetet som sker. 

3 Bakgrund  
År 1888 skickade regeringen ut ”Varningsord mot brännvinsbruk och dryckenskap” till 
alla landets skolor. Tanken var att dessa varningsord skulle anslås som en sorts 
information till eleverna, vad gäller alkohol. I början var det inte tänkt att det skulle vara 
någon direkt nykterhetsundervisning. Utan det var mer tänkt som en sorts varning över 
alkoholens skadeverkningar. Varningsorden skulle bidra till att färre människor brukade 
alkohol (Elmér, 1961).  

På 1970-talet hade skolan en roll i att förmedla kunskap till eleverna gällande alkohol. 
Enligt alkoholpolitiska kommissionen (SOU, 1974:91) skulle skolan undervisa om 
alkoholens verkningar och på så vis förhindra att ingen elev skulle skada sig eller någon 
annan på grund av okunnighet om alkoholens verkningar. Dock var det många som 
ansåg att det behövdes ett förtydligande angående detta för att det skulle vara tydligt för 
både eleverna, föräldrarna och de yrkesverksamma vilket uppdrag skolan hade (SOU, 
1994:26). Sent 1990-tal ansågs det vara bra att få eleverna mer delaktiga i 
undervisningen. Många elever har kunskap om både alkohol, narkotika och tobak redan 
innan de får ta del av ANDT-undervisningen. Utgår läraren från elevernas perspektiv 
kan de anpassa undervisningen till att passa eleverna (Persson & Svensson, 2005).  

Socialdepartementet skapade en strategi gällande ANDT och hur man skulle arbeta med 
alkohol, narkotika, dopning och tobak i samhället för åren 2011-2015, denna strategi 
gjordes återigen för åren 2016-2020. Strategin hade som syfte att underlätta för staten 
gällande styrning och utveckling i ANDT.   
ANDT-undervisningen är idag en del av skolan och dess verksamhet. Deras roll är 
bland annat att arbeta förebyggande mot alkohol, narkotika och dopning samt försöka 
begränsa tobaksbruket (Skolverket, 2012). Skolan har även i uppdrag att ge elever 
faktakunskap om alkohol, narkotika, dopning och tobak samtidigt som de ska arbeta 
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med elevernas attityder och värderingar kring dessa frågor. Det finns olika metoder som 
kan användas i arbetet kring de olika substanserna.  

Socialdepartementet (2015) förklarar att ANDT-strategin syftar till att minska skadorna 
(både socialt och medicinskt) av alkohol, ett minskat bruk av tobak samt ett samhälle 
fritt från dopning och narkotika. Socialdepartementet (2015) skriver såhär:  

Den samlade strategin (ANDT-strategin) syftade till att underlätta 
statens styrning av utvecklingen inom ANDT-området genom att till det 
övergripande målet koppla en sektors-övergripande målstruktur för 
inriktning och prioriteringar för samhällets insatser under åren 2011–
2015. (Sid. 6) 

Socialdepartementet (2015) har nu beslutat att ge folkhälsomyndigheten i uppdrag att 
stödja genomförandet av ANDT-strategin 2016-2020. Arbetet ska ha som utgångspunkt 
att främja jämlikhet och jämställdhet samt att skydda barn och unga mot eget och/eller 
andras bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak.   

Det finns även andra parter än skolan som arbetar med förebyggande arbete. 
Socialnämnden ska aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn 
och unga av alkohol, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt 
dopningsmedel. Tillsammans med andra samhällsorgan, organisationer och andra 
berörda aktörer, ska de uppmärksamma och verka för barn och unga inte vistas i miljöer 
som är/kan vara skadlig för dem (5 Kap. 1 §, SoL 2001:453). Bruk av alkohol, 
narkotika, tobak och dopning kan få allvarliga konsekvenser både fysiskt och psykiskt, 
men även socialt. Alkohol och narkotika kan bidra till relation- och familjeproblem, 
social utslagning, våld och annan brottslighet. Unga som brukar alkohol och/eller 
narkotika kan störa processen till att bli vuxen, bruket kan även göra avbrott i processen. 
Dessa problem kan i framtiden bidra till ytterligare problem med kriminalitet, psykisk 
ohälsa och ett allvarligare missbruk, men även försvåra för individen att slutföra 
utbildning och få ett arbete (Socialdepartementet, 2015). Socialdepartementet 
förtydligar också att det är viktigt att utgå ifrån den ungas ålder, kön, socioekonomisk 
tillhörighet och boendeort i det preventiva arbetet eftersom det har stor betydelse ifall 
arbetet kommer att få någon effekt. 

3.1 ANDT- alkohol, narkotika, dopning och tobak 
Varje år sedan 1971 har det gjorts undersökningar om hur mycket alkohol elever i 
årskurs 9 dricker. CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysningen) har 
gjort dessa undersökningar sedan 1986. Det var inte förrän år 2004 som dessa 
undersökningar började göras för årskurs 2 i gymnasiet (CAN, 2016). CAN gör dessa 
undersökningar på grund av att se skillnader mellan olika grupper samt belysa 
utvecklingen av drogvanor. Frågorna har bland annat handlat om olika problem som kan 
ha uppstått på grund av alkohol, exempelvis förstörelse av saker och kläder. En ny fråga 
för 2016 var ifall de tillfrågade blivit filmade eller fotade i en pinsam eller kränkande 
situation.  
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Anabola androgena steroider (AAS) är betydligt ovanligare bland ungdomarna i årskurs 
9 och gymnasieeleverna årskurs 2. Men visar sig att det är vanligare bland pojkar än hos 
flickor, även om denna siffra ändå är väldigt låg (Regeringen 2015/16:86).  
Enligt en undersökning av CAN (2016) framkom det att ca 1 % av pojkarna i årskurs 9 
och 0,2 % bland flickorna hade använt dopningspreparat under de senaste 12 
månaderna. I årskurs 2 på gymnasiet visade det sig att färre elever använde sig av denna 
typ av preparat. 0,4 % av pojkarna och 0,1 % av flickorna angav att de hade använt 
dopningspreparat under de senaste 12 månaderna.  
 
Under 2016 klassades 12 % av flickorna samt 8 % av pojkarna i årskurs 9 som rökare 
(tobak). Bland eleverna i årskurs 2 på gymnasiet var det 26 % av flickorna och 23 % av 
pojkarna som klassades som rökare. Enligt CAN’S årliga undersökning (2016) snusar 9 
% av pojkarna och drygt 1 % av flickorna i årskurs 9. I årskurs 2 på gymnasiet visades 
det att 20 % av pojkarna samt 5 % av flickorna snusade. Sammanfattningsvis kan man 
antyda att tobaksanvändningen bland skolelever har minskat under 2000-talet. År 2009 
togs frågan om vattenpipsrökning upp, men det var inte förrän år 2014 som frågan om e-
cigaretter togs upp i undersökningen och det har ökat från 2014-2016 (CAN, 2016). 
 
6 % av pojkarna och 5 % av flickorna i årskurs 9 svarade att de någon gång hade använt 
narkotika. I årskurs 2 på gymnasiet svarade 21 % av pojkarna respektive 14 % av 
flickorna att de någon gång använt narkotika. Detta är en nästa tre gånger så stor 
skillnad mellan årskurserna, vilket betyder att det är tre gånger så vanligt att man 
använder narkotika i årskurs 2 på gymnasiet än årskurs 9. I undersökningen framkom 
även att narkotikapreparatet Cannabis var det vanligaste preparatet som båda 
årskurserna använde sig av (CAN, 2016). 
 
I en studie från CAN (2016) framkommer det att alkoholkonsumtionen bland årskurs 9 
och gymnasieelever årskurs 2 har minskat under året. Denna sjunkande konsumtion har 
varit en trend sedan 2004 och påvisar att den fortfarande håller i sig.  
 
År 2016 genomförde CAN en undersökning för att se hur många procent (%) av 
eleverna i årskurs 9 (15 år) samt årskurs 2 (17 år) på gymnasiet som konsumerat alkohol 
de senaste 12 månaderna. Studien visade att 40 % av alla niondeklassare och 74 % av 
alla 2:or på gymnasiet hade konsumerat alkohol under de senaste 12 månaderna. I 
undersökningen framkom det även att 36 % av pojkarna samt 44 % av flickorna i 
årskurs 9 har druckit alkohol de senaste 12 månaderna. I årskurs 2 på gymnasiet visade 
undersökningen på att 76 % av flickorna och 73 % av pojkarna hade konsumerat 
alkohol under de senaste 12 månaderna. En del av undersökningen handlar även om 
riskkonsumtion hos eleverna. I årskurs 9 var det 8.5 % av pojkarna och 8.8% av 
flickorna som var riskkonsumenter. I årskurs 2 på gymnasiet var siffran mycket högre: 
27.7 % av pojkarna och 23 % av flickorna räknades som riskkonsumenter. Dessutom 
hade ca 21 % av eleverna i åk. 9 någon gång förstört saker eller kläder, i år 2 på 
gymnasiet var siffran ca 29 %. Andelen elever som råkat i gräl var ca 19 % i åk. 9 och 
27 % i år 2 på gymnasiet (CAN, 2016). 
 
Fram till och med år 2011 har det förekommit frågor kring ANDT-undervisningen i 
skolan, detta togs bort när CAN reviderade rapporten till år 2012. Frågorna gällde bland 
annat hur eleverna uppfattat att de har fått undervisning, om de ens har fått 
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undervisning. Frågan togs som sagt bort till rapporten året efter men det framgår inte 
varför frågan inte längre finns med. Det kan bero på att färre svarade på den frågan efter 
varje år. Åren 1986-1987 svarade 20 % att de inte fått någon ANDT-undervisning, den 
siffran har ändrats och år 2011 var det ca 50 % av eleverna i årskurs 9 som svarade att 
de inte fått någon ANDT-undervisning alls. Ca en tredjedel svarade att de fått ANDT-
undervisning i några timmar. I årskurs 2 på gymnasiet var siffran högre, ca 60 % 
svarade att de inte fått någon ANDT-undervisning och av de som fått undervisning var 
det vanligaste svaret ”några timmar” (CAN, 2011). CAN förklarar endast att revidering 
skett och att rapporten på så vis har blivit ”smalare och djupare”.  
 
Enligt tobakslagen (1993:581) 12§ så är det olagligt att sälja tobak till individer under 
18 år. Enligt alkohollagen (2010:1622) 3 kap. 7§ får inte alkohol säljas till individer 
under 20 år, folköl gäller från 18 år. Vad gäller narkotika så säger narkotikastrafflagen 
(1968:64) 1§ att det straffbart att både inneha, bruka och sälja, oavsett ålder på den som 
brukar eller köper. Att föra in dopningspreparat till Sverige, brukas, framställas, säljas 
eller inneha är straffbart och kan leda till fängelse (Riksdagen, 1999:44 2§). 

3.2 ANDT-undervisningens historia 
Preventiva insatser har länge funnits på kartan inom skolans värld. Men det är på senare 
tid som fler viktiga initiativ har tagits angående de preventiva insatserna. Bland annat 
har kommuner och landsting anställt alkohol- och drogsamordnare för att fortsätta att 
utvecklas inom området. Preventionsforskningen är avgörande för senare preventiva 
insatser kopplade till olika aktörer och organisationer i Sverige, vad gäller skola, 
sjukvård, socialtjänst, kriminalvård och så vidare (Statens folkhälsoinstitut, 2007).  
 
ANDT-undervisningen har sett olika ut genom åren och vid några tillfällen har man 
återgått till hur det började. År 1993 skickade alkoholpolitiska kommissionen ut en 
enkät till kommunförbunden i alla Sveriges län för att ta reda på vilka preventiva 
insatser mot alkoholmissbruk de arbetar med i varje kommun (SOU, 1994:26). På den 
tiden hette det bara ANT eftersom dopning inte hade lagts till i undervisningen än. I 
början av 1990-talet menar alkoholpolitiska kommissionen att den vanligaste ANT-
undervisningen handlade mer om information och var mer ämnesbunden. SOU menar 
också att det var vanligast med temadagar eller föreläsningar från tidigare missbrukare. 
Vad som inte var vanligt var studiecirklar eller teaterinslag, det var inte så vanligt längre 
att arbeta med elevers attityder och beteende kring ANT (SOU, 1994:26).  
I en rapport från Skolverket (2011, reviderad 2016) står det inget om att undervisningen 
om ANDT måste förekomma. Däremot står det att rektorn har ansvar för skolans 
resultat samt ansvar att undervisningen i olika ämnen integreras av ämnesövergripande 
kunskapsområden. Exempel på dessa områden är riskerna med alkohol, narkotika, 
dopning och tobak.  

3.3 ANDT-undervisningen i skolan  

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2010) finns det tre punkter som skolan kan arbeta 
förebyggande med. För det första bör skolan ha handlingsplaner och policyer som stöd 
för hur de bör arbeta för an skola fri från tobak. För det andra bör skolan även arbeta 
med insatser som stärker barn och ungas skyddsfaktorer i form av bra betyg, bra 
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relationer med både elever och vuxna samt att de ska känna trygghet. Den tredje och 
sista punkten handlar om att stärka eleverna att stå emot alkohol, narkotika, dopning och 
tobak. Att säga ifrån och stå för sina åsikter samt vara kritiska till reklam och ha 
kunskap om myterna som finns kring alkohol, narkotika, dopning och tobak.   
 
Börjesson och Palmblad (2013) samt Skolverket (2012) menar att undervisningen av 
ANDT kan se olika ut beroende på vilken metod verksamma väljer att använda. De tre 
vanligaste metoderna i en ANDT-undervisning är: faktainformationen, affektiva 
metoden och social-psykologiska metoden. Skolverket (2012) menar även att en vanlig 
metod inom ANDT-undervisningen är sammansatta program, där faktainformationen, 
den affektiva metoden och den sociala/psykologiska metoden är inräknade och 
sammansatta till en undervisning.  
Skolverket (2012) menar att ANDT-undervisningen går att implementera i varje kurs på 
elevens skolschema från årskurs 4-9. Hur ANDT-undervisningen tar plats i kursen 
skiljer sig såklart mellan årskurs 4-6 och årskurs 7-9 eftersom de har olika 
mognadsnivåer. Exempel kan eleven årskurs 7-9 på idrottslektionen få lära sig samband 
mellan rörelse och hälsa samt dopning och ohälsa och på svensklektionen lära sig att 
förstå och analysera texter och sådant som de läser på internet. En elev i årskurs 4-6 kan 
på idrottslektionen använda ord och begrepp om upplevelser av diverse fysiska 
aktiviteter och träningsformer, men även prata om självbild och kroppsuppfattning. På 
svensklektionen kan de bland annat lära sig att skriva argumenterande texter eller dikter 
som belyser människors villkor, identitets- och levnadsfrågor (Skolverket, 2012).  

Skolan har som känt många olika uppgifter, ett av ansvarsområdena är bland annat att 
förbereda unga individer för det kommande vuxenlivet. Ett sätt att förbereda är genom 
att utveckla deras förmåga att hantera risker som finns, t.ex. risk för narkotikabruk. 
Undervisning har länge varit skolans främsta metod för att minska risken för bruk av 
narkotika, detta i form av ”skräck” exempel och före detta missbrukare som föreläste 
om missbruket och hur mycket det har förstört deras liv. Däremot har detta visat sig ha 
ringa effekt och det redan på 1970-talet. Några studier visade till och med på att 
narkotikabruket snarare kunde öka med denna sorts av undervisning (Bremberg, 2008).  

Sundell (2008) menar att man istället ska undervisa i skolämnena som redan finns, 
speciellt kärnämnena matte, svenska och engelska. Eftersom undersökningar och 
forskning menar på att undervisning om narkotika och alkohol inte har någon vidare 
effekt.  

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2007) är kanske den viktigaste preventiva insatsen att 
ge eleverna en tillhörighet bland klasskamraterna. Utanförskap är en mycket stor 
riskfaktor för att senare utveckla skolk, kriminalitet, missbruk osv.  Många elever som 
hamnar utanför gemenskapen börjar även skolka. Skolk är en varningssignal för att 
något inte står rätt till hos eleven, det kan vara allt ifrån hur den enskilde eleven har det 
till skolans tillstånd som helhet. Risken med att skolka är att utvecklar oönskade 
beteendemönster, tillstånd som kan uppstå och uppfattas som oönskade är beteende så 
som socialisolering, missbruk och kriminalitet. Det är därför viktigt att ta tag i 
situationen direkt innan det går för långt.  

Statens folkhälsoinstitut menar att skolan måste visa eleverna samt föräldrarna att detta 



 

 

7 

 

beteende inte är acceptabelt, samt visa konsekvenserna av beteendet. De menar även att 
det måste finnas en handlingsplan över vad som ska göras när saker och ting sker, t.ex. 
när frånvaro uppstår, eller ökar.  

Statens folkhälsoinstitut (2007) betonar vikten av de yrkesverksammas intresse för det 
de undervisar i. De menar att en förutsättning för att den preventiva undervisningen ska 
fungera är att de yrkesverksamma visar intresse för att implementera det i exempelvis 
skolan. Forskning visar att desto mer delaktig den yrkesverksamma är i genomförandet 
av undervisningen desto mer och bättre stöd och effekt får den.  

Skolverket (2012) påpekar att ANDT-undervisning är viktigt och är något som måste 
finnas i skolorna, men att det finns ett antal andra faktorer som ska beaktas som 
verkningsfulla när det gäller alkohol- och drogpreventivt arbete. Samarbete med 
föräldrarna är av stor betydelse för det preventiva arbetet, även vad gäller insatser från 
elevhälsan samt insatser mot skolk och mobbning. 

3.4 Föräldrasamverkan  

I läroplanen står det att skolans och vårdnadshavarnas gemensamma intresse och ansvar 
ligger i att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barn- och ungdomars utveckling 
och lärande (Skolverket, 2011, reviderad 2016).  

En skola kräver insatser på olika nivåer samt från olika delar av skolan. Man kan likna 
skola som en pyramid där den enskilde eleven är på toppen. Skolpyramiden (Figur 1) 
består av 5 steg och börjar med organisationen längst ner, efter det kommer arbetslaget 
som nummer 4. Som nummer 3 kommer läraren och sedan kommer elevgruppen som 
nummer 2. Som nummer 1 kommer som sagt eleven.  

”Det som måste genomsyra hela skolpyramiden är ett väl utvecklat 
samarbete med elevernas föräldrar”. (Statens folkhälsoinstitut, 2007) 

Att bygga en skola kräver insatser på olika nivåer. Man kan tänka 
sig skolan som en pyramid med den enskilde eleven i toppen. 
Eleven är trygg i sin kamratgrupp, elevgruppen vilar i lärarens 
positiva ledarskap. Läraren har sin tillhörighet bland kollegor i 
arbetslaget, som källa till stöd och utveckling. Arbetslaget backas 
upp av skolans ledning och organisation. Positiva förebyggande 
åtgärder kan göras på alla dessa nivåer.

På organisationsnivå formuleras en policy för det förebyggande 
arbetet. Forskning visar att det är betydelsefullt att skolorna är 
uttalat restriktiva när det gäller tobak, alkohol och narkotika. 
Policyarbetet handlar i hög grad om att de vuxna på skolan i sam-
arbete med föräldrar och elever utformar gemensamma spelreg-
ler och trygga ramar för verksamheten.

Ett levande policyarbete betyder att personal, föräldrar och 
elever ges möjligheter att diskutera det hälsofrämjande och före-
byggande arbetets mål och inriktning. Det innebär också att man 

 

 
Figur 1. Skolpyramiden består av fem steg där eleven är steg 1 och organisationen steg 5, längst 
ner i pyramiden. Organisationen här är skolan.   
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Forskning påvisar att skolans samarbete med föräldrar har stor betydelse. En skola som 
tar initiativ till att öka föräldrarnas engagemang och närvaro i skolan kommer snart 
märka att eleverna klarar sig bättre, att skolnärvaron blir högre samt att 
klassrumsklimatet blir lugnare. En viktig del som skolan kan arbeta med är att skapa ett 
forum för föräldrar kan mötas och diskutera saker med andra föräldrar. Många föräldrar 
känner att de kan behöva stöd i sin roll som förälder och genom dessa forum kan 
föräldrar hjälpa varandra och stötta varandra i vissa frågor. Detta leder inte bara till att 
familjerelationen blir bättre utan det kan även förebygga riskbeteende hos barnen 
(Statens folkhälsoinstitut, 2007).  
Generellt så kan en trygg miljö under den tidiga uppväxten öka chansen för att det ska 
gå bra för ungdomen under tonårstiden. Om föräldrarna dessutom påpekar och starkt 
betonar att ungdomen inte ska dricka alkohol, minskar riskerna för en tidig alkoholdebut 
och berusningsdrickande. En varm och nära relation till sin familj minskar chansen för 
att hamna och utveckla problembeteende. Forskning visar även att tydliga normer och 
positiva förväntningar från familjen har visat sig ha positiv effekt gällande utveckling av 
problembeteende hos barnen (Statens folkhälsoinstitut, 2006).  
 
Under åren har relationen mellan föräldrar och skola förändrats liksom som nämns ovan 
ANDT-undervisningen. Föräldrar har idag betydligt större roll över bestämmandet av 
barnens skolgång och har fått olika möjligheter att utöva inflytande över skolan. 
Tidigare innan denna förändring genomfördes var förhållandet mellan föräldrarnas 
uppgift samt skolans uppgift mer tydligt (Erikson, 2013).   
  
Ett sätt för skolan att arbeta med föräldrar är genom ÖPP (Örebro preventionsprogram) 
som har fått stort genomslag. ÖPP grundades av forskarna Håkan Stattin och Nikolaus 
Koutakis. ÖPP är ett svenskt program som inriktar sig på föräldrar med barn i skolåren 
7-9. Programmet går ut på att engagera föräldrarna och se till att föräldrarna får den 
informationen som de behöver för att försöka motverka att deras barn dricker alkohol. 
Programmet är uppbyggt med föräldraträffar på ca 15-20 minuter vardera, dessa träffar 
sker en gång per termin i samband med ordinarie föräldramöten i årskurs 7-9 (Statens 
folkhälsoinstitut, 2006). ÖPP heter numera EFFEKT. Studier visar att föräldrar/familj 
och hemmiljön är ett bra sätt för att förebygga substansbruk (Koutakis, 2011). 
 
Ett annat program som har visat ha effekt vad gäller ungas dryckesvanor samt 
användning av andra substanser är programmet SMART (Self-Management and 
Resistance Training). Programmet SMART har i sin tur lagt en plattform för senare 
preventionsprogram, så som projekt ALERT och projekt STAR. SMART är ett 
förebyggande program som inriktar sig på unga skolungdomar i klass 7-8. Meningen 
med programmet är att se till att skolungdomarna får verktyg för att kunna stå emot 
alkohol, tobak och andra substanser. Dessa verktyg kan vara exempel på 
självbestämmande och lära dem att neka och motstå dessa substanser (Koutakis, 2011).  

4 Tidigare forskning 
Preventionsinsatser inriktade på ungdomar sker i mycket stor uträckning i skolan, 
tillsammans och integrerad i skolundervisningen. Preventionsundervisning i skolan är 
något som många ungdomar och barn världen över får möta under sin skoltid. 
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De första preventionsprogrammen som genomfördes i skolan på 50-talet i Sverige 
inriktade sig på begreppen kunskap, attityd och beteende samt att öka ungdomars 
kunskap om alkoholkonsumtionens negativa effekter. Denna sorts av preventionsarbete 
höll i sig i många år, trots att empiriska bevis saknades (von Greiff, 2008) 
 
Utformningen av undervisningen gällande ANDT har förändrats genom åren. På 1960-
1970-talet låg fokus på att beskriva riskerna och förmedla kunskap om droger 
(Börjesson & Palmblad, 2013; Coperland, Williamson, Kendzor, Businelle, Rash, 
Kulesza & Patterson 2009).  
 
På tidigt 1970-tal till tidigt 1980-tal hade arbetssättet modifierats och såg ut på ett annat 
sätt gällande ANDT- undervisningen. Under denna tid fokuserades det på personlig 
utveckling så som övandet av beslutsfattande, värderingsövningar och stresshantering. 
På tidigt 1980-talet fram till idag har ANDT-undervisningen fokuserat på 
gränssättningar i kombination till bredare personliga och sociala kompetenser, såsom 
stresshantering samt beslutsfattande. Undervisningen som sker av ANDT idag har blivit 
mer strukturerad vad gäller metoder, modeller och program. Fokus har förflyttats från 
att förmedla risker och kunskap om drogen till ett mer socialt påverkande (Börjesson & 
Palmblad, 2013). 
 
Li, Zhang, Liu, Arbeit, Schwartz, Bowers och Lerner (2011) beskriver tonårstiden som 
en tid för experiment, risktagande och möjligheter. Många riskfyllda beteende såsom 
drog- och alkoholanvändning påbörjas eller experimenteras under denna 
utvecklingsperiod. Många gånger börjar dessa beteenden uppträda innan tonårstiden 
(innan 12 års ålder). Tidig användning (innan tonårsåldern) av alkohol samt droger ger 
en ökad risk för utveckling av substans missbruk. Brown (2012) skriver att desto 
tidigare en ung människa börja använda alkohol, desto mer sannolikt är det att individen 
utvecklar ett alkoholberoende i tidig ålder. Skolelever som dricker minskar dessutom 
sina chanser att nå sin fulla potential.    
Enligt Coperland m.fl. (2009) är många narkotikaförebyggande program inriktade på att 
lära de negativa effekterna av narkotika. Det vill säga upplysning om drogerna och dess 
konsekvenser och biverkningar och verkningar. Coperland m.fl. (2009) och Lize, 
Iachini, Tang, Tucker, Seay, Clone, DeHart och Browne (2017) menar att program som 
är inriktade på de negativa effekterna har minimal effekt när det gäller ändring av 
uppfattningen av narkotika. Lize m.fl. (2017) antyder att program där deltagarna blir 
delaktiga i sin egen skicklighetsträning samt deltar tillsammans med andra deltagare är 
effektivare än program som syftar till att lära ut de negativa effekterna av bruket.  

De insatser som har visat ha effekt gällande preventionsarbete syftar till att förbättra 
sociala samt personliga kompetenser och färdigheter för att hjälpa unga att vägra 
drogerbjudande (Botvin & Griffin, 2007; Lize m.fl., 2017; Soole m.fl., 2008) Denna 
sorts av undervisning syftar till programmets interaktivitet, d.v.s. att undervisningen 
innehåller social träning i form av delaktighetsövningar, diskussioner samt att byta 
tankar med varandra (Botvin m.fl. 2007; Lize m.fl. 2017).  

Gauffin, Vinnerljung, Fridell, Hesse och Hjern (2013), Merline, Jager och Schulenberg 
(2008) samt Stone, Becker, Huber och Catalano (2012) menar att skolmisslyckande är 
starkt kopplat till utvecklandet av missbruksproblem, medan en god anknytning och 
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goda resultat i skolan hänger samman med minskad risk för missbruksproblem som ung 
vuxen. En annan riskfaktor när man talar om ungdomar och dess risk för senare 
missbruksproblem är ungdomars deltagande i fritidsaktiviteter. Stone m.fl. (2012) 
menar att ungdomars deltagande i fritidsaktiviteter minskar risken för att de senare ska 
hamna i missbrukskretsar samt själv hamna i missbruk i framtiden.  

Soole m.fl. (2008) menar att även preventionsprogrammets deltagarmängd har betydelse 
för dess effektivitet. Soole m.fl. menar att om 400 eller färre deltar i programmet har 
påvisat sig ha större chans att framstå som lyckat. Däremot om det är mer än 400 
deltagare anser det sig vara mindre chans att preventionsprogrammet lyckas. Tobler, 
Lessard, Marshall, Ochshorn och Roona (1999) menade att anledningen till att större 
grupper i preventionsprogrammen hade mindre chans att lyckas var på grund av att 
större grupper hade negativ effekt på deltagarna i gruppen. Resultaten blev inte alls lika 
effektiva utan hade nästan motsatt effekt än den mindre gruppen.  

I en Holländsk studie jämfördes olika program/insatser där ANDT-undervisning är i 
fokus. ÖPP, elevprogram, ÖPP och elevprogram och kontrollgrupp, ingen insats. I 
studien påvisades att enbart ÖPP inte hade någon effekt. Samma sak gällde enbart 
insatsen med elevprogram. Däremot kombinationen med både ÖPP och elevprogram 
visade på bra resultat och visade sig vara effektiv (Koning, 2009), Kotakis (2011) 
visade dock resultat för enbart ÖPP.  

Strandberg och Bodin (2011) påvisar i sin studie att ÖPP inte har några vidare effekter 
för ungdomarnas berusningsdrickande, berusningsdebut eller alkoholkonsumtion. 
Däremot visar studien att föräldrar som hade tagit del av ÖPP hade en mer restriktiv 
inställning till ungdomsdrickande än föräldrar som inte hade tagit del av programmet. 
   

5 Syfte och frågeställningar  

Yrkesverksamma inom skolan har erfarenheter av hur ANDT-undervisningen är 
uppbyggd, vilka svårigheter sin finns i skolans ANDT-arbete och tankar om hur arbetet 
skulle kunna utvecklas. I denna studie används yrkesverksammas erfarenheter för att 
belysa hur undervisningen faktiskt går till, hur skolans ANDT-arbete uppfattas, vilka 
förutsättningar samt möjliga hinder som kan finnas. 

Syftet med studien är att belysa yrkesverksammas uppfattningar om och erfarenheter av 
hinder och möjligheter med ANDT-undervisningen på några högstadieskolor 

Frågeställningarna som belyser denna studie lyder: 

1. Hur beskriver och uppfattar de yrkesverksamma den ANDT-undervisningen 
som bedrivs på sina respektive skolor?  

2. Vilka förutsättningar, hinder och möjligheter ser de i ANDT- arbetet?  
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6 Metod 
I detta avsnitt kommer vi ta upp hermeneutiken och varför den passar en kvalitativ 
forskning. Vi kommer fortsätta med att berätta om den teoretiska utgångspunkten, som 
är Vygotskijs teori om läromästaren och den proximala utvecklingszonen. Till sist 
kommer en beskrivning över hur genomförandet av denna studie gick till. Bland annat 
urvalet av respondenter, val av intervjumetod samt bearbetning av data som 
framkommit.  

6.1 Metodologiska utgångspunkter  

Syftet med studien är att belysa yrkesverksammas uppfattningar om och erfarenheter av 
hinder och möjligheter med ANDT-undervisningen på några högstadieskolor. I denna 
studie används yrkesverksammas erfarenheter för att belysa hur undervisningen faktiskt 
går till, hur skolans ANDT-arbete uppfattas, vilka förutsättningar samt möjliga hinder 
som kan finnas. 

Enligt Bryman (2008) är hermeneutiken ett synsätt samt tillvägagångssätt. Denna 
idé/synsätt handlar om att forskaren studerar det sociala sammanhanget och försöker 
förstå individens perspektiv och mening med sina uttalanden.  

Eriksson och Hultman (2014) menar att en hermeneutisk metod innebär att en individ 
lever sig in i och försöker förstå en annan individs handlingar. Det viktigaste sättet att 
förstå en annan individ är genom språket. Genom detta tillvägagångssätt försöker man 
få en fullständig förståelse av händelseförlopp genom att tolka och sammanfoga det som 
finns i individers medvetande. För att koppla det hermeneutiska synsättet till studien så 
har det stor betydelse ifall den yrkesverksamma själv anser att ANDT-undervisningen är 
viktig. Om inte den yrkesverksamma anser att undervisningen är viktig är det svårt att 
se goda resultat av den. Det är viktigt att yrkesverksamma kan se sina elevers proximala 
utvecklingszon och utgå från den för att förstå deras perspektiv. Ett exempel som är 
kopplat till Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen kan vara att lära sig 
cykla: ett barn på 6 år vill bli världsbäst i att cykla mountainbike. Eftersom 
mountainbike cyklas på väldigt ojämnt underlag ute i terrängen måste barnet först lära 
sig cykla på jämnt underlag för att inte skada sig. Första steget är att kunna cykla med 
stödhjul, när dessa sedan plockas av kan en förälder (eller annan vuxen) behöva hjälpa 
barnet att hålla cykeln stadig. Till sist klarar barnet av att cykla utan att någon stödjer 
cykeln och lär sig sedan att cykla i backar eller ojämnt underlag. Hela tiden har barnet 
haft någon vid sin sida som har sett när barnet är redo för nästa steg i utveckling för att 
bli världsbäst i mountainbike. På samma sätt ska den yrkesverksamma se till sina elever, 
försöka förstå när de är redo för nästa fas. I detta fall förmedlar den yrkesverksamma sin 
undervisning via språket genom att undervisa om alkoholens skadeverkningar 
tillexempel. Det är den yrkesverksammas sätt att hjälpa eleverna att förstå handlingarna 
av att använda alkohol och förhoppningsvis bidra till att någon/några av eleverna 
senarelägger sin alkoholdebut (Säljö, 2011).  
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6.1.1 Forskningsansats  

Metoden som används i denna studie bygger på kvalitativ grund. Anledning till att en 
kvalitativmetod valdes var på grund av att fokus ligger på förståelse för den sociala 
verkligheten samt kunskapen om att lärande sker i samspel med andra individer. 
Eftersom denna studie fokuserat på att intervjua verksamma inom skolans värld, har den 
kvalitativa forskningsmetoden samt den ontologiska ståndpunkten bedömts lämpligast 
för studiens syfte. Genom denna metod och ståndpunkt har studien fått en inblick över 
vad respondenterna anser och tycker, samt de verksammas stora roll vad gäller 
elevernas kommande lärande. Bryman (2008) understryker att kvalitativ metod 
kännetecknas av att studier är mer inriktad på ord istället för siffror, metoden 
kännetecknas även av intervjuer av olika slag. En kvalitativ metod har en 
kunskapsteoretisk ståndpunkt, som innebär att den fokuserar på förståelse för den 
sociala verkligheten och hur deltagarna i en speciell miljö tolkar denna verklighet. En 
kvalitativstudie kännetecknas även av en ontologisk ståndpunkt, som innebär att sociala 
egenskaper är resultatet av ett samspel mellan individer.  

Bryman (2008) liksom Kvale och Brinkman (2009) beskriver den kvalitativa metoden 
som en forskningsstrategi som bygger på förståelsen av den sociala verkligheten och hur 
deltagarna tolkar verkligheten som de befinner sig i. Kvale och Brinkman (2009) menar 
att kvalitativa metoder passar att använda då man är intresserad av att tolka betydelsen 
av den professionelles synvinkel, det vill säga dennes erfarenheter, tankar och 
funderingar. Till denna studie har semistrukturerade intervjuer valts eftersom studiens 
syfte bland annat handlar om att undersöka yrkesverksammas erfarenheter gällande 
ANDT-undervisningen. I denna intervjumetod finns det utrymme att ställa följdfrågor. 

Semistrukturerade intervjuer är enligt Kvale och Brinkman (2009) en forskningsintervju 
som ger författarna en god bild av respondenternas upplevelser av det valda ämnet. 
Enligt Bryman (2008) handlar en semistrukturerad intervju om att en lista upprätthålls i 
samband med intervjuerna, i vårt fall var detta en intervjuguide (Bilaga 1). Genom att en 
intervjuguide upprätthölls gav det respondenterna en stor frihet att ge svaren och forma 
dem utifrån sitt synsätt, tycke och erfarenheter om ämnet. Författarna fick även genom 
att använda semistrukturerade intervjuer chans att ställa följdfrågor, vilket gjorde att 
intervjuerna blev mer omfattande och respondenterna fick tala mer öppet och fritt om 
ämnet.  

6.1.2 Teoretisk utgångspunkt  

Denna studie präglas av en teoretisk utgångspunkt utifrån Vygotskijs tankar och verk. 
Anledningen till att Vygotskij valdes som utgångspunkt var på grund av hans tankar om 
den proximala utvecklingszonen och dess läromästare. Läromästaren är i sin tur lik en 
lärare som försöker förmedla kunskap till eleverna. Vygotskij menade även att språket 
är ett viktigt redskap och att det är genom språket vi integreras med andra människor. 
Många och mycket av Vygotskijs tankar kommer från Piaget. Tillskillnad från Piaget 
fokuserade Vygotskij på det sociala samspelet som sker i interaktion med andra 
människor. Både Piaget och Vygotskij menar att aktiviteter är en förutsättning för att 
barn ska få kunskap om sin omvärld. Men skillnaden mellan de 2 var att Piaget la fokus 
på att barn handlar i förhållande till föremål. Medan Vygotskij menade att det första och 
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mest grundläggande erfarenheterna ett barn lär sig är det interpersonliga, det vill säga 
erfarenheter av samspel med andra människor. I samspel med andra människor lär man 
sig att behärska språket, som är en viktig och väsentlig del för att ett barn ska kunna 
konstruera en begriplig värld åt sig själv (Bunkholdt, 2004).  Vygotskijs teori 
tillhör de så kallade kontextuella teorierna. De kontextuella teorierna kännetecknas av 
att de ser utveckling och funktion i ett omfattande sammanhang, t.ex. familjen.  

Vygotskij brukar skilja på 2 kognitiva nivåer; en nivå där barnet kan bemästra sina 
uppgifter på egen hand, och en nivå där barnet kan handla med hjälp och stöd av andra. 
Zonen mellan dessa 2 nivåer brukar kallas för den proximala utvecklingszonen. I varje 
utvecklingszon behövs en läromästare som visar barnet och hjälper barnet att bemästra 
sina uppgifter. Läromästaren kommer i framtiden vara barnets länk till utveckling, 
allteftersom det är läromästaren som säkerställer utvecklingen och hjälper barnet på 
vägen. Att läromästaren ger barnet uppgifter handlar om att barnet ska (så småningom) 
själv kunna bemästra dessa färdigheter, men att läromästaren finns till hands om det 
skulle uppstå några problem och om barnet skulle behöva hjälp. Läromästarens absolut 
viktigaste uppgift gentemot barnet är att förmedla språket, det som barnet senare 
kommer använda för att konstruera sin värld (Bunkholdt, 2004).  

Vygotskij menar att språket och möjligheten till att kommunicera är länken mellan 
människor, som i sin tur är länken till samhället. Genom språket och dess interaktion 
bygger individer upp sina sociala erfarenheter. De sociala erfarenheterna förmedlas 
senare vidare genom språket och interaktionen med andra individer (Bunkholdt, 2004; 
Säljö, 2011). En läromästare som kan kopplas till det verkliga livet är alla lärare som 
har funnits till hands under skolåren. De är en sorts läromästare som har gett stöd och 
hjälp vid uppgifter som inte har klarats av (Bunkholdt, 2004).  

Vygotskijs tankar om lärande har stor betydelse för vår studie. ANDT i skolorna ter sig 
som undervisning, genom undervisning sker lärande. Det Vygotskij menade var att 
läromästare hjälper andra individer att få kunskap om ämnet. Kopplat till vår studie 
betyder det att läromästaren (det vill säga en yrkesverksam på skolan) undervisar i 
ANDT som sedan byggs upp till ett lärande hos individerna. Läromästaren likt andra 
yrkesverksamma har en stor betydelse och har en länk till individernas (i detta fall 
barnens) utveckling.  

6.2 Planering och genomförande  

I detta avsnitt kommer vi beskriva hur vi gick till väga för att genomföra intervjuerna 
med respondenterna. Vi kommer även ta upp vilka respondenter som önskades till 
studien och hur de kontaktades.   

6.2.1 Urval 

Enligt Bryman (2008) använder sig kvalitativa forskare ofta sig av antingen 
målinriktade eller målstyrda urval. Dessa urval handlar huvudsakligen om att man väljer 
ut enheter (individer, böcker, avhandlingar osv.) för att kunna besvara studiens 
frågeställningar samt syfte. Enligt Bryman handlar det målinriktade urvalet om att 
forskaren gör sitt urval utifrån individernas relevans för forskningsfrågorna. 
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Urvalet som var grunden till denna studie var målinriktat. I vår studie valdes därför 
respondenterna utifrån studiens syfte och frågeställningar. Kontakt togs med 
respondenterna genom mail och telefonsamtal. I första skedet skickades ett missiv ut till 
olika rektorer som arbetar på skolor i Småland, eftersom vi ansåg att det skulle vara 
intressant att intervjua dem då de även har stor kunskap om regler och skolans policy. 
På grund av rektorer och många andra yrkesverksammas tidsbrist fick studiens krav på 
yrkesverksamma breddas, och vi valde att intervjua yrkesverksamma inom skolans 
värld. Det vill säga alla som arbetar inom skolan, eller på skolan. Det kunde vara i form 
av skolsköterska, kurator, ANDT-samordnare, lärare osv. Detta underlättade arbetet och 
författarna fick respondenter som vill medverka i internet och mail. Sedan underlättade 
det för studien att en av författarna hade god kontakt med gamla yrkesverksamma på 
skolorna, vilket gjorde att intervjuerna kunde ske tidigare samt fortare än tänkt. 

När intressanta respondenter gett sitt medgivande blev det totalt 4 intervjuer med 6 
yrkesverksamma: en rektor, två ANDT-samordnare, en kurator och två fritidspedagoger. 
ANDT-samordnarna arbetar inte i någon skola utan arbetar för kommunen med att 
bland annat sammanställa skolornas ANDT-policy. ANDT-samordnarna intervjuades 
vid samma tillfälle, lika så fritidspedagogerna eftersom de arbetar tillsammans. 

6.2.2 Datainsamling och instrument 

Till studien valdes semistrukturerade intervjuer samt intervjuguider (se bilaga 1) som 
användes under hela intervjun.  

Intervjuguiderna var alla lika utformade för att alla respondenter skulle få chans att 
svara vad de tycker samt för att enklare kunna säkerställa denna information senare i 
resultatet. För att kunna säkerställa att all information kom med och ingen glömdes eller 
tappades bort frågades om samtycke av inspelning av intervjun. Vid inspelning av 
intervjuerna används båda författarnas mobiltelefoner för att säkerställa att allt skulle 
höras samt att inte någon mobiltelefon skulle ta slut på batteri eller slockna. Detta 
gjorde på grund av säkerhetsskäl från författarnas sida.   

Anledningen till att semistrukturerade intervjuer valdes var på grund av önskan om 
respondenternas egna uppfattningar och tankar om ANDT-undervisningen, samt att 
följdfrågor kunde ställas för att få ytterligare information som skulle kunna vara viktig i 
det senare rapportskrivandet.  

En intervjuguide kan liknas vid en strukturerad lista över vilka frågeställningar som ska 
beröras i en semistrukturerad intervju. Målet med en intervjuguide är att kontexten ska 
vara detsamma över alla intervjuerna för att möta samma frågestimuli. Anledningen till 
att kontexten ska vara detsamma för alla respondenterna är för att respondenternas svar 
ska kunna samanställas på ett jämförbart sätt. När en intervju utgår från en intervjuguide 
ska frågorna formuleras på samma sätt och i samma ordning som de står på guiden.  
Frågorna på intervjuguiden ska vara utformade så att respondenten kan tala om hur 
han/hon upplever saker och ting (Bryman 2008).  
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6.2.3 Genomförande 

I denna studie har 4 intervjuer genomförts, med 6 respondenter. Det vill säga att vid två 
intervjuer var det två respondenter vid dessa intervjuer. Detta gjorde att två stycken av 
intervjuerna blev längre, men det medförde också att svaren blev bredare och 
utförligare. Respondenterna kommer att benämnas respondent 1-6 i resultatet för att det 
ska vara tydligt vem som har sagt vad under intervjuerna. Respondent 1 är från den 
första intervjun, respondent 2 och 3 är från intervju nummer 2 och respondent 4 och 5 är 
från intervju nummer 3, respondent 6 tillhör intervju nummer 4.  

Respondenternas yrkestitlar är rektor, ANDT-samordnare, fritidspedagog samt kurator. 
Respondenterna som medverkade är från olika kommuner och olika högstadieskolor. De 
har arbetat inom och med skolverksamhet olika länge, allt från 2 år till 27 år vilket 
innebär att de hade väldigt skiftande erfarenhet av ANDT-arbetet. Längden på 
intervjuerna varierade från intervju till intervju. Anledning till detta är oklart, men en 
bidragande faktor kan vara tidsbristen som ofta råder bland skolverksamma, men även 
på grund av att två av intervjuerna var gruppintervjuer. Intervjuerna var mellan 16 min 
upp till 45 minuter, detta gjorde att transkriberingsarbetet såg väldigt olika ut samt tog 
olika lång tid.  

6.2.4 Transkribering & bearbetning av data  

Efter var intervju genomförts avlyssnades inspelningarna av intervjuerna direkt samma 
dag. Detta på grund av att minnet skulle hållas färskt samt för att författarna enklare 
skulle kunna transkribera intervjuerna sedan. Att transkribera innebär att man skriver 
ner allt ordagrant vad som har sagts under intervjun. 

Efter att transkriberingen var gjord lyssnades den igenom en gång till för att säkerställa 
att allt hade blivit rätt. När detta var gjort skickades transkribering till den andra 
författaren för att denne skulle dubbelkolla så att transkriberingen var rätt. Det var till 
stor hjälp för studien samt det kommande resultatskrivandet att intervjuerna blev 
inspelade, detta för att säkerställa att allt som sagts under intervjun inte kommer 
glömmas eller försvinna. På detta sätt blir även studien mer trovärdig, eftersom allt 
resultat från intervjuerna kommer direkt från respondenterna. Transkriberingen tog 
mellan tre och 6 timmar för vartdera intervjutillfälle. Sammanlagt tog hela 
transkriberingen av alla intervjuerna ca 20 timmar. Anledningen till att transkriberingen 
tog olika tid berodde främst på intervjulängden, men även på grund av om inspelningen 
av intervjuerna hördes tillräckligt tydligt.  

Efter transkriberingen skrevs all information ut för att sedan kunna försöka hitta likheter 
samt olikheter mellan de olika intervjuerna. Färgpennor/överstryckningspennor 
användes i arbetet med transkriberingarna för att enklare kunna urskilja dem samt för att 
kunna kategorisera informationen som vi fick ut i olika teman i resultatet. Färgerna var 
olika beroende på vilken kategori eller vilket tema som informationen skulle få vara 
med i. Att använda sig av en analys i form av olika teman som vi gjorde, kallas enligt 
Bryman (2008) att använda en tematisk analys. Enligt Bryman är en tematisk analys ett 
av de vanligaste angreppssätten när det gäller kvalitativ data. En tematisk analys går ut 
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på att man som forskare söker efter olika teman som man sedan använder sig av i sin 
analys och senare rapportskrivandet.  

Enligt Bryman (2008) är transkribering av intervjuer att föredra på många sätt. Bland 
annat för att det underlättar när man sedan ska analysera vad respondenterna sagt och 
menat. Man kan även göra upprepade genomgångar av respondenternas svar samt att 
man kan gå tillbaka i intervjuerna och kolla vad de sa exakt och kanske få ett nytt 
perspektiv på det respondenterna sagt.  

6.2.5 Forskningsetiska principer 

För att kunna genomföra intervjuerna på ett etiskt sätt så har de forskningsetiska 
riktlinjerna följts. De 4 etiska riktlinjerna är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). De 4 principerna 
förmedlades i början av intervjuerna, samt var med vid den första kontakten via mail. 
Där förklarades de kortfattat samt hur dessa principer kommer till att användas i studien 
samt intervjun.  

Informationskravet handlar om att informera respondenterna inför varje intervju om 
deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller vid deltagandet (Vetenskapsrådet, 
2002). Varje intervju påbörjades med lite kort information om författarnas arbete, 
studien och dess syfte. Författarna informerade om syftet med respondenternas 
deltagande samt varför just dem valdes till studien. Respondenterna blev även 
informerade om de etiska riktlinjerna som studien utgick ifrån.  

Samtyckeskravet handlar om att samla in respondenternas samtycke till intervjun och 
deltagandet (Vetenskapsrådet, 2002). Samtycket genomfördes muntligt med 
respondenten/respondenterna i början av intervjuerna. Innan intervjun började 
tillfrågades respondenterna om inspelning av intervjun var okej, eftersom detta skulle 
underlätta studiens arbete framåt. I alla fall av intervjuerna var detta okej. 
Respondenterna blev medvetna och informerade om att deltagandet var frivilligt samt 
att de hade rätt att avbryta intervjun när som. I intervjuerna som genomfördes var det 
ingen respondent som ville avbryta eller utlämna svar på någon av frågorna.  

Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna ska få information om att 
personuppgifter skall förvaras på ett säkert sätt och att informationen som kommer 
framgå från intervjun endast kommer användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 
2002). Det är viktigt att poängtera för respondenterna att det råder tystnadsplikt vid 
varje intervjutillfälle, vilket informerades om i början av varje intervju. Då tecknades ett 
muntligt tystnadsavtal mellan respondenterna och författarna, där det försäkrades om att 
uppgifterna som kom fram under intervjun endast kommer till att användas för studiens 
syfte.  

Till sist är det nyttjandekravet som handlar om att de insamlade uppgifterna inte 
kommer användas för annat ändamål än till det kommande skrivandet (Vetenskapsrådet, 
2002). Respondenterna informerades om att informationen inte kommer nyttjas till 
något annat än till studien. Respondenterna fick även information om att inspelningarna 
som gjordes under intervjun kommer att raderas efter studiens slut.  
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Denna studie är intresserad av arbetet med ANDT-undervisningen i skolor vilket 
innebär att det inte handlar om någon utsatt grupp. Vi anser därför att det inte kommer 
bli etiskt problematiskt. Det viktigaste är att alla respondenter känner sig bekväma 
under intervjuerna, men även under tiden studien genomförs utan deras närvaro.  

6.2.6 Kvalitetskriterier 

Validitet och reliabilitet är 2 viktiga kriterier i den kvantitativa forskningen, dock har 
kriteriernas begreppsrelevans diskuteras när det gäller den kvalitativa forskningen då 
den kvalitativa forskningsmetoden inte handlar om mätning (på samma sätt som den 
kvantitativa forskningen). Validitet och reliabilitet är 2 begrepp som forskare trots det 
tycker är viktigt även för den kvalitativa forskningen. På grund av detta assimileras 
validitet och reliabilitet in i den kvalitativa forskningen, däremot utan att förändra 
grundbegreppens betydelse, men istället för att lägga mycket vikt vid frågor som rör 
mätning läggs fokus på annat (Bryman, 2008; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Bryman (2008) talar om 4 begrepp: extern reliabilitet (kan jämföras med begreppet 
pålitlighet), intern reliabilitet (kan jämföras med begreppet pålitlighet), intern validitet 
(en motsvarighet till trovärdighet) samt extern validitet (svarar mot överförbarhet). 
Extern reliabilitet står för att undersökningen kan upprepas. Vilket den inte kan i sociala 
sammanhang så som i intervjuer, däremot kan kvalitativa forskare upprepa en 
etnografisk undersökning genom att denna går in i en liknande social roll som den första 
forskaren. Intern reliabilitet handlar om att forskare i ett forskarlag kommer överens om 
hur de ska tolka det de ser och hör. Extern validitet handlar om i vilket utsträckning 
resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer samt situationer. Intern validitet 
handlar om att det måste finnas en god överensstämmelse mellan forskarens 
observationer och de teoretiska idéerna denna har och utvecklar. 

Att bedöma trovärdigheten (intern validitet) i resultatet/studien handlar om att man som 
författaren säkerställt forskningen utifrån de regler som finns och att man rapporterar 
resultaten till individerna som är en del av den sociala verkligen för att säkerställa och 
bekräfta att de som tolkats är rätt (Bryman, 2008). Kopplat till vår studie är resultatet 
som framgick trovärdigt utifrån de regler som följdes.  

Att bedöma överförbarheten (extern validitet) i en forskning kan göras t.ex. genom att 
man använder något som heter ”thick descriptions” där man undersöker och gör en 
bedömning över hur resultaten hade fungerat på en annan plats eller i en annan miljö 
(Bryman, 2008). Kopplat till vår studie hade resultaten om ANDT-undervisningen vid 
de olika skolorna kunnat genomföras och integreras även i andra skolor runt om i 
landet.  

Att bedöma pålitligheten (reliabilitet) i denna studie kräver att författarna antar ett 
granskande synsätt. Detta innebär att man säkerställer att det har skapats en fullständig 
och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen. D.v.s. 
problemformulering, val av respondenter, fältanteckningar, intervjuskrifter, beslut 
rörande analysen samt data, och så vidare (Bryman, 2008; Kvale & Brinkmann, 2014). 
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7 Resultat 
I resultatet framkommer information från fyra olika intervjuer med sex olika 
respondenter. Respondenterna är från olika skolor, kommuner och har olika 
yrkeserfarenheter samt yrkesbeteckningar. Respondenterna är i olika åldrar och har 
olika kön men alla arbetar på ett eller annat sätt med elever och ANDT-undervisningen. 
Resultatdelen är uppdelad i 9 olika underrubriker för att läsaren enklare ska kunna 
hänga med och förstå innehållet i varje textstycke bättre.  

7.1 ANDT-undervisning i skolan  

Under intervjuerna framkom att vissa av respondenterna inte hade genomfört någon 
ANDT-undervisning någon gång. Däremot menade de att de ändå varit med i arbetet 
med alkohol, narkotika, dopning och tobak. Respondent 4 och 5 är ANDT-samordnare 
och framställer ANDT-policyn i kommunen de är verksamma och de har aldrig 
undervisat i ANDT. Istället fungerar de mer som ”bollplank” för de som undervisar i 
ANDT. De förser skolor med material som kan vara bra för dem och besöker 
fritidsgårdar ifall fritidspedagogerna misstänker bruk av alkohol exempelvis. Resterande 
respondenter har undervisat eller undervisar fortfarande i ANDT.  

Under alla fyra intervjuer med de sex respondenterna som deltog ställdes en fråga 
angående hur ANDT-undervisningen i skolan är uppbyggd, på denna fråga svarade 
respondenterna lite olika. Alla respondenter som medverkade menade att ANDT-
undervisningen måste integreras i vardagen för bästa resultat. Så gott som alla 
respondenter hade och använder sig av det synsättet även i utformningen av 
utbildningen/undervisningen. ANDT-undervisningen integreras i skolämnena och i 
skolan som helhet hos alla respondenter. Det är viktigt att integrera ANDT- 
undervisningen i den vanliga undervisningen i skolan  

Vi behöver jobba med det, på ett bra sätt och inte göra happenings av 
det. Och när man använder program som du pratar om, så finns en stor 
risk att det blir en happening vid ett tillfälle… Nu har vi gjort detta så 
checkar vi av det… Utan man måste, det kan vara bra som en uppstart 
eller avslut på ett arbete. Men det viktiga är vardagens kontinuerliga 
arbete... i det då. (Respondent 1) 

Respondenten betonar att man ska arbeta med ANDT-undervisning kontinuerligt för att 
det inte ska bli en ”happening” av det hela. Det vill säga att det blir en grej som endast 
händer en gång och sen aldrig mer, för detta menar respondent 1 inte fungerar. 
Respondent 1 talar om att på skolan hen är verksam på använder de ANDT-
undervisning i skolämnena, bland annat idrotten där de arbetar utifrån ett hälsotema. 
Respondent 1 menar även på att skolan använder sig av olika temadagar som sker 
ungefär en gång i månaden. Vid dessa temadagar lyfts olika teman upp som fokuseras 
på under de dagarna. Respondent 2 och 3 håller med respondent 1 och dess uttalande 
angående att ANDT-undervisningen måste integreras i den vanliga undervisningen. 

Ja det måste tillhöra vardagen, jag tror inte på de här projekten eller 
temaarbete eller någonting annat utan jag tror att det här måste pågå 
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hela tiden… Jag tror att vi måste få in det i vardagens tänk, i 
skolarbeten i hemmen, på fritiden. (Respondent 2) 

Förutom respondent 4 och 5 som då inte arbetar på skolorna, utan är ANDT-samordnare 
och arbetar för olika skolor. Respondent 1, 4 och 5 är av åsikten att ANDT-
undervisningen påbörjas för sent.  

Och man måste börja tidig. Så att i 7:an, 8:an och 9:an är det nästan 
lite sent. 5:an, 6:an är då en del börjar vakna till liv och börjar funderar 
i det, i röka till exempel. (Respondent 1) 

Vi tänker mycket bredare än bara i skolarbetet men tänker man bara i 
skolarbetet så tycker både du och jag egentligen att de ska gå ner 
mycket mer i åldrarna, man ska prata om det redan på mellanstadiet och 
inte vänta till högstadierna. (Respondent 4) 

Respondent 2 har varit verksam i skolans värld i 27 år och under dessa år är det 11 
stycken (tidigare elever) som har avlidit innan de hunnit fylla 30 år. Respondenten anser 
att det är viktigt att ta upp detta hos de elever som är i närheten av ett sådant avslut 
själva för att få dem att förstå allvaret och konsekvenserna av sitt bruk. De sätter lite 
mer perspektiv på saker och ting och ger en mer svart och vit bild av vad som kan ske.  

I två av skolorna använder de sig av bland annat värderingsövningar och 
värdegrundsarbetet i undervisningen. Värdegrundsarbetet är ett program som används i 
kommunen som ett preventivsprogram eller ett sorts hjälpmedel för skolorna. På 
hemsidan värdegrunden.se finns det olika teman som skolorna kan ta upp veckovis. 
Vissa teman handlar t.ex. om hälsofrämjande arbete och andra kan handla om genus och 
jämställdhet.  

Skolorna arbetar på olika sätt med ANDT-undervisningen. Skolan där respondent 1 
arbetar, arbetar de mycket med 4-hörnövningar och diskussioner. 4-hörnövningar 
innebär att den yrkesverksamma säger ett påstående och sedan fyra olika 
ställningstagande där varje hörn av klassrummet står för ett ställningstagande och 
eleverna ska sedan välja det hörn som de anser stämmer med deras attityd/värdering. 
Eleverna får även skriva böcker om sig själva, hur de vill leva sitt liv, och sedan 
redovisas detta för övriga i klassen/gruppen.  

Respondent 4 och 5 menar att ANDT-undervisningen är väldigt viktig, och att den 
behöver genom synas i så gott som alla som möter barn och ungdomar. Just i detta fall 
arbetade inte respondenterna i skolan hela tiden, utan de var mer på fältet så att säga. 
Detta gjorde att respondenterna fick svara på hur de tyckte att undervisningen skulle 
vara uppbyggd (eftersom de inte endast arbetar på en skola/åt en skola). Men som 
tidigare respondenterna så har även dessa respondenter stött på värdegrundsarbetet och 
pratade om det under intervjun. Respondent 4 påpekade och betonade programmet 
”ANDT på schemat” som hade varit önskvärt om skolorna kunde använda sig av. 
Däremot var resurserna och tiden för lite samt att skolorna redan använder sig av 
värdegrundsarbetet. De betonar även att värdegrundsarbetet är väldigt viktigt.  
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Samtliga respondenter betonar betydelsen av att integrera ANDT-undervisningen i 
skolämnena. I en av skolorna framkommer att ANDT-undervisningen integreras i 
skolämnena. En respondent berättar att i biologin pratar man om effekterna och hur de 
påverkar kroppen om man använder ANDT preparat. I matematiken så kan man räkna 
ut hur mycket det exempelvis kan kosta för samhället att ha en individ som använder 
ANDT preparat, eller t.ex. hur mycket det kostar för den enskilde individen. Samtidigt 
som de räknar ut talet och lär sig matte på det sättet så lär de sig och får kunskap om 
alkohol, narkotika, dopning och tobak. Värdegrundsarbetet betonas starkt och uttrycks 
hela tiden att det är något som måste integreras tillsammans med den ”vanliga” 
undervisningen. Den har därför avsatt tid på schemat 2 gånger i veckan. Detta är den 
enda skolan i den ena kommunen som har avsatt tid till ANDT-undervisning på 
schemat.  

Vårt mål är att, är ju att integrera t.ex. ANDT-undervisningen i den 
vanliga undervisningen. D.v.s. som ett värdegrundsarbete då. Om 
man ska plugga biologi, ja då pluggar vi kring ANDT. Hur påverkar 
detta oss osv. Pluggar vi matematik så räknar vi ut t.ex. vad det kan 
kosta för/per samhälle med alla droger som förs in osv. och så 
räknar man ut då. Alltså man ska försöka integrera, det är alltid det 
som fungerar bäst. (Respondent 6) 

7.2 Tjej- och killgrupper, grupper för invandrare och särskola 

Skolan där respondent 2 och 3 är verksamma arbetar mer med tjej-och killgrupper, men 
även i helklass. När de har dessa tjej-och killgrupper så pratar de om både alkohol, 
tobak och droger, men även om sex och samlevnad. Respondent 3 anser att det är mer 
givande för eleverna att dela upp tjejer och killar i olika grupper. 

… Man vågar inte liksom ställa rätt fråga för det handlar liksom 
fortfarande om när man är i tonåren: duger jag duger jag inte ..man kan 
komma in längre, man kan möta dem mer där de är för när man kör 
allihopa tillsammans så bli det ofta lite ytligare, man kommer liksom 
inte riktigt hela vägen in. (Respondent 3) 

En respondent berättar att polisen kom till skolan tidigare år och berättade om etik och 
moral för eleverna och att personal från ungdomsmottagningen besökte deras tjej-och 
killgrupper innan. Detta ansåg respondenten och hens kollega var väldigt givande för 
eleverna.  

Men vi har ju haft alltså, det har ju varit det som har varit väldigt 
verkningsfullt tycker jag. Vi har haft *NAMN* från 
ungdomsmottagningen och jag tycker han är, jag säger det igen att han 
måste vara Sveriges bästa sexolog. Han pratar liksom mycket om sex och 
samlevnad och det har varit verkningsfullt för killarna för de kommer 
ihåg honom. (Respondent 2) 

Under tidigare år (när resurserna var fler) var samarbetet mycket bättre mellan skola, 
socialtjänst och polis, men på grund av dess bristande resurser har det blivit mindre av 
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detta. Polisen kommer inte alls till skolan längre på grund av att det inte finns några 
resurser till det och eleverna får gå till ungdomsmottagningen istället för att personal 
därifrån kommer till dem. Samtliga skolor samarbetar med fritidsgården som tillhör 
skolan och dit är alla som går högstadiet välkomna. Respondenterna menar att de 
arbetar med ungdomarna på ett lite annorlunda sätt än vad de gör i skolan.  

På skolan där respondent 2 och 3 arbetar har de även speciella grupper med bara 
invandrare. Det är en anställd på skolan som står för undervisningen för dessa 
ungdomar. Dessa grupper är också uppdelade för tjejer och killar. Respondenterna tror 
att många glömmer bort att dessa ungdomar kommer från en annan kultur där lagar och 
regler inte ser ut på samma sätt som i Sverige. Respondent 2 säger att i princip alla 
afghaner som går årskurs 7-9 på denna skola röker och då är det extra viktigt att ge dem 
information om vad som gäller i skolan och i samhället. Det är inte alltid enkelt att nå 
fram till dem om det brister i språket, men respondent 3 lägger stor vikt på att man inte 
ska sluta informera.  

Respondent 6 arbetar på en skola där det också finns grundsärskola/särskola och även 
där undervisar de i ANDT. Hur mycket av informationen som når fram menar 
respondenten är svårt att veta men tillägger också att man ska fortsätta med 
undervisningen ändå och inte sluta försöka.  

7.3 ANDT-undervisningen måste integreras i vardagen 

ANDT-undervisningen i skolan anser respondenterna vara viktig, men de är också ense 
om att det måste pågå även utanför skolan. Skolan som respondent 2 och 3 är 
verksamma vid samarbetar mycket med skolans fritidsgård och båda ser att det är ett 
viktigt samarbete. Även respondent 4 och 5 samarbetar ibland med fritidsgårdarna på så 
vis att de kommer dit på kvällarna ibland för att se hur situationen ser ut där och kanske 
pratar med ungdomarna som är där just då. 

En av respondenterna betonar att helheten skapar de förebyggande elementen. Det är 
viktigt att även föreningar och näringsliv är engagerade i ANDT-undervisningen och 
tillägger att varje förening ska ha en policy kring de olika delarna i ANDT.  

Har man inte det så får man inte pengar till sin förening eller så, utan 
det är vissa krav som ska genomföras. (Respondent 4) 

Det är inte alla elever som känner sig trygga i att gå och prata om sina problem med en 
lärare exempelvis utan känner sig kanske trygga med att prata med en fritidspedagog. 
Respondent 2 och 3 berättade att en del elever tycker att ”vuxna bara tjallar” och därför 
väljer att inte berätta om sina problem. Både respondent 2 och 3 förklarade att de mer än 
gärna bli kallade tjallare om de kan rädda ett enda liv på grund av detta.  

... att ni vuxna ni bara tjallar och den här biten och då få.. alltså jag kan 
ju säga det att jag skulle gladeligen tjalla hundra gånger om jag slipper 
uppleva att en enda människa dör till. Det kan jag ju säga. (Respondent 
3) 
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Jag kan också liksom stå för, folk få kalla mig för tjallare eller annat det 
skiter jag i om jag räddar några liv. (Respondent 2) 

7.3.1 Sysselsättning  

Respondent 3 betonar betydelsen av sysselsättning och aktiviteter utanför skolan. Han 
menar att inte ha någon sysselsättning föder utanförskap, vilket kan föda andra 
oönskade beteende så som missbruk användning och kriminella handlingar.  

Jag tycker att det är oerhört viktigt att man sysselsätter, sysselsättning. 
Både jobb och att på fritiden har någonting att göra, att idrotta eller 
samla frimärken eller, ha någonting att göra alltså det är oerhört viktigt. 
Det är det här utanförskapet som föder... man har ingenting att göra då 
hänger man på stationen och vad hittar man på stationen, ja då röker vi 
väl ihop och nästa steg, vad tar vi näst? Alltså det är hela tiden att man 
försöker sysselsätta ungdomar. Och det är ju viktigt att kommunen och 
stat... stat och kommun skjuter till pengar till föreningar, organisationer 
för att kunna aktivt jobba med de här frågorna.  För det tror jag är en 
avgörande bit. Sysselsättning. (Respondent 3) 

Även respondent 2 menar att sysselsättning är viktigt, bland annat sysselsättning i form 
av sommarjobb eller helgjobb. Då får man gå upp i tid och gå och lägga sig i bra tid, 
vilket också gör att chansen mindre att man går ut med andra kompisar och använder 
t.ex. narkotika, alkohol eller gör kriminella saker.  

I intervju 3 framkommer att även respondent 5 menar på att sysselsättning på fritiden är 
betydelsefullt och kan minska risken för missbruk och utanförskap. Respondent 4 och 5 
säger i intervjun att de har som önskemål till sommaren att sätta ihop ett projekt för 
ungdomarna för att hålla dem sysselsatta om dagarna. Projektet skulle vara någon form 
av feriearbete där ungdomarna blir anställda under tre veckor och arbetar med t.ex. 
event, kampanjer. Dessa event och kampanjer skulle då vara kopplade till alkohol, 
narkotika, dopning och tobak (som är ett av målområdena). På detta sätt får ungdomarna 
arbeta och tjäna pengar samtidigt som de lär sig och arbetar kring ANDT och inte minst 
får de arbetserfarenhet som är mycket viktigt.  

… har du en aktiv meningsfull vardag och fritid är risken mindre att du 
hamnar kanske en form missbruk eller utanförskap. (Respondent 5) 

7.4 Familjens betydelse 

Respondent 1 betonar föräldrarnas betydelse för ungdomarna. Han menar att det inte 
enbart är skolan som ska arbeta förebyggande mot alkohol, narkotika, dopning och 
tobak bland ungdomarna, utan skolan är bara en förebyggande aktör som kan hjälpa till 
när barnen är i skolan. Skolans främsta påverkans uppdrag är undervisning och lärande. 
Men den största påverkansgruppen när det gäller de andra bitarna, det vill säga alkohol, 
narkotika, tobak och dopningspreparat är föräldrarna. Respondent 1 menar att 
föräldrarnas betydelse för ungdomarna är avgörande i många fall, bland annat i att 
skjuta upp debutåldern för dessa preparat.  
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Det viktigaste i arbetet som skola har är att det är inte skola tillsammans 
med elev utan det är skola, föräldrar och elev. (Respondent 1)  

Föräldrarnas betydelse är som sagt väldigt viktig och en bidragande och förebyggande 
aktör. En respondent menar att samarbetet som sker mellan föräldrarna och skolan är 
väldigt viktigt. Framförallt för att föräldrarna har den avgörande och betydande 
inverkan på sina barn/ungdomar som gör att deras ord väger tyngre än vad skolans ord 
gör. Detta gör att skolan och föräldrarna med fördel ska samarbeta för att skolmiljön ska 
bli så behaglig och så fri från alkohol, narkotika, dopning och tobak som möjligt. Sedan 
är det även många föräldrar som tycker om att vara delaktiga i skolans arbete, och vara 
med och påverka vissa beslut som ska tas. Andra föräldrar är av en helt annan 
uppfattning och bryr sig mer eller mindre inte om skolan på det sättet. Detta kan göra att 
skolan inte får samma kontakt med dessa föräldrar, och då inte heller barnen till dessa 
föräldrar. Barnen till dessa föräldrar är ofta även de ointresserade av skolan, då de inte 
får något tillfälle eller plats till att ”gilla” skolan.  

Respondent 2 uttrycker och betonar starkt att om föräldrarna säger okej till exempelvis 
rökning så är det okej, och att i det fallet inte finns något att göra, skolan blir då 
verkningslösa på den biten.  

… och då finns ju inte det här stoppet för ungdomen utan då går 
ungdomen vidare för jag får för mina föräldrar eller vad bryr du dig om 
jag står här och röker, jag röker om jag vill, vad ska ni göra åt det? Ni 
kan inte göra någonting. Och sen blir det ju det här verkningslösa… 
(Respondent 2) 

Även respondent 6 betonar föräldrarnas betydelse för ungdomarna. Det skolan gör när 
de upptäcker att eleverna använder alkohol, narkotika, dopning eller tobak är att 
meddela föräldrarna, vad som har hänt och vad som kommer ske. När det gäller bruk av 
tobak finns det ingen lag som styr, som de yrkesverksamma kan stötta sig mot. Däremot 
har de policy (som både och elev har skrivit på) där information om åtgärder finns om 
eleverna brukar tobak på skolan. Om en yrkesverksam inom skolan ser någon elev som 
brukar tobak är det enda de kan göra är att ringa hem och berätta detta. Föräldrarnas 
tycke har stor betydelse för hur man går vidare med detta. Respondent 6 menar att det är 
förvånansvärt många föräldrar som godkänner och är medvetna om att deras barn får 
bruka tobak.  

Nej det är rätt så svårt att göra någonting, utan då är det här med 
värdegrundsarbetet och prata med dem och försöka få dem att sluta och 
erbjuda dem olika... för det finns ju massor, till exempel med tobak… 
(Respondent 6) 

7.5 Effekter av ANDT-undervisning  

Respondenterna 1, 2, 3 och 6 tror sig se resultat av ANDT-undervisningen dock är det 
svårt för dem att veta hur många timmar varje termin som läggs på denna undervisning. 
Respondent 3 sa att det är svårt att mäta eftersom de ibland kan komma in på ämnet 
trots att de undervisar/pratar om något annat ämne. Däremot vet de att resultatet av 



 

 

24 

 

undervisningen ter sig olika från elev till elev. Hos några elever kan en nyfikenhet 
väckas medan det hos andra kan ha en positiv effekt i form av förändring eller att eleven 
ändrar riktning bort från bruket.  

Respondent 6 betonar även som flertalet av de andra respondenterna att effekten av 
undervisningen är svår att mäta, men att man idag vet att om ANDT-undervisningen 
inte hade genomförts så hade det förekommit mer alkohol, narkotika, dopning och 
tobakspreparat på skolorna.   

Något som är centralt för alla respondenterna är att alla tycker att ANDT-
undervisningen behövs och att den ger resultat trots att den kan vara svår att mäta. 
ANDT-undervisningen är ett samhällsproblem och ett större problem i helhet och 
handlar inte enbart om skolan och dess preventiva arbete.  

I samtliga intervjuer förekom frågan om vad de ansåg var det positiva med ANDT-
undervisning, så här svarade de: 

Det kan få både positiv och negativ effekt. Ibland kan man väcka ett 
intresse som inte finns, men ibland så kan man mota det. Så därför är 
det viktigt att detta görs på ett bra sätt. (Respondent 1) 

Det positiva sen är ju när man får någon att ändra riktning. När man får 
ungdomar att tänka till eller, man ser att wow, nu har man sått ett frö 
som har fått börja växa och det liksom, det ändrar inriktning. Det är ju 
det positiva! Sen så tycker jag att det som är positivt är ju att ungdomar 
är ju mer medvetna både om risker och de har generellt mer 
information. (Respondent 3) 

Jo men det är ju alltså, det är ett väldigt viktigt arbete och förhindra att 
så få ungdomar som möjligt ska hamna i den här formen av problematik 
så att säga. (Respondent 5) 

Jag tycker då att den här skolan då, att det är väldigt positivt och vi har 
goda rutiner. (Respondent 6) 

 

I samtliga intervjuer och med samtliga respondenter framkommer att det inte 
förekommer någon utbildning gällande hur man undervisar i ANDT. Eftersom samtliga 
respondenter påvisar att det är de yrkesverksamma på skolan som undervisar eleverna i 
ANDT.  

Det krävs ganska mycket kunskap kring det, och sen så krävs det mycket 
hur man, hur man jobbar med ungdomar. (Respondent 1) 

Jag har ju fått det i min fritidsledarutbildning men det måste ju vara ett 
eget intresse att man hela tiden håller sig aktuell med rätt forskning med 
de material som finns ute. (Respondent 5) 
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7.6 Lagar, regler och policy 

Det är delade meningar om huruvida Sveriges lagar är till hjälp när det gäller bruk av 
alkohol, narkotika, dopning och tobak i skolan. En respondent anser att lagen inte är 
tillräckligt övergripande vad gäller rökning under skoltid, medan respondent 1 säger att 
rökningen är lagstyrd. Enligt tobakslagen så är det olagligt att sälja tobak till 
minderåriga men det är inte olagligt att köpa, bruka eller inneha tobak och det anses 
vara en stor brist. Varför de olika respondenterna säger olika gällande tobaken och dess 
lagstadga är oklart.  

Sen kan jag också tycka att det är lite brist i lagarna. Alltså det blir lite 
verkningslöst när man inte har något att backa och luta sig mot. Kan ju 
ta ett typ exempel. - 94 tog man ju bort rökrutorna på skolorna. Då 
skulle man inte få röka på skolgården som man faktiskt fick tidigare. 
Men då tog man liksom: bara det är utanför skolgården så är det okej. 
Men det är ju inte okej, jag menar det är ju samma skadeverkningar 
oavsett om du stå på skolgården eller om du står utanför skolgården. 
Men då går inte lagen in och täcker upp det här liksom att man kanske 
skulle ha att det är skoltid som det inte är tillåtet att röka till exempel... 
(Respondent 3) 

Respondent 3 menar alltså att en lagändring om att tobak inte får brukas under skoltid 
borde upprättas för att i längden skjuta upp debutåldern för rökning/snus och därmed 
minska skadorna hos unga. Gränsen från att enbart följa med sina kompisar som röker 
till att börja röka själv är tunn menar respondenten. Respondent 2 håller med sin kollega 
men menar också att det i första hand börjar med skolk, sedan kommer rökningen och 
att man umgås i fel kretsar och efter det är steget till alkohol och droger inte långt. 
Respondenten menar att allt går i en ond cirkel, och att denna onda cirkel ofta börjar 
med utanförskap och skolk. Det leder sedan ofta vidare till mer destruktiva saker, så 
som rökning, narkotika användning osv.  Skolornas policy omfattar enbart skolan och 
skolområdet och styr alltså inte vad som gäller utanför skolans område.  

Under intervju nummer 3 med respondent 4 samt 5 framkom det att det är 
respondenterna som tar fram skolornas ANDT-policys i en av kommunerna. I ANDT-
policyn står det om alkohol, narkotika, dopning och tobak och hur dessa preparat är 
förbjudna på skolans område. Det står även om skolans policy i allmänhet, t.ex. att alla 
yrkesverksamma på skolan är skyldig att anmäla till socialtjänsten om det misstänkts att 
någon av ovanstående preparat brukas. Skolan har även en policy gällande kontakt med 
föräldrarna. Då det finns kännedom eller misstanke om bruk av alkohol, narkotika eller 
dopningspreparat ska skolan kontakta vårdnadshavare. Detta års ANDT-policy var även 
polisen med och styrkte, vilket båda respondenterna såg positivt på då de menar att 
policyn kanske bli mer verkningsfull om det är andra instanser som också är med och 
medverkar i arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak.  

7.7 Sammanfattning  

ANDT-undervisningen är en viktig del i skolans värld och det är viktigt att låta den typ 
av undervisning ta plats och inte läggas åt sidan. Samtliga respondenter arbetar med 
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ANDT-undervisningen på ett eller annat sätt. De menar att ANDT-undervisningen 
behövs och att det måste integreras och arbetas kontinuerligt med. 

Resultatet tyder på att alla respondenter är överens om att ANDT-undervisningen bör 
integreras i vardagen, med familj, fritidsgårdar och föreningar. Detta för att kunna 
arbeta med ANDT-frågorna på ett bredare plan och nå individer på olika platser.  

Respondenterna är även överens om att det fanns mer resurser till undervisningen för 
några år sedan men att både ungdomsmottagning och polis har dragit ner på sina 
resurser. Att polis och ungdomsmottagning besökte skolan ansågs av respondent 2 och 3 
vara en viktig del och att eleverna tog sig till det som berättades. Det finns inte 
tillräckligt med pengar till detta. Vilket har gjort att förutsättningarna för att bedriva 
ANDT-undervisning har minskat med åren.  

7.8 Teoretisk problematisering  

Vygotskij talar om den proximala utvecklingszonen och dess läromästare. I denna 
studie var det enkelt att se att respondenterna tog på sig rollen som läromästare. En 
läromästare som Vygotskij menade är en person som ser en individ i det stadie den är 
just nu. De yrkesverksamma lyssnar in eleverna och arbetar med ANDT-undervisning 
där eleverna är just idag, för det kan skilja sig från olika klasser men också i klasserna.  

På grund av deras yrkestitlar arbetade de med eleverna väldigt olika. Några 
respondenter träffar eleverna dagligen i sitt arbete, medan några av dem gör det vid 
några tillfällen men de har alla gemensamt att de anser att det preventiva arbetet med 
eleverna är viktigt. Vygotskij menar att det är genom språket vi integreras med andra 
människor, vilket ibland kan vara ett problem i skolan. En av skolorna där de arbetar 
med tjej- och killgrupper arbetar de även med grupper med enbart invandrare eftersom 
deras kultur ser annorlunda ut från den svenska kulturen. De yrkesverksamma som 
arbetar med eleverna med invandrarbakgrund lär ut i sociokulturellt lärande och 
försöker samspela med dem för att lära dem. De yrkesverksamma tar på sig rollen som 
läromästare och försöker finna eleverna där de befinner sig i sin proximala 
utvecklingszon. Det vill säga att de yrkesverksamma måste förstå skillnaderna, 
förutsättningarna och hindren mellan eleverna för att kunna möta dem i det stadie som 
de befinner sig i. En yrkesverksam som inte vet hur man möter eleven där den befinner 
sig, kan inte påstå sig vara en läromästare, då en läromästare ser eleven där den är och 
utgår från utvecklingszonen. De yrkesverksamma kan se behoven hos eleverna genom 
att de arbetar tätt med individerna och möter dem dagligen. Det som krävs för att bli en 
läromästare är ett öppet synsätt, samt insikt över var någonstans eleven befinner sig i 
den proximala utvecklingszonen.  

8 Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi diskutera den valda metoden i denna studie, samt resultatet 
som framkom. Resultatdiskussionen är uppdelad i samma underrubriker som i 
resultatdelen. Detta för att underlätta för läsaren och för att skapa struktur i studien.  
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8.1 Metoddiskussion 

Metoden som användes för att genomföra studien var en kvalitativ semistrukturerad 
intervju. Att använda semistrukturerade intervjuer till denna studie var ett medvetet val 
eftersom studiens syfte var att belysa yrkesverksammas uppfattningar om och 
erfarenheter av hinder och möjligheter med ANDT-undervisningen på några 
högstadieskolor. Hade en kvantitativ metod använts istället hade svaren inte blivit lika 
utförliga som de blev via den kvalitativa metoden. Genom en intervju framkommer 
respondenternas egna tankar och åsikter och eftersom det var semistrukturerade så 
kunde respondenten dessutom utveckla sitt svar mer. Intervjuguide valdes att användas 
under alla intervjuerna, detta för att ingen fråga skulle glömmas bort. Några 
respondenter önskade att få intervjuguiden skickad till sig innan intervjun ägde rum, 
detta för att de ville vara lite förberedda på vilka frågor som skulle ställas. Om det 
påverkade resultatet eller inte är svårt att säga. Hermeneutiken var den vetenskapliga 
ansatsen som valdes i denna studie. Detta synsätt syftar till att försöka förstå det sociala 
sammanhanget samt individens perspektiv och mening med sina uttalanden.  

Valet av respondenter var yrkesverksamma inom skolan, det vill säga rektorer, 
kuratorer, skolsköterskor, lärare, fritidspedagoger osv. Studien påträffade en del 
problem vad gäller respondenterna. Det var svårt att hitta respondenterna som hade tid 
och lust att ställa upp på intervju, detta gjorde att vi började skicka runt missiv till andra 
yrkesverksamma inom skolan, som vi till en början inte hade tänkt tillfråga på grund av 
studiens syfte. På grund av tidsbristen så valdes de respondenter som vi fick kontakt 
med. I detta fall påverkade det inte studiens syfte något speciellt då vi fick svar på alla 
frågor på intervjuguiden samt våra frågeställningar. Till en början var tanken att sex 
intervjuer skulle ske, därav sex respondenter. I denna studie blev det istället fyra 
intervjuer med sex respondenter. Anledningen till att två av intervjuerna var med två 
respondenter istället för en (som var tanken) var på grund av tidsbristen som de 
yrkesverksamma hade. Detta var inget som påverkade resultatet, däremot var det lite 
svårare att transkribera dessa intervjuer eftersom de ibland pratade samtidigt och det var 
svårt att urskilja ord. Om alla intervjuer hade varit med en respondent hade det 
underlättat transkriberingen.  

Vygotskijs teori om läromästaren och den proximala utvecklingszonen kändes passande 
till denna studie, dock inte helt självklar. Att den passar är eftersom fyra respondenter 
(ANDT-samordnarna har ingen direkkontakt med eleverna i sitt dagliga arbete) kan ses 
som läromästare och sättet de svarade på frågorna i intervjun gjorde att vi fick 
uppfattningen om att de se eleverna där de befinner sig, det vill säga i sin proximala 
utvecklingszon. Eftersom ingen av respondenterna arbetar som lärare på skolorna 
kanske det hade blivit andra svar. Respondenterna arbetar inte med hela klasser utan 
med några elever åt gången vilket gör att det kan vara lättare för dem att se den 
proximala utvecklingszonen. Dock kan det vara svårt för lärare (och andra som arbetar 
med stora klasser) att se alla elevers utvecklinszon eftersom klasserna ofta är så pass 
stora att läraren kanske inte har tid till var och en av eleverna. Lärare och den tidsbrist 
som råder inom läraryrket gör (enligt vår mening) att lärarna inte ser den proximala 
utvecklingszonen hos eleverna, utan alla elever tilldelas samma uppgifter. Detta trots att 
eleverna kan befinna sig på helt olika platser och ställen i deras utvecklingszon. Det kan 
inte vara meningen att ett barn som ligger långt fram i sin utvecklingszon och en elev 
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som inte har kommit lika långt ska ges samma förutsättningar att klara t.ex. en uppgift. 
Vi är av uppfattningen att de inte kan få samma uppgifter eftersom de inte har samma 
förutsättningar för att klara av det. Om man kopplar detta till ett behandlingsperspektiv, 
handlar det om att se den 13-åriga eleven som en unik individ med en helt egen 
utvecklingszon. Det är viktigt att komma ihåg att alla inte har samma förutsättningar 
gällande olika saker i livet, individerna har haft det olika svårt respektive enkelt vilket 
gör att det bland annat befinner sig på olika stadier i livet (den proximala 
utvecklingszonen). Det är därför så oerhört viktigt att möta klienten, eleven, individen 
osv. där den befinner sig - i sin egen utvecklingszon.   

En teori som vi kunde använt oss av också är risk- och skyddsfaktorer eftersom det är 
något som nämns på olika platser i resultatet. Den teorin känns inte heller självklar 
eftersom det inte är ett genomgående tema i studien. Möjligtvis hade en kombination av 
dessa två teorier kunnat vara lite mer självklar en enbart en av teorierna. Däremot ligger 
fokus i denna studie på yrkesverksammas erfarenheter och inte elevers erfarenheter/risk- 
och skyddsfaktorer. Av den anledningen valdes Vygotskijs teori om läromästaren 
eftersom läromästaren i skolans värld är de yrkesverksamma. En läromästare kan inte 
vara en jämnårig elev (eller kompis) eftersom denna elev inte nödvändigtvis ligger i 
samma utvecklingszon. Det kan vara så att den eleven till och med ligger några steg 
bakom sin klasskamrat och då kan den eleven inte se den proximala utvecklingszonen 
hos sin klasskamrat.  

8.2 Resultatdiskussion 
Vi har valt att ordna diskussionen efter samma teman som resultatet för att det ska vara 
enklare att följa diskussionen med resultatet som utgångspunkt. Vi kommer diskutera 
kring det fakta och information som samlats in samt diskutera det tillsammans med den 
tidigare forskning som fanns inom området. Materialet som samlats in anses vara 
tillräckligt för att besvara frågeställningarna samt studiens syfte.  
 

8.2.1 ANDT-undervisning i skolan  
Med facit i hand vill samtliga respondenter och verksamheter påbörja ANDT-
undervisningen tidigare än vad den görs i dagsläget. ANDT-undervisningen påbörjas 
först i årskurs 7, det vill säga när eleverna är 12-13 år. Från respondenterna sida är det 
en önskan att påbörja ANDT-undervisningen redan i årskurs 5-6 för att minska dessa 
risker. Li m.fl. (2011) beskriver tonårstiden som en tid för experiment, risktagande och 
möjligheter. Många riskfyllda beteende såsom drog- och alkoholanvändning påbörjas 
eller experimenteras under denna utvecklingsperiod. Många gånger börjar dessa 
beteenden uppträda innan tonårstiden (innan 12 års ålder).  
 
Alla sex respondenter som deltog i studien var av uppfattningen att ANDT-
undervisningen måste integreras i den ”vanliga” undervisningen i skolan. Enligt 
Skolverket (2012) kan ANDT-undervisningen implementeras i varje kurs på elevens 
skolschema från årskurs 4-9. En av respondenterna som intervjuades berättade hur 
ANDT-undervisningen är integrerad i de olika skolämnena. T.ex. i matematiken 
integrerades ANDT-undervisningen in genom att räkna ut olika uppgifter kopplat till 
alkohol, narkotika, dopning och tobak. Även Sundell (2008) poängterar det viktiga med 
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att ANDT-undervisningen ska vara integrerad i undervisningen. Han menar att ANDT-
undervisningen främst ska vara integrerad i kärnämnena, det vill säga matte, svenska 
och engelska. Mycket på grund av forskning som tyder på att specifik undervisning om 
alkohol, narkotika, dopning och tobak inte har någon betydande effekt.  
 
Respondenterna menar att det inte får bli en ”happening” av det hela med ANDT-
undervisningen, utan det måste hela tiden integreras och fortsätta att arbetas med för att 
det ska kunna bli någon effekt. Respondenterna berättade även att de hela tiden arbetar 
med ANDT-undervisningen och att de gör allt från 4-hörn övningar, till att räkna ut hur 
mycket det kostar för samhället med individer som missbrukar. Anledningen till att 
skolor lägger olika mycket tid och energi på ANDT-undervisningen är i många fall på 
grund av tidsbrist och bristande intresse. Börjesson och Palmblad (2013) menar att 
ANDT-undervisningens fokus har förflyttats från att förmedla riskerna med alkohol, 
narkotika, dopning och tobak och fokuserar idag mer på att påverka ungdomarna socialt.  

8.2.2 Tjej- och killgrupper, grupper för invandrare och särskola 

I en av verksamheterna som besöktes genomfördes ANDT-undervisningen i bland annat 
kill- och tjejgrupper (respondenternas ordval). Anledningen till att könen var och är 
uppdelade i olika grupper, var enligt deras mening på grund av att pojkar och flickor 
ofta har olika saker och ting som de funderar över och som de vill prata eller fråga om. 
Förut kom yrkesverksamma från ungdomsmottagningen till skolan, men på grund av 
resursbrist så går nu eleverna dit istället. Även polisen besökte skolan tidigare och 
talade om etik och moral men även detta har det blivit mindre av. Att polisen och 
personal från ungdomsmottagningen kom till skolan ansåg respondenterna hade effekt 
på eleverna och menar att de kunde se på eleverna att de tagit till sig det som sades.  

Respondent 2 berättade att de även har egna grupper för invandrare. Vygotskij menar att 
det är genom språket människan bygger upp sina sociala erfarenheter, vi lär oss i 
samspel med andra (integreras med varandra). Eftersom språket är så viktigt för vår 
utveckling är det ett positivt initiativtagande av denna skola att arbeta med olika grupper 
där elevernas språk inte ligger på samma nivå. Respondenterna menade också att 
kulturerna har stor betydelse i hur eleverna kan bemötas. En elev som är född och 
uppväxt i Sverige vet hur kulturen här är. En elev som flytt från krig i Afghanistan till 
exempel har inte samma kultur som svenskfödda ungdomar och då är det rätt självklart 
att de måste påbörja undervisningen på en annan nivå. Att inkludera ungdomarna som 
har invandra bakgrund i den svenska kulturen medför att ungdomarna lättare kommer in 
i gemenskap med andra ungdomar, men även för att de ungdomarna med 
utländskbakgrund inte ska hamna i utanförskap. Utanförskap som har talats om tidigare 
i studien visar sig ha stor risk att leda till andra oönskade beteende, såsom skolk, 
substansbruks användning, kriminalitet osv. 

8.2.3 Integrering i vardagen och sysselsättning 

Sysselsättningen och dess betydelse som framkommer i resultatet tyder på att 
sysselsättning och aktiviteter utanför skolan är någonting att satsa på och ha i 
bakhuvudet när man arbetar med preventivt arbete. Att arbeta sig trött, menar några 
respondenter är en god sak för ungdomarna, gå upp i tid och gå och lägga sig i rimlig 
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tid. Barn och ungdomar behöver komma iväg på sina aktiviteter och känna att de har en 
sysselsättning, detta menar respondenterna är viktigt.  
Utan sysselsättning föds utanförskap, och utanförskap har stor risk till att föda andra 
oönskade beteende så som substansmissbruk, kriminella handlingar och skolk. Samma 
sak gäller skolk. Statens folkhälsoinstitut (2007) betonar även vikten av elevernas 
tillhörighet bland klasskamraterna. De poängterar att utanförskap är en mycket stor 
riskfaktor för att senare utveckla skolk, kriminalitet, missbruk osv. Skolk är en 
varningssignal för att något inte står rätt till hos eleven, det kan vara allt ifrån hur den 
enskilde eleven har det till skolans tillstånd som helhet. Risken med att skolka är att 
utvecklar oönskade beteendemönster, tillstånd som kan uppstå och uppfattas som 
oönskade är beteende så som socialisolering, missbruk och kriminalitet. 

Statens folkhälsoinstitut (2007) och Stone m.fl. (2012) betonar vikten av ungdomars 
deltagande i olika fritidsaktiviteter. Sysselsättning och aktiviteter är som forskning, 
(Statens folkhälsoinstitut, 2007) och vår studie, visar ett sätt att förebygga utanförskap, 
som i sin tur minskar risken för önskade beteende och riskbeteende. Sysselsättningarna 
och aktiviteterna kan vara allt från att man går på matlagningskurser till att man spelar 
fotboll. Eller t.ex. ett arbete vid sidan av studierna. På detta sätt kommer ungdomarna 
iväg från hemmet och skolan och kan träffa vänner som har likande intressen som de 
själva.  

8.2.4 Familjens betydelse  
I alla skolor som besöktes talades det om familjens viktiga betydelse för ungdomarna.  I 
intervjuerna framkommer tydligt att föräldrarna i många fall har avgörande betydelse 
för hur det kommande arbetet med ungdomen kommer att se ut. De påpekar hela tiden 
hur viktigt det är att ha med föräldrarna på tåget för att det ska kunna bli någon effekt på 
ANDT-undervisningen och för att eleverna ska kunna ta till sig informationen och i 
några fall sluta eller tänka om angående deras riskfyllda beteende. Erikson (2013) 
skriver att föräldrarnas betydelse för skolan har ökat under de senare åren, samt blivit en 
del av skolans preventionsarbete. Föräldrar har idag inte bara mer och större roll över 
bestämmande av deras barns skolgång, utan har även större inflytande vad gäller 
ungdomarnas syn och beteende kring alkohol, narkotika, dopning och tobak. 
 
Respondenterna menar att om föräldrarna godkänner t.ex. att ungdomen röker så finns 
det inte så mycket som skolan kan göra än att finnas där om de vill prata. Däremot om 
föräldrarna inte godkänner rökningen så har skolan mer att säga till om och kan då mer 
trycka på det att föräldrarna inte godkänner detta beteende. Hur en förälder kan 
godkänna att deras 14-åriga son/dotter får röka är svårt att förstå. En av respondenterna 
påpekade även vissa föräldrar inte har reagerat när lärarna har ringt och sagt att de har 
sett deras barn röka på skolan. Hur får de tag i cigaretter kanske man tänker då? 
Problemet i många fall, vilket även respondenten intygar om är att föräldrarna köper ut 
till sina barn. Sedan är ett problemområde även barnens äldre kompisar, pojkvänner, 
flickvänner och syskon som i många fall också köper ut cigaretter till de minderåriga.  
Dock blir de flesta föräldrar arga när lärarna ringer, berättar en respondent och 
föräldrarna uppskattar att de berättar att deras barn använder tobak.  
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Betonandet av samarbetet mellan olika aktörer är viktigt att ha med i tankarna när man 
pratar om skola. Under en intervju med en respondent sades något viktigt att beakta, 
nämligen att skolans främsta uppgift är lärande och undervisning. Det är inte endast 
skolan i sig som ska arbeta förbyggande mot alkohol, narkotika, dopning och tobak, 
utan det är många aktörer tillsammans som måste arbeta för att motverka detta. 
Ungdomarna tillbringar förvisso mycket tid i skolan, men det är i hemmet som de 
tillbringar större delen av tiden. Vilket tyder på och kopplar resultatet som framkommer 
i denna studie och tidigare forskning, att föräldrarna betyder mycket och har en stor och 
betydande roll. Som sagt, det viktigaste uppdraget skolan har är undervisning och 
lärande, däremot påvisar resultatet att det viktigaste arbetet som skolan har är arbetet 
tillsammans med föräldrarna. Respondenterna menar att det inte är skola tillsammans 
med elev, utan det är skola, föräldrar och elev tillsammans som en gemensam aktör. För 
hur skulle skolan, och enbart skolan kunna arbeta förebyggande mot alkohol, narkotika, 
doping och tobak om ingen annan gör det? Då stannar liksom det förebyggande arbetet 
mot dessa substanser av när eleven går hem från skolan. Som många respondenter 
påpekar så måste ANDT-undervisningen integreras hela tiden, och då menar man även 
när elev går hem från skolan. Det förebyggande arbetet måste hela tiden finnas där och 
måste hela tiden arbetas med. Skolan kan enbart göra det bästa under den tiden som 
eleven befinner sig i skolan, resten (givetvis tillsammans med andra aktörer) är upp till 
föräldrarna och eleven i sig.  

8.2.5 Effekter av ANDT-undervisningen 

Samtliga respondenter upplever att de ser effekt, eller resultat, av ANDT-
undervisningen. Det var inte bara positiva effekter utan även negativa effekter. Den 
alkoholpolitiska kommissionen (SOU, 1994:26) anser att det krävs 40 timmar ANDT-
undervisning för att det ska bli någon effekt på elevernas beteende, men att det räcker 
med 20 timmar för att de ska få stora kunskaper. I nyare studier kommer det fram olika 
effekter gällande ANDT-undervisning. I en studie menade de att endast breda 
skolövergripande program hade effekt gällande elevernas alkohol, narkotika, dopning 
och tobaksvanor. Andra forskare menar däremot att det räcker med 9 lektioner som är 
inriktade på ANDT-undervisningen på 3 år (Skolverket, 2012). 

 I resultatet framkom ingen vetskap om hur många timmar det lades varje 
år/termin/läsår på just ANDT-undervisningen i skolan. Däremot visade de önskan om 
att mer tid skulle behövas läggas ned på ANDT-undervisningen i sig. Resultat från 
respondenterna tyder på att ANDT-undervisningen ser olika ut och tar olika mycket tid 
på de olika verksamheterna som besöktes. Någon menade även på att det är svårt att 
veta om det har någon effekt med ANDT-undervisningen överhuvudtaget då det är 
omöjligt att mäta. Anledningen till det omätbara resultatet är på grund utav ovetskapen 
om hur resultaten såg ut innan ANDT-undervisningen startade samt hur de hade sett ut 
om ANDT-undervisningen inte hade genomförts alls. Detta anser vi vara en brist i 
skolans styrdokument, det måste enligt vår mening dokumenteras, hur ska man annars 
veta om den undervisningen som används ger någon effekt? Kanske skulle en annan 
metod fungera mycket bättre och kanske till och med ge väldigt goda resultat, men 
eftersom detta inte utvärderas och inte dokumenteras kan ett förbättringsarbete inte ske 
eller upprätthållas.  
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I en av skolorna så har man mentorstid en dag i veckan där det passar att lägga in 
undervisningen men respondenten som arbetar på skolan tillägger också att det ibland 
kan komma in på andra ämnen också. Det kan även vara tvärtom, att de pratar om ett 
ämne och på så sätt kommer in på alkohol, narkotika, tobak eller dopning. 
Respondenten (andra respondenter instämmer) menar att det finns mycket som hänger 
ihop med de olika preparaten och att det därför är lätt att komma in på andra ämnen när 
de pratar om substanserna. Det är då viktigt att detta får ta tid, att elevernas tankar och 
funderingar få komma till ytan. Att eleverna får tala och ställa frågor på det som de 
undrar över gör att de yrkesverksamma möter eleverna där de är idag. Det vill säga de 
yrkesverksamma möter eleverna i den proximala utvecklingszonen som eleven befinner 
sig i just nu. Om de yrkesverksamma utgår från eleverna och fokuserar på att göra 
undervisningen så personlig och integrerad till den enskilde individen som möjligt, tar 
de till sig undervisingen (eller det som sägs) bättre eftersom det intresserar dem.  

Statens folkhälsoinstitut (2007) betonar vikten av de yrkesverksammas intresse för det 
de undervisar i. Om den som undervisar i ANDT har ett intresse för ämnet menar 
statens folkhälsoinstitut att effekten bli bättre. Även respondenterna anser att den som 
undervisar bör ha ett intresse att undervisa i ANDT. Om en individ brinner för något så 
märks det tydligt i sättet individen förmedlar kunskapen/budskapen och de som lyssnar 
tar till sig det som sägs bättre. Under intervjuerna framkom det att ingen av de 
yrkesverksamma hade någon utbildning i hur ANDT-undervisning går till. Istället så var 
det upp till den yrkesverksamma att ta till sig informationen som finns inom området för 
att kunna undervisa om det. Att inte ha fått någon undervisning om ANDT som 
yrkesverksamma och endast prata och undervisa om det de har lärt sig själva uppfattar 
vi som en brist i samhället. Hur ska de yrkesverksamma kunna undervisa i ANDT om 
de själva inte har fått någon undervisning i det? Utan att den information som de har fått 
har de tagit till sig själv genom egna studier. Genom att de yrkesverksamma inte har 
någon speciell utbildning gällande undervisningen ANDT- undervisningen kommer 
antagligen denna undervisning se olika ut beroende på vem som undervisar just den 
dagen. Framförallt eftersom de yrkesverksamma inte har någon utbildning gällande 
ANDT-undervisningens uppbyggnad samt att den kunskap som de yrkesverksamma 
besitter är självlärt och har antagligen fokuserats på det som de uppfattar som intressant. 
Undervisning kan då se väldigt olika ut beroende på vilket yrkesverksam som 
undervisar om ANDT, då alla har olika intresse och olika intresserade av olika saker, 
även då inom ANDT ämnet. Detta kan enligt vår mening bidra till att eleverna får ta del 
av olika information och kunskaper.  

8.2.6 Lagar, regler och policy  

Några respondenter önskar bättre lagar kring rökning under skoltid då de anser att lagen 
sviker dem. Enlig tobakslagen (1993:581 12§) är det olagligt att sälja tobak till individer 
under 18 år, men det står faktiskt inget om bruk av tobak under 18 år. Däremot säger en 
annan respondent att lagen säger att röka/snusa när man är under 18 år är olagligt. Enligt 
lag är det inte olagligt att röka under skoltid, däremot är det förbjudet att röka på 
skolans område. En respondent uttrycker detta som ett problem, då de anser att förbudet 
istället skulle finnas och vara avsatt på skoltid, d.v.s. under hela skoldagen, istället för 
att endast vara förbjudet på skolans område. Lagen som förbjuder tobak på skolans 
område har kryphål som gör att man kan hitta lösningar på detta, t.ex. menar några 
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respondenter att det räcker att gå utanför skolans område för att kunna röka/snusa. Det 
blir lättare för de yrkesverksamma i skolan att ta tag i problemet och försöka hjälpa 
eleven när de har något att backa mot, påpekar respondenterna. Det är enklare att visa 
svart på vitt att detta inte är okej om man har lagar att backa mot. 

Varför de ser olika på lagen är oklart och respondenten som sa att rökning är lagstyrt 
nämnde inte något om deras policy. Det är alltså oklart vad den skolan gör ifall de 
exempelvis ser en elev röka på skoltid. Att respondenten från skolan inte berättade om 
detta gör att funderingar och tankar ökar kring om det finns någon policy, handlingsplan 
eller något som talar om vad som sker när en elev exempelvis röker under skoltid. Vad 
skulle hända om det inte fanns någon policy, eller handlingsplan? Då vi inte var 
förberedda och inte riktigt inlästa på att det ska finnas en policy på varje skola, frågade 
vi inte heller respondenten om detta. Då det uppenbart borde funnits en, men att denna 
respondent valde att inte tala om det av någon anledning. Respondentens uttalande om 
att allt är lagstadgat upplever vi som en stor brist och en förvåning från vår sida. Ska 
inte en yrkesverksam som denne veta om och ha kunskap om de lagar som styr 
verksamheten, det vill säga i detta fall skolan. Borde inte denne respondenten haft mer 
kunskap och information om hur det ska vara. Efter närmare eftertanke och desto mer vi 
tänkte på respondenten och dennes uttalande, börjar vi fundera på om respondenten 
endast sa det som denne trodde att vi ville göra, och inte det som egentligen föregick. 
Eller kunde det vara så att respondenten inte hade en aning om vad denne gjorde? Detta 
kan ge lite rädsla, då respondenten hade stor ”makt” över skolan och som inte verkade 
ha någon koll.  

På övriga skolor framgick det i alla fall att de hade en policy angående alkohol, 
narkotika, dopning och tobak. Om någon yrkesverksam ser en elev röka/snusa under 
skoltid blir eleven i första läget tillsagd att detta beteende inte är okej. I andra skede så 
kontaktar de föräldrarna om händelsen. Vad som framgår av respondenterna så är det 
framförallt tobak som är det största problemet för dem.  

8.3 Implikationer 

Tidigare forskning visar på att de krävs ca 40 timmar per termin för att ANDT-
undervisningen ska ha någon effekt på eleverna. I nyare studier framkommer det dock 
att det endast behövs 9 lektioner som handlar om ANDT-undervisning på 3 år för att det 
ska bli någon effekt medan andra menar att endast breda skolövergripande program har 
effekt olika effekter gällande ANDT-undervisning.  

De yrkesverksamma visste inte hur mycket tid de la på undervisningen men alla 
respondenter ansåg att det kunde finnas mer tid till undervisningen. Att informera unga 
om risker vid bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak är viktigt. Att lära unga att 
förstå riskerna tidigt kan hindra dem från att ta steget att prova exempelvis rökning. 
Förutom undervisningen önskas en ändring av lagen vad gäller rökning/snusning och 
minderåriga. Att ändra lagen till att det inte får brukas tobak under skoltid hade hjälpt 
skolans arbete med att förhindra tidig debut och de yrkesverksamma kan även känna att 
det finns något de kan stödja sig mot. Vad gäller alkohol, narkotika och dopning är 
lagen mer tydlig och sträng vilket gör att det är lättare att hantera en situation där en 
elev kommer alkoholpåverkad till skolan till exempel.  
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Skolans kärnuppdrag är att främja lärandet där individen kan stimuleras att inhämta och 
utveckla sina kunskaper. Skolan ska samarbeta med hemmen för att främja elevernas 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarsfulla individer och 
medborgare. Skolan ska vara till stöd för familjerna i deras ansvar för barnets fostran 
och utveckling, därför måste arbetet ske i samarbete och i samband med hemmen och 
familjerna (skolverket, 2014, reviderad 2016). Koppling till vår studie och skolans 
kärnuppdrag kan likheter dras att respondenterna som vi intervjuade verkade följa 
skolans uppdrag. Respondenterna arbetade mycket med föräldrarna och hemmen, 
framför allt genom upptäckandet av bruk av alkohol, narkotika, doping och/eller tobak 
då de alltid försöker integrera föräldrarna i deras arbete mot substanserna. Att skolan 
och dess yrkesverksamma försöker integrera föräldrarna och hemmen i en av skolans 
kärnuppdrag påvisar på stor vetskap om föräldrarnas viktiga betydelse och skyddande 
faktor för eleverna.  Att integrera föräldrarna i undervisningen och elevernas lärande 
påvisar positiva effekter, både utifrån ett behandlingspedagogiskt synsätt, då skolan är 
en stor skyddsfaktor, men även på grund av Vygotskijs tankar och lärande.  

Fler resurser borde tilldelas skolan och övriga organisationer och verksamheter som 
arbetar med ungdomar. Det handlar om att förebygga, försöka se till så att så få som 
möjligt börjar bruka alkohol, narkotika, dopning och tobak.  

 

9 Slutsats 
En slutsats som kan dras är bland annat att alla respondenter är överens om att det 
behövs mer tid och resurser till ANDT-undervisningen, men även att skolorna ska 
samarbeta mer med familj och fritid. Det finns inte skrivet i skolplanen hur många 
timmar ANDT-undervisning varje elev ska få i grundskolan och några av 
respondenterna tycker att det är dags att få in det i skolplanen.  

Att integrera ANDT-undervisningen i vardagen och prata om det hemma, i föreningen 
eller på fritidsgården till exempel är en viktig del i arbetet eftersom ungdomarna stöter 
på både alkohol, narkotika, dopningspreparat och tobak på olika platser. Det är inte 
heller säkert att alla elever känner sig trygga med att prata om sina problem i skolan 
utan kan behöva en yrkesverksam utanför och därför är det viktigt att dessa 
organisationer samarbetar med varandra.  

Eftersom alla respondenter arbetar med ANDT-undervisning på ett eller annat sätt, har 
de stora kunskaper och mycket erfarenheter av det. Det visas bland annat genom sättet 
de arbetar med eleverna, samt deras strävan efter att vara en läromästare.  

Till sist kan slutsats dras att mäta någon effekt på ANDT-undervisningen är troligen 
omöjligt eftersom det inte går att vet hur situationen hade sett ut ifall eleverna inte hade 
fått någon ANDT-undervisning alls. Vad alla är överens om, respondenter och 
författare, är att ANDT-undervisningen behövs, men att det även borde satsas mer på 
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Bilagor 

Bilaga 1  

INTERVJUGUIDE 

RESPONDENTEN 

• Ålder 
• Hur många år har du varit yrkesverksam på skolan?  
• Har det förekommit någon ANDT undervisning under de åren du varit verksam?  
• Är du av uppfattningen att preventionsprogram/ANDT behövs i skolorna?  
• Vad är din egen erfarenhet av ANDT-undervisningen?  
• Negativa samt positiva saker om ANDT? 
• Ser du någon effekt på eleverna av ANDT undervisningen?  
• Hur uppfattar du att eleverna tar till sig informationen som ges? 
• Spelar lärarens personliga åsikter roll i undervisning om ANDT?  
• Är det ni lärare/klassföreståndare som undervisar i ANDT? 
• Har du genomfört en ANDT undervisning i skolan? – om ja, vad för sorts?  
• Hur tycker du ANDT undervisningen borde vara uppbyggd? 

SKOLAN GENERELLT  

• Krävs utbildning för att genomföra en ANDT-undervisning?  
• Har ni fått någon utbildning/handledning i hur ni ska undervisa i ANDT? Om ja, 

isåfall vilken? 
• Har ni fått någon information om vad ANDT är och vad de står för?  
• Hur bedriver skolan sin ANDT- undervisning? (t.ex., klassvis, hela skolan) 
• På vilket sätt arbetar ni med frågorna i klassrummen? (projekt, lekar) 
• Hur många timmar läggs det på ANDT-undervisningen varje termin? 
• Görs det några undersökningar över hur många av eleverna som brukar alkohol, 

narkotika, dopning och tobak? – om ja, vad görs med denna information?  
• Har skolan policy vad gäller användning av alkohol, tobak, dopningspreparat 

och narkotika på skolområdet? – om ja, vad för policy?  (T.ex., tobaksfri skola, 
osv) 

• Några egna funderingar?  
 


