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Denna kvalitativa studie undersöker erfarenheter och upplevelser 

kring ANDT undervisning hos skolpersonal. Vidare skildrar 

studien svårigheter respektive möjligheter som skolpersonal 

upplever i samband med undervisningen. Studien genomfördes 

med en kvalitativ ansats utifrån en hermeneutisk 

forskningstradition och resultatet grundas på sex 

semistrukturerade intervjuer. Resultatet har tolkats utifrån 

Antonovsky´s salutogena synsätt och det centrala begreppet 

KASAM samt Björklunds tolkning av KASAM i ett 

skolperspektiv utifrån komponenterna begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Resultatet indikerar på att ANDT 

undervisning bedrivs på samtliga skolor men med varierande 

upplägg. Det framgår även av resultatet att lärare anser att 

interaktionen mellan eleverna är en betydelsefull komponent i 

undervisningen. En slutsats är att hade inte lärare upplevt den 

tidsbrist som förekommer inom deras yrke hade utveckling av 

ANDT undervisning haft möjlighet att bli mer omfattande. Detta 

genom att exempelvis skapa ett bättre samarbete mellan olika 

aktörer, mer involvering av föräldrar samt en mer 

ämnesövergripande undervisning.  
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Förord  
Vi vill rikta ett stort tack till våra intervjupersoner. Utan era kunskaper och erfarenheter 

hade studien inte kunnat genomföras. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Nina 

Modell som tappert väglett oss genom med och motgångar. Till sist vill vi även rikta ett 

tack till er som på ett eller annat sätt har stöttat oss genom studiens process.  

 

Växjö, Mars 2017  

Emelie Bengtsson 

Malin Eriksson  
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1 Introduktion 
 

En central uppgift som skolan har är att förbereda ungdomar inför vuxenlivet. Det innebär 

dels att ge unga förutsättningar till att kunna hantera de risker som de kan ställas inför i 

samhället. Några av dessa risker är alkohol, narkotika, doping och tobaksanvändning 

(ANDT). Undervisning om ANDT i olika former går tillbaka långt i skolans historia. Hur 

undervisningen kring dessa frågor är upplagt styrs av verksamhetens organisation samt 

lärares egna erfarenheter. En dominerande insats i skolan för att minska elevers alkohol 

och narkotikabruk har varit undervisning i form av kunskapsförmedling. Forskning 

pekade dock redan på 70-talet att denna typ av metod inte visade på några effekter 

gällande minskning av narkotikabruk, i vissa studier påvisades till och med att det 

genererade i en ökning (Bremberg, 2008). Vad präglar dagens ANDT-undervisning?  

Regeringen upprättade år 2016 en ny ANDT-strategi där det övergripande målet är ”Ett 

samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador 

orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk” (sid 4 Skr.2015/16:84). Strategin 

innehåller sex stycken delmål och under varje mål finns även de insatsområden som 

regeringen anser viktig för att det övergripande målet ska uppnås. Mål nummer två:  

”Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller 

debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska” har reglering och tillsyn som 

insatsområden, detta är för att begränsa att alkohol och tobak marknadsförs och 

exponeras. Under detta mål beskrivs vikten av en hälsofrämjande skola, som ska utgå från 

varje elevs olika förutsättningar och behov. Har skolpersonal möjlighet att se och 

uppmärksamma varje elevs behov? Skolan spelar en viktig roll i det preventiva arbetet 

med ANDT frågor, dels i undervisning men även skolmiljön och elevhälsan har en 

betydande roll. Att klara av skolan är den enskilt viktigaste faktorn för barns framtida 

hälsa (Skr. 2015/16:84). I läroplanen 2.8 Rektorns ansvar står det att hen har ett särskilt 

ansvar för att:  

i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande 

kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, 

sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger.  

I ämnesplanerna för Idrott och hälsa samt Biologi framgår det att eleverna ska uppnå 

kunskap om hur hälsan påverkas både fysiskt och psykiskt av beroendeframkallande 

medel (Skolverket, 2016). Undervisningen verkar dock skilja sig åt och möjligen beror 

det på att rektorn är den som bär ansvar för att ämnesövergripande kunskapsområden som 

exempelvis riskerna med narkotika, alkohol och tobak integreras i undervisningen. Får 

vissa elever mer ANDT-undervisning än andra beroende på vilken skola eleven går på? 

 

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) gör årliga mätningar av 

elevers alkohol, narkotika, doping och tobaksanvändning. Andelen alkoholkonsumenter 

i årskurs nio visar på sjunkande siffror under 2000-talet (Englund, 2015). I den senaste 

rapporten svarade 44% av flickorna och 40% av pojkarna i årskurs nio att de druckit 

alkohol de senaste tolv månaderna. Narkotikaanvändning bland niondeklassare har legat 

mellan 5–10% sedan 1900-talet och 2015 svarade 8% av pojkarna och 5% av flickorna 

att de någon gång använt narkotika. Anabola steroider (AAS) ingår även i CAN:s 

mätningar och visar på att 1,0 % av pojkarna och 0,4 % av flickorna i årskurs nio, någon 

gång använt preparatet AAS. Mer än hälften av niorna som säger sig provat anabola 

steroider har även uppgett ett användande under de senaste 30 dagarna. 

Tobaksanvändandet bland årskurs nio elever visade genom den senaste undersökningen 
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att 12 % av flickorna och 8 % av pojkarna klassades som rökare. Beror det nedåtgående 

siffrorna av alkoholkonsumtion på effektiv ANDT- undervisningen?  

 

Både fysiska, psykiska och sociala konsekvenser kan bli följden av ett ANDT-bruk 

(Socialdepartementet, 2015). För ungdomar kan bruk av ANDT innebära en risk till att 

störa eller avbryta processen till att bli vuxen, vilket i sin tur kan minska den unges 

möjlighet att t.ex. slutföra utbildning eller skaffa ett arbete. Vidare kan även risken för 

psykisk ohälsa, kriminalitet och allvarligare missbruk eller beroende öka. Trots att 

mätningar av CAN visar på oförändrade eller nedåtgående resultat av ungas alkohol och 

droganvändning anser vi att det fordras en fortsatt utveckling av preventivt arbete med 

ANDT då problemen fortfarande existerar i samhället. Tillgången av sociala medier, Tv 

och internet är idag stor och vi anser att det har en omfattande och betydande del i 

människors vardag. Detta utvecklas i en tanke om att det kan vara av stor vikt att ge 

dagens ungdomar bra information och kunskap om ANDT. Främst för att minska risken 

av en förskönad bild som lätt kan uppstå genom exempelvis hemsidor. Vi tror inte att det 

är möjligt att hindra ungdomar att besöka dessa hemsidor men vi tänker att skolan kan 

förhindra en eventuell naivitet genom att t.ex. lära dem om källkritik. 

 

Skaparna av denna studien är uppväxta i samma kommun och är i samma ålder och trots 

detta skiljer sig erfarenheterna kring undervisning ANDT-undervisning åt. Det finns ett 

ömsesidigt intresse att söka en djupare förståelse och kunskap kring hur ANDT-

undervisning tillämpas i skolor. Intresset för ämnet väcktes då båda författarna arbetar 

inom missbruksvården och har mött personer som berättat att deras bekymmer med 

alkohol och narkotika börjat i tidig ålder. Dessa berättelser har bidragit med att vi ställt 

oss frågande till om ANDT-undervisning är integrerat i skolan eller om det faller mellan 

stolarna? 

1.1 Pedagogiskt perspektiv  

Studien innefattar flera pedagogiska aspekter, främst handlar det om lärande-, påverkan- 

och förändringsprocesser och Andersson & Anderberg (2013) belyser att det finns 

pedagogiska utmaningar kring att undervisa om ANDT. De menar bl.a. att läraren ska 

med ett aktivt lyssnande fokusera mer på ungdomarnas tankar och frågor än på sina egna 

tankar och föreställningar om vad som är viktigt för dem att få kunskap om. Vi ser även 

en följande utmaning med detta då man som lärare i en klass på tjugo elever ska försöka 

nå tjugo elever med olika bakgrunder, erfarenheter, föreställningar och kunskapsnivåer 

inom området. För vissa elever kanske ämnet upplevs påfrestande, för andra är ämnet 

bekant och för en del är ämnet helt främmande. Till skillnad från andra ämnen handlar 

inte ANDT-undervisning om att läraren ska ge elever förutsättningar att nå en specifik 

kunskapsnivå. Läraren står inför att ge eleverna färdigheter att stå emot ANDT och 

påverka ett oönskat beteende. Andréasson & Stenström (2008) beskriver att 

forskningsläget inom prevention för alkohol, narkotika, doping och tobak är ett outforskat 

område. Det finns många obesvarade frågor, dels kring orsakssamband mellan individ 

och missbruksproblematik, samt vad som utgör en effektiv prevention. Vi kopplar detta 

till att det finns ett behov att öka kunskapen kring hur undervisning om ANDT genomförs 

både för dem som är verksamma inom skolan men även för samhället. Vi tror att det kan 

finnas en svårighet för lärare att undervisa inom detta område då det möjligen är ett ämne 

som är känsligt för många att prata om. Genom egna erfarenheter upplever vi ANDT som 

ett svårt ämne för föräldrar att prata om med sina ungdomar.  Skulle detta 

uppmärksammas i skolan kan det eventuellt resultera i att föräldrar blir mer medvetna och 

kan enklare lyfta frågan hemma och på så sätt påverka preventionens omfattning. 
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1.2 Begreppsdefinitioner 

För att förtydliga begrepp som används i denna studie kommer ANDT, ANDT- 

undervisning samt prevention och preventionsnivåer tydliggöras här nedan.  

1.2.1 ANDT 

Skolverket (2012) använder samlingsnamnet ANDT för att beteckna alkohol, narkotika, 

doping och tobak och vi har valt att använda samma begrepp i denna studie.  

  

1.2.2 ANDT-undervisning 

I skolans styrdokument står det att eleven ska få kunskap om Beroendeframkallande 

medel. I denna studie har vi med inspiration från Skolverket (2012) valt att använda 

begreppet ANDT-undervisning för att beteckna kunskapsförmedlingen kring alkohol, 

narkotika, doping och tobak. 

1.2.3 Prevention och preventionsnivåer  

Prevention riktar sig till att förebygga eller begränsa problem. Inom prevention används 

tre olika begrepp för att förklara insatsens målområde. Dessa tre är universell, selektiv 

och indikerad prevention. Denna studie riktar sig mot en bred målgrupp och tillhör 

universell prevention. Universella förebyggande insatser riktar sig till alla inom en viss 

population och baseras inte på individuella riskfaktorer (Andreasson, Stenström, 2008). 

Denna insats kan exempelvis vara drogundervisning i skolan. 

 

2 Bakgrund  
Detta avsnitt kommer belysa ANDT-undervisningens historik samt regeringens ANDT- 

strategi. Vidare berörs skolans uppdrag och hur ANDT kan integreras i skolan.  

 

2.1.1 Historik 

Sedan början av 1960-talet fram till nu kan tre faser utav olika skol preventiva program 

ses (Cuijpers, 2003). I den första fasen, från början av 1960-talet fram tills tidigt 70-tal 

låg de skolbaserade programmens största fokus på att ge kunskap om risker kring 

användning av alkohol och narkotika. I den andra fasen mellan år 1970–1980, 

dominerades det preventiva arbetet inom skolan utav affektiva program. Programmen gav 

mindre faktakunskaper kring narkotika och droger och fokuserade mer till att stärka 

elevernas personliga utveckling och lyfta deras attityder och värderingar. I den tredje 

fasen, från 1980-fram till idag har den social påverkansmodellen influerat de 

drogförebyggande preventionsprogrammen inom skolan. Programmen ger elever 

möjlighet att utveckla sina sociala och personliga färdigheter samt träna elevernas 

förmåga att ta eget beslut i frågor som bland annat berör alkohol och droger (Cuijpers, 

2003). Bremberg (2008) beskriver att fram till 70-talet präglades även Sveriges 

undervisning om narkotika av att ge kunskap till eleverna. Främst handlade det om hur 

kroppen påverkas samt vilka konsekvenserna blir av ett narkotikaanvändande. Detta 

visade dock på ringa effekt och man försökte istället utveckla undervisningen efter andra 

principer. Ett försök var att få en mer känslomässig och konkret undervisning med hjälp 

av att exempelvis låta före detta missbrukare komma och föreläsa för eleverna. Det som 

kom till att prägla undervisningen har dock varit att stärka skyddsfaktorerna i elevernas 
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liv, exempelvis genom värderingsövningar där självförtroende, social förmåga, 

ställningstagande tränas. Författaren säger att trots omfattande forskning och många 

försök finns det ingen metod som skolan kan tillämpa och som leder till att minska 

ungdomars narkotikabruk.  Skolan kan dock bidra med andra faktorer som spelar in på 

elevens hälsa och det är att ge en bra allmän skolundervisning som ökar ungdomars 

kompetenser och det i sig skyddar mot olika former av ohälsa. ANDT-undervisning är 

inget som bör uteslutas från skolan då eleverna har rätt till att få information om narkotika 

och vilka effekter det kan medföra, precis på samma sätt som de blir orienterade i andra 

samhällsfrågor. Dock ska det inte förväntas påverka elevernas beteende (Bremberg, 

2008). 

 

2.1.2 ANDT-strategin 

För att ett förebyggande arbete kring problemområdet ANDT ska kunna ske har strategier 

och olika åtgärder utformats och utvecklats. Regeringen lade år 2010 fram propositionen 

”En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopnings och tobakspolitiken” 

(Socialdepartementet, 2015). I mars 2011 antog riksdagen propositionen för 

strategiperioden 2011–2015 och beslutade även om ett övergripande mål för ANDT-

politiken ”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala 

skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. En ny strategi för perioden 2016–

2020 är framtagen då skäl förekommit för ökande av aktivitet och engagemang inom 

området. Grunden för ett hälsofrämjande och förebyggande arbetet med ANDT skapas 

genom insatser för att skydda barn och unga mot eget samt andras skadliga bruk. Sveriges 

praktiska ANDT-arbete utförs till stor del av landsting, kommuner och det civila 

samhället.  

 

Övergripande för den nya strategiperioden är att regeringen stärker stödet till 

skolhuvudmännen för att minska antalet låga studieresultat då syftet är att fler elever ska 

nå målen och kunskapskraven för utbildningen (Socialdepartementet, 2015). Att gå ut 

skolan med goda resultat är den mest främjande faktorn för barns framtida hälsa och 

minskar risken för ohälsa. Skolan har ett kunskaps- och värde uppdrag och kan genom 

det bidra med ANDT preventivt arbete. Skolan kan genom god undervisning, en trygg 

skolmiljö och en hälsofrämjande elevhälsa vara en bidragande faktor för att ge elever 

förutsättningar till ett positiv hälsoutveckling. Föräldrar anses vara en viktig del i ett 

förebyggande ANDT- arbete då deras roll som vuxna förebilder och gränssättare har 

möjlighet att påverka ungdomarnas framtida konsumtionsmönster och debut. Ett ökat 

föräldradeltagande inom det förebyggande arbetet är därmed viktigt. Regeringen har gett 

länsstyrelserna i uppdrag att stödja landsting, kommuner och andra aktörer i arbetet med 

att utveckla ett universellt, kunskapsbaserat långsiktigt stöd till föräldrar som har barn i 

tonåren.  

 

2.1.3 Skolans uppdrag  

Att främja elevernas lärande och stimulera dem till att hämta in, utveckla kunskap och 

värden ingår i skolans uppdrag. Det handlar även om att skolan ska ha ett samarbete med 

hemmet för att gynna ungdomens personliga utveckling till att bli en kompetent, 

ansvarstagande, aktiv och kreativ individ och medborgare i samhället. Samarbetet med 

hemmet är viktigt även ur en annan aspekt. Enligt skolans uppdrag beskrivs det att skolan 

ska vara ett stöd för föräldrarna i deras ansvar när det handlar om barnens fostran och 

utveckling. Inom skolan handlar utbildning och fostran om att överföra kunskap samt 

utveckla ett kulturarv från en generation till en annan. En annan del av skolans uppdrag 

är att se till att ge eleven förberedelser inför att leva och verka i samhället. Det handlar 
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om att överföra grundläggande värderingar och underlätta elevernas lärande för att de 

senare ska kunna orientera sig i den komplexa verklighet som innehåller ett stort 

informationsflöde och som förändras snabbt. Detta leder till att det är av stor vikt att 

eleverna har med sig studiefärdigheter och metoder de kan använda sig av för att tillägna 

och tillämpa ny kunskap. En annan viktig aspekt är att ge eleverna möjlighet att utveckla 

ett kritiskt förhållningssätt för att de ska kunna granska fakta och förhållanden samt kunna 

förstå konsekvenser med olika val i livet (Skolverket, 2016).  

 

2.1.4 ANDT i skolan 

Inom skolan finns det övergripande mål och riktlinjer som utgör grunden för skolans 

arbete. I målen för Kunskap står det bland annat att efter genomgången grundskola ska 

eleverna fått med sig kunskap om vilken betydelse den egna livsstilen har för samhället, 

miljön och hälsan. Det står även att de ska ha kunskap om hur samhällets lagar och normer 

ser ut, vad mänskliga rättigheter innebär samt vilka demokratiska värderingar som finns 

inom skolan och i samhället (Skolverket, 2016).  

 

Rektorn bär det yttersta ansvaret för skolans verksamhet och ska se till att den som helhet 

inriktas mot de nationella målen. Hen bär ansvar för skolresultaten och ser till att de 

utvärderas och följs upp i förhållande till målen. Det är även rektorn som har det 

övergripande ansvaret för att integrera ämnesövergripande kunskapsområden i den 

allmänna undervisningen vilket t.ex. kan vara jämställdhet, sex och samlevnad samt 

riskerna som finns med tobak, alkohol och andra droger (Skolverket, 2016). 

 

Idrott och hälsa samt Biologi är de två ämnen vars kursplaner berör ANDT-frågorna 

tydligt genom begreppet ”beroendeframkallande medel”. Det centrala innehållet inom de 

båda ämnena går att sammanfatta till att eleverna ska få kunskap kring hur 

beroendeframkallande medel påverkar den fysiska och psykiska hälsan (Skolverket, 

2016). 

 

Även om styrdokumenten koncentrerar sig på kunskapsnivån nämner Börjesson & 

Palmblad (2013) att när det gäller alkohol och droger kan kunskap bidra till en motsatt 

effekt, alltså det kan väcka en ökad nyfikenhet och en ”prova på-lust” hos eleverna. För 

att kunna undervisa kring ANDT-frågor på ett effektivt sätt måste skolpersonal förutom 

kunskapsspektrat även lyfta fram och arbeta med dem värderingar och attityder som finns 

då skolan har möjlighet att påverka elevernas beteenden. 

2.2 Tidigare forskning  

Detta avsnitt berör tidigare forskning framtaget från både kvalitativa artiklar, 

metaanalyser samt kunskapsöversikter där samtliga är referentgranskad. Det som 

presenteras nedan berör studiernas resultat och diskussionskapitel.  

 

2.2.1 Skolans preventiva roll   

Botvin, Griffin (2007) beskriver i sin kvalitativa översikt om vilka faktorer ANDT-

preventiva program i skolan bör präglas av för att uppnå effektiv prevention.  De visar att 

ett bruk av ANDT i tidiga tonåren oftast sker i sociala situationer med jämnåriga eller lite 

äldre kamrater. Ungdomars bruk kan även ses som ett av många beteende i etableringen 

av en personlig identitet och genom det framställs ungdomarna som mer självständiga 

och oberoende av sina föräldrar. Positiva budskap och påtryckningar från den närmsta 
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sociala miljön samt media kan även vara bidragande till ungas tidiga experiment. Skolan 

ses som en naturlig miljö för ett preventivt arbete och insatser som riktar sig mot tidiga 

tonåren har potential till att förhindra en tidig debut eller minska ANDT användningen 

hos unga (Botvin, Griffin, 2007). 

  

Sharma, Branscum (2013) har i en kvantitativ studie granskat 18 utvärderingar på ANDT-

preventiva program som används i skolan, främst i USA samt skapat rekommendationer 

för framtida insatser. Av 18 utvärderingarna var det 12 som mätte beteendet kring ANDT. 

Det var 7 av dessa 12 som visade en statistisk signifikant förändring på användningen av 

ANDT hos ungdomarna från innan insatsen till avslutad insats.  Deras resultat visar att 

skolan är en viktig del i implementeringen av preventionsmetoder och om de tillämpas i 

tidigt skede kan en negativ utveckling hos elever motverkas. 

 

2.2.2 Sociala färdigheter  

Allahverdipour, MacIntyre, Hidarnia, Shafii, Kzamnegad, Ghaleiha & Emami (2007) 

visar genom sin studie att det finns en koppling mellan drogbruk och självförtroende, 

självkänsla samt självkontroll. Författarna indikerar att ungdomar med låg självkontroll 

har högre risk att hamna i ett drogbruk än ungdomar med hög självkontroll. Genom att 

utforma ANDT-undervisningen så att den bygger på självkontrollsfärdigheter kan det 

främja elevernas förmåga att ta avstånd till alkohol, narkotika, doping och tobak. 

 

Botvin (2000) kartlägger genom en forskningsöversikt, de förebyggande insatser som 

riktas mot etiologiska faktorer på individnivå samt effektiviteten bakom dessa. Han 

belyser att ungdomars droganvändning kan vara ett resultat av grupptryck från kompisar, 

reklam som väcker nyfikenhet samt mediepersoners inflytande. Han menar att utbildning 

i att kunna ta motstånd till alkohol, narkotika, doping och tobak är av stor vikt. Det handlar 

om att kunna ge eleverna färdigheter att stärka sitt själv och öka förmågan till att kunna 

säga nej. Att ge elever undervisning om högrisksituationer kan ge dem en ökad 

medvetenhet om dess påverkan samt ge färdigheter till att ta avstånd från alkohol, 

narkotika, doping och tobak. Botvin och Griffin (2007) visar att de program som 

fokuserar på att lära eleverna att identifiera högrisksituationer och tränar upp deras 

motståndsförmåga där de möjligen kommer att uppleva ett socialt tryck kan främja 

elevernas sociala färdigheter och därmed undvika ett bruk av ANDT.  En metod för att 

ge elever möjligheter att hantera högrisksituationer är att låta de utforma egna 

handlingsplaner som består utav olika åtgärder som eleven kan ta till när sådana 

situationer uppstår (Botvin, 2000). Allahverdipour m.fl.  (2007) menar att när en person 

upplever sig motiverad till att motstå och kontrollera svåra situationer som exempelvis 

socialt tryck från kamrater så är det också då som individen ändra sina attityder, beteenden 

och avsikter. 

  

Coggans (2006) utvärdering av den brittiska regeringens narkotikastrategi från år 1995 

belyser frågan om framgång gjorts inom drogutbildning i skolan samt hur den genomförs 

och faktorer som är viktiga att integrera i detta. Han beskriver att de förebyggande insatser 

som fokuserar på att träna elevernas sociala färdigheter även har sina nackdelar när det 

handlar om universell prevention. Han menar att de personer som har större risk att 

utveckla ett problematiskt beteende kring ANDT är de elever som inte påverkas 

främjande av denna form av insatser. Samtidigt som elever med en lägre risk att utveckla 

ett sådant beteende är det dem som påverkas positivt av insatser som är riktade till alla 

elever. Men han framhäver även argument för att en sådan typ av insats inte är tillräcklig 
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för att utesluta insatser som är riktade till alla elever. Istället är det mer en fråga om att ha 

realistiska förväntningar på vad dessa insatser kan uppnå på en universell nivå. 

 

2.2.3 Normer och beteende  

Botvin, Griffin (2007) & Botvin (2000) indikerar att ungdomar oftast har en förvrängd 

bild av samhällets ANDT-användning, att deras normativa uppfattning inte stämmer 

överens med hur det verkligen ser ut. En sätt för professionella att nå detta problem är att 

låta eleverna utveckla och genomföra egna undersökningar i deras närmiljö för att ge 

eleverna en realistisk syn över ANDT-användningens utsträckning (Botvin, 2000). Det 

faktiska bruket av ANDT är oftast lägre än vad ungdomar tror och kan därmed korrigera 

deras uppfattning. Det finns dock kritik mot att det även kan vara ineffektivt om 

ungdomarnas undersökningspersoner har stor konsumtion och istället stärker en normativ 

bild av ett mer omfattande ANDT-bruk.   

 

Coggans (2006) beskriver att verklighetens bild av att grupptryck innefattar tvång som 

drabbar oskyldiga människor är missvisande. Vänner influeras och påverkas av varandra 

vilket leder till att deras normer och värderingar kan bli mer inflytningsrika än 

föräldrarnas eller andra vuxna. Samhället försöker i form av t.ex. universella insatser 

utmana de uppfattningarna som finns om droganvändningens utbredd och den liberala 

syn som förekommer.  

 

Allahverdipour m.fl. (2007) visade genom deras studie där 176 elever deltog att 16,9% 

av respondenterna hade blivit erbjudna droger av sina vänner och 13,8% uppgav att de 

kände sig pressade att använda det. Ungdomars riskfyllda beteende är oftast inte något 

som planeras eller som är avsiktligt. Det handlar snarare om en reaktion på den sociala 

kontext ungdomen befinner sig i och där möjligheten finns för att göra något riskfyllt. 

Några aspekter som kan förklara destruktivt beteende hos ungdomar är att de inte 

upplever sina handlingar som riskfyllda och därav inte ser konsekvenserna av dem, samt 

att de har en känsla av odödlighet. McBride (2003) identifierade i en systematisk 

litteraturöversikt, komponenter som har potential till att skapa en framgångsrik 

drogutbildning. Via studien framgår det att ANDT-preventiva program inom skolan har 

kapacitet att påverka elevers beteende.  Samtidigt är det svårt att konkret peka ut de 

faktorer som potentiellt skulle påverka ungdomars beteende till alkohol, narkotika, 

doping och tobak. Det som sker inom skolans ramar har möjligen en direkteffekt och 

påverkar eleverna vid just det tillfälle insatsen genomförs. Då många variabler utanför 

skolan även inverkar på beteendet är det svårt att se till vad det är som främjar.  

 

2.2.4 Undervisningens struktur   

ANDT-undervisning som sker informativt kan bidra till att förändra elevers kunskap och 

attityder, men det är inte tillräckligt för en beteendeförändring och förändrar inte heller 

motståndet till ett framtida bruk (Botvin, Griffin, 2007).  Cuijpers (2003) har formulerat 

mål för prevention som syftar till att förebygga ANDT-bruk hos ungdomar. Målen består 

utav att öka kunskapen, fördröja debuten av bruk, minska användningen samt minska 

skadan som kan orsakas av användningen av ANDT. Cuijpers (2003) har i sin översikt 

av forskningsläget kring drogutbildning visat resultat likt som Botvin, Griffin (2007) på 

viktiga faktorer som bör tillämpas i samband med undervisning kring ANDT. De anser 

att de metoder som används ska ha stöd i forskning och att de visat på positiva effekter. 

Utbildningen ska styras av ett teoretiskt ramverk som berör risk och skyddsfaktorer 

(Botvin, Griffin (2007). Den information som ges och dess omfattning vid 

undervisningstillfällen ska vara relevant för den målgrupp den tillges. Ett programs 



  
 

13 

upplägg har även betydelse för vad som visat främja prevention inom skolan (Cuijpers, 

2003). Program vars lektioner som är mindre strukturerade och består utav diskussioner, 

rollspel och interaktionen mellan eleverna har visat en minskning av ungdomars alkohol, 

narkotika och tobaksanvändning. De program som istället är uppbyggda på att lärare ger 

kunskap i form av föreläsningar och som ej stimulerar den sociala interaktionen har inte 

visat på någon effekt rörande ANDT- bruk hos elever.   

 

Ett nära samarbete mellan olika aktörer i samhället är något som Cuijpers (2003) också 

beskriver har en stark evidens i att vara en viktig faktor när man talar om det förebyggande 

arbetet inom ANDT. Han menar att det ska ses i en större kontext så att samhället, skola, 

föräldrar och media arbetar ihop och mot samma mål för att uppnå god effekt. 

  

Enligt Sharma, Branscum (2013) verkar inte insatsens omfattning utgöra någon betydelse 

för hur effektiv den är. Kortare insatser har visat sig vara mycket lovande och effektiva 

om de baseras på en teori. De interventioner som är längre kan vara svåra att genomföra, 

bevara aktivt samt att det tar mer tid att samordna. Gottfredsson, Wilson (2003) studie 

sammanfattar, med hjälp av metaanalytisk teknik, resultat från 94 stycken studier som 

belyser förebyggande insatser. Det framgår även genom denna studie att det inte finns 

några bevis på att längre insatser är mer effektiva än kortare insatser. 

 

2.2.5 Lärarkompetens  

Botvin, Griffin (2007) beskriver en viktig aspekt att beakta när ett program ska 

implementeras i skolan är att se till dess evidensgrad. Samtidigt är det angeläget att vara 

medveten om att positiva effekter av ett program kan påverkas av dess utövare. 

Förebyggande evidensbaserade program har i många fall inte har samma ursprungliga 

effekt som när den levererats av erfarna utövare. Det är därmed viktigt att se till ett 

programs hinder och trovärdighet samt den aktuella kontext som råder vid införandet av 

ett program. Stead, Stradling, MacNeil, MacKintosh, Minty, McDermott & Eadie (2010) 

har i sin mixade studie i form av enkäter och observationer undersökt drogförebyggande 

programs effektivitet i skolan. Resultaten visade att undervisning om droger utfördes av 

lärare med speciell kompetens inom Personal and social development (PSD) eller 

Personal, social and health education (PHSE). Lärarna som hade ansvaret för 

drogundervisningen uppgav i studien att under de senaste tre åren endast fått lite 

utbildning inom området. Då i form av uppmärksamhet och information om droger och 

inte om specifika metoder eller kompetens inom hur man arbetar med det. 

 

McBride (2003) beskriver i sin litteraturstudie att klassföreståndarna är dem som bäst lär 

ut drogundervisning då de har mest kunskap om elevernas behov och utvecklingsnivå. 

Det är även klassföreståndarna som har möjligheten att integrera drogundervisningen när 

det lämpar sig bäst och kan utforma den så det passar klassens behov. Det framgår även 

i studien att det krävs viss form av utbildning för att lärarna ska känna sig bekväma och 

trygga i att undervisa kring droger. Stead m.fl. (2010) menar att dagens drogundervisning 

präglas till stor del av kunskapsförmedling trots att forskning visar ringa effekt. En 

eventuellt anledningen till det är att lärarna saknar självförtroende, känner sig obekväma 

med ett öppet och deltagande lärande eller saknar dem helt enkelt kunskap om andra sätt 

att undervisa kring ämnet.  
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2.3 Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att belysa skolpersonals erfarenheter av och uppfattningar om 

ANDT-undervisning på några högstadieskolor och skapa förståelse för detta arbetes 

möjligheter och svårigheter. 

 

Studien bygger på följande frågeställningar:  

1) Hur beskriver skolpersonalen sina skolors ANDT-undervisning? 

2) Hur uppfattar de ANDT-undervisning och vilka erfarenheter har de av det? 

3) Vilka hinder och möjligheter ser de med ANDT-undervisning? 

 

 

3 Metod  
Studiens metodologiska utgångspunkt är hermeneutiken och har genomförts via en 

kvalitativ ansats i form av kvalitativa intervjuer. Beskrivningen av de metodologiska 

utgångspunkterna tar sin grund utifrån Bryman (2011), Thurén (2007) och Kvale och 

Brinkmann (2009). I detta avsnitt beskrivs även teoretiskt ramverk och de 

kvalitetskriterier som berör studien: tillförlitlighet och äkthet. 

 

3.1 Metodologiska utgångspunkter  

3.1.1 Hermeneutik 

Vetenskap som gör tolkningar av förståendeslag kallas hermeneutik och här utgör 

igenkännandet och empatin kunskapskällan. Det handlar om en tolkningslära som främst 

förekommer inom humanvetenskapen. Att kunna förstå och tolka människors 

personligheter, erfarenheter, handlingar och situationer är en utgångspunkt inom denna 

vetenskap (Thurén 2007). Då det centrala i vår studie handlar om lärarnas erfarenheter 

och tankar kring ANDT-undervisning var den hermeneutiska utgångspunkten det som 

lämpade sig bäst att utgå ifrån. Thurén (2007) menar att hur människor reagerar i olika 

situationer kan vi förstå då vi själva är människor. Introspektion, vilket handlar om att vi 

kan se in i oss själva och empati som har sin grund i att vi kan förstå andra människors 

känslor och upplevelser resulterar i att vi förstår individer på ett sätt som inte bara är 

intellektuellt. Genom en hermeneutisk utgångspunkt bör forskaren inta en subjektiv och 

engagerad roll där hen även ser till sina förförståelse samt egna erfarenheter för att kunna 

tolka och se människor. När en studie utgår ifrån hermeneutiken talar man om en 

kvalitativ ansats. 

 

3.1.2 Kvalitativ ansats  

Genom en kvalitativ ansats inriktas resultatet av datainsamlingen mer på ord än siffror. 

Förhållandet mellan teori och praktik i en kvalitativ studie handlar om att uppnå förståelse 

för den sociala verkligheten och för hur respondenterna tolkar den kontext de befinner sig 

i. Den sociala verkligheten är i ständig förändring och det sker via människornas förmåga 

att skapa den. Att bedriva en studie utifrån en kvalitativ forskningsmetod innebär att 

forskaren har ett förstående förhållningssätt till sina respondenter (Bryman 2011). 

Kvalitativ forskning kan yttra sig i många olika datainsamlingsmetoder, det kan t.ex. vara 

i form av observationer eller intervjuer. Vi valde att utgå från en kvalitativ ansats då vårt 

syfte innefattar att skapa förståelse kring området.   
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3.1.3 Kvalitativa intervjuer  

Bryman (2011) beskriver att tillvägagångssättet i en kvalitativ forskningsintervju inte är 

lika strukturerat som i en kvantitativ undersökning. Genom en kvalitativ utgångspunkt 

fokuserar forskaren på de synsätt och egna uppfattningar som respondenterna besitter. 

Det är önskvärt att få detaljerade svar och intervjun kan i stor utsträckning röra sig i olika 

riktningar då det kan resultera i kunskap om vad som är relevant och viktigt för 

respondenten. Bryman (2011) beskriver semistrukturerade intervjuer som en process där 

forskaren har en intervjuguide som behandlar relevanta teman och respondenten kan 

besvara frågorna med stor frihet på det sätt hen behagar. Då vi var angelägna att besvara 

vårt syfte och de frågeställningar vi hade, utformades vår intervjuguide (se bilaga A) med 

stor noggrannhet och frågorna formulerades under specifika teman, allt med 

utgångspunkt av studiens syfte. Det finns även möjlighet för författarna att ställa de Kvale 

och Brinkmann (2009) beskriver som andrafrågor. Andrafrågor handlar om att följa upp 

respondenternas svar med flexibilitet med utgångspunkt i forskningsfrågorna. Detta görs 

för att få en tydligare och mer utvecklad bild av det respondenten säger. Anledningen till 

att vi valt en mer strukturerad inriktning i utformningen av intervjuguiden grundades i att 

vi ej har tillräckligt med erfarenhet för att kunna få svar på våra forskningsfrågor genom 

friare intervjumetod. Bryman (2011) menar att ett tydligt fokus på undersökningssyftet 

ofta genererar i valet av semistrukturerad intervju då specifika frågeställningar kan 

behandlas. 

3.2 Teoretiskt ramverk  

Upphovsmannen av det salutogena synsättet var den amerikanska professorn Aron 

Antonovsky. Begreppet salutogent betyder ”hälsans ursprung” och fokuserar på 

bidragande och orsaksfaktorer för att upprätthålla hälsa (Antonovsky, 2005). Antonovsky 

fann i sina studier att vissa människor upplever god hälsa trots att dem varit med om olika 

påfrestningar som han benämner stressorer, som kan orsaka både mental och fysisk stress 

hos individer.  Han anser att vi människor utsätts för olika stressorer och att det då uppstår 

spänningstillstånd. En stressor är en livserfarenhet bestående av för höga eller för låga 

krav. Spänningstillstånden måste vi hantera och det är vårt sätt att hantera stressorer som 

avgör hur utfallet blir. 

 

Synsättets riktning är att se till vilka faktorer som kan bidra till och bevara en kontinuitet 

som ger riktning mot det friska istället för att leta efter faktorer som orsakar ett visst 

beteende eller hälsotillstånd (Antonovsky, 2005). Antonovsky fokuserade på något han 

benämner som generella motståndsresurser, vilket är den kraft en individ har till att 

hantera stressorer och några exempel på det är kulturell stabilitet, jag styrka, pengar och 

socialt stöd. Det var senare hans tankar kring motstånd resurserna som utvecklade det 

centrala begreppet KASAM inom det salutogena synsättet. 

 

3.2.1 Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet 

Begreppet KASAM (känsla av sammanhang) består av tre centrala komponenter vilka är, 

begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Att känna 

begriplighet innebär att människan upplever inre och yttre stimuli som något gripbart, där 

information är sammanhängande, strukturerad och tydlig. Upplever individen en hög 

känsla av begriplighet förväntas hen kunna förutspå de stimuli som hen kommer stå inför 

i framtiden. Skulle det komma plötsliga oförberedda stimuli förväntas individen kunna 

ordna och förklara dessa ändå. 
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Hanterbarhet är något som går att definiera som de resurser individen har till sitt 

förfogande vid behov, det kan t.ex. vara familj, sambo, vänner eller någon annan 

utomstående som individen känner hög tillit till och som ställer upp när det behövs 

(Antonovsky, 2005). När en människa upplever hög känsla av hanterbarhet känner hen 

sig inte som ett offer eller tycker att livet är orättvist utan hanterar och reder sig i de 

omständigheter som hen ställs inför.  

 

Meningsfullhet syftar i det stora hela på att människan känner att livet har en känslomässig 

innebörd, att delar av de problem som kan inträffa är värda att lägga energi på samt 

involvera och engagera sig i. Antonovsky (2005) beskriver KASAM enligt följande:  

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk 

känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre 

värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, 

(2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som 

dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är 

utmaningar, värda investering och engagemang (sid 46).  

3.2.2 KASAM i ungdomsåren 

Antonovsky (2005) beskriver tonårsperioden som en tid präglat av t.ex. förvirring, 

osäkerhet och utanförskap. En central del under denna period och som oftast utgör ett 

problem för ungdomarna är att de nu ska utveckla en bestämd personlighet, finna sig själv 

i den sociala verklighet individen lever i och hitta mening samt kunna bemästrar tillvaron. 

Det är även viktigt att det sätt ungdomen lever på värdesätts av andra människor runt 

omkring den.  

 

Skolverket (2011) skriver att skolans uppdrag är att främja lärande, personlig utveckling, 

förbereda ungdomarna inför att leva och verka i samhället, stimulera självförtroende, 

utveckla förmåga att arbeta med andra och skapa sammanhang. Vi har inspirerats och 

använt oss av en tabell framtagen av Björklund (2011) som kategoriserat Antonovskys 

tre begrepp utifrån ett skolperspektiv.  

  

Meningsfullhet Begriplighet Hanterbarhet 

Gemenskap Information Känsla av kontroll 

Lust Struktur och Tydlighet God självkänsla 

Delaktighet Regelbundenhet Förutseende synsätt 

Mening Förståelse 
 

(Björklund, 2011) Tabellen beskriver begreppet KASAM ur ett skolperspektiv. 

 

Iwarsson (2007) beskriver begreppet KASAM ur ett skolperspektiv där han menar att 

begriplighet handlar om barnets förståelse om det som händer i skolan, hanterbarhet är 

de resurser och den kapacitet som barnet besitter för att klara av skolan och meningsfullhet 

pekar mot om barnet ser något värde i sin skolgång. 

 

Anledningen till att vi valt att utgå ifrån Antonovskys teori i vår studie är att känsla av 

sammanhang är viktigt genom hela livet men kanske främst under den period där man 

inte känner att man har någon given plats i samhället. Bremberg (2008) belyser att det 

finns studier som visar på att det finns ett samband mellan KASAM och individens hälsa. 

Vi tror att genom skolpersonalens förhållningssätt och arbete kan KASAM utgöra en 

viktig grund i det förebyggande arbetet gällande ANDT. En medvetenhet kring teorin och 
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dess innebörd kan resultera i att undervisningen kan utformas så den bidrar till att stärka 

elevernas KASAM. Björklund (2011) indikerar hur skolpersonal kan förhålla sig till de 

olika begreppen i deras undervisning.  

3.3 Planering och genomförande  

I detta avsnitt kommer studiens förberedelser, bearbetning och analys av data samt 

information om etiska riktlinjer att beskrivas. 

 

3.3.1 Förberedelser 

Valet av ämne föll sig naturligt för oss då vi båda hade ett stort intresse kring skolan och 

dess möjligheter att påverka och göra skillnad. Efter diskussioner om skolans olika 

problemområde utformades ett syfte samt de frågeställningar som genomförandet av 

studien önskade besvara. Inläsning av ämnet gjordes via litteratur, artiklar och hemsidor 

för att skapa en tydligare bild om det valda problemområdet. Kvale & Brinkmann (2009) 

beskriver att det krävs kunskap inom de område som intervjun kommer behandla då 

intervjuaren kan följa upp de svar respondenten ger med eventuella följdfrågor. 

Författarna påpekar även vikten av att öva upp sin intervjuteknik för att få bättre kvalitet 

på datainsamlingen. Vi valde därmed att förbereda oss genom att utföra en pilotintervju 

med en bekant som arbetat på högstadiet för att utveckla vår intervjuteknik samt 

kontrollera att intervjufrågornas utformning gav möjlighet att besvara vårt syfte och 

frågeställningar. 

 

3.3.2 Urval 

Vår studie utformades av en kvalitativ metod då vårt syfte riktats mot en förståelse för 

skolpersonalens erfarenheter av och uppfattningar om ANDT-undervisning. I vårt 

sökande efter relevanta intervjupersoner använde vi oss av det som Bryman (2011) 

beskriver som ett målstyrt urval. Det menas att intervjupersoners relevans väljs utifrån de 

forskningsfrågor studien grundas på. Författaren beskriver även att det är den urvalsteknik 

som förespråkas när kvalitativa intervjuer ska genomföras. Vår första kontakt för att hitta 

relevanta respondenter gjordes via ett informationsmail (se bilaga B) till rektorer på flertal 

högstadieskolor i södra Sverige. I mailet tydliggjordes studiens syfte samt en förfrågan 

efter respondenter som kunde tänkas medverka i vår undersökning. Det framgick även att 

de skulle bli kontaktade av oss under nästkommande vecka för ytterligare information om 

studien och om ett eventuellt medverkande. Responsen av informationsbrevet samt 

telefonkontakten blev bekymmersam och svårigheterna med att etablera en kontakt med 

rektorer samt finna relevanta respondenter fick erfaras flertal gånger. Detta resulterade i 

att vi fick utöka antalet skolor och åsidosätta informationsmailet för att försöka få 

direktkontakt med rektorerna i form av telefonsamtal. Motgångarna fortsatte och vi tog 

emot återkopplingar likt: ”Vi har inte möjlighet att ställa upp med så kort 

framförhållning”, ” Tyvärr så är vi överösta av enkäter och frågor i från studenter” eller 

”Vi har inte den erfarenheten som ni efterfrågar”.   

 

Efter ett omfattande sökarbete lyckades vi etablera kontakt med två rektorer samt en lärare 

på tre olika skolor, vilket gav oss sex stycken relevanta respondenter som ville medverka. 

Fem av intervjupersonerna hade lärarutbildning och undervisar i NO, Matte, Idrott och 

hälsa samt hem och konsumentkunskap. En intervjuperson arbetade som elevassistent 

men genomförde skolans ANDT-undervisning tillsammans med en NO-lärare.  
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Efter respondenterna godkänt sin medverkan mailades ett missivbrev (se bilaga C) ut som 

förtydligade studiens upplägg och syfte samt beskrev de etiska aspekter som studien utgår 

ifrån. 

3.3.3 Insamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes genom en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga A) 

som tog hänsyn till det aktuella området samt hade ett fokus på studiens syfte och 

frågeställningar. Intervjuerna genomfördes gemensamt och hade ett tidsspann mellan 30–

50 min per tillfälle. För att försäkra oss om att få med all information valde vi att spela in 

våra intervjuer då vi senare kunde genomföra en noggrann transkribering samt fick 

möjligheten att gå igenom materialet flertal gånger. Bryman (2011) beskriver att 

inspelning av intervjuerna kan hämma respondenterna och att de kan uppleva en oro över 

tanken att deras ord finns bevarat. För att våra respondenter ej skulle få denna uppfattning 

informerades de i tidigt skede om att vi önskade göra inspelade intervjuer. Det blev även 

informerade om studiens forskningsetiska krav berörande anonymitet samt hur det 

insamlade materialet skulle hanteras.  

3.3.4 Analys av datamaterial 

Bryman (2011) ger som exempel att en timmes intervju kan ta flera timmar att 

transkribera. Vi valde därför att avsätta mycket tid till detta och transkriberingen utfördes 

individuellt men lyssnades och lästes igenom av båda för att ge en försäkran om att 

utskrifterna var korrekta och av god kvalité. Innan transkriberingen påbörjades bestämde 

vi tillsammans att intervjuerna skulle transkriberas ordagrant, detta innebär att inget ord 

utelämnades och det översattes i muntlig stil, alltså exakt som dem sa. Bryman (2011) 

belyser en viktig del som var betydande för vår analys och det innebar att transkriberingen 

blev ett kontinuerligt arbete, orsaken till det var för att undvika att intervjuerna ”lades på 

hög”. 

 

Vid genomgång av insamlad data användes tematisk analys. Bryman (2011) beskriver att 

tematisk analys är ett vanligt sätt att behandla kvalitativ data. Till skillnad från andra 

strategier har detta synsättet på analysen ingen tydlig bakgrund och inte heller några 

tydliga tekniker. Vår tematiska analys började med att intervjuerna analyserades 

individuellt där vi var för sig markerar den text i utskrifterna som var relevant för syfte 

och frågeställningar. Vid en gemensam genomgång sorterades de markerade delarna 

samman och olika nyckelbegrepp identifierades och lade grunden för vad som skulle bli 

våra teman.  Dem teman som uppstod gav struktur i analysprocessen och utgjorde 

grunden för resultatet. För varje tema gjordes en ny granskning av utskrifterna där all den 

text som berörde det specifika temat plockades ut och Bryman (2011) menar att teman är 

ett resultat av noggrann läsning av den data som inhämtats.  Därefter genomfördes en 

slutlig bedömning av benämning och definition för varje tema. Materialet 

sammanfattades sedan under respektive tema och förstärktes med citat som ansågs 

relevant för det beskrivna temat. Citaten omarbetades och redigerades för att göra det 

tydligt för läsaren. Bryman (2011) beskriver vikten av att vara medveten om att citat är 

en skriftlig återgivning av tal och att det är till en fördel att formulera om vissa ord så 

länge innebörden inte ändras. I studiens resultatdel framlyfts flertal citat där 

upprepningsord som exempel ”Eh” och ”Ah” raderats och för att tydliggöra när ett citat 

bryts har […] tillskrivits.  

3.3.5 Forskningsetiska krav  

De etiska frågeställningar som var aktuella för vår studie berörde frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet.  Enligt Bryman (2011) är det viktigt att skapa en 

medvetenhet kring de etiska övervägande som studien kräver. Studien berör fyra utav 
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dem etiska principer som ingår i svensk forskning som sker mellan forskare och 

undersökningspersoner. Utifrån informationskravet ska forskaren informera dem 

personer som är tänkta att ingå i undersökningen om studiens syfte. Dem ska även bli 

informerade om att deras deltagande är frivilligt samt att dem när som helst under 

processen har möjlighet att avsluta sin medverkan i undersökningen. Ett samtyckeskrav 

ska uträttas för att försäkra sig om att intervjupersoner tagit ett eget beslut om sin 

medverkan. Samtyckesprincipen innefattar även att deltagarna ska få fullständig och 

rättvis information om studiens upplägg och syfte. Utifrån konfidentialitetskravet ska 

undersökningspersonerna informeras om att forskaren tar hänsyn till och respekterar 

deltagarnas rätt till anonymitet samt att personlig information skyddas. Konfidentialitet 

berör också hanteringen av undersökningens uppgifter. Det handlar bland annat om att 

inga obehöriga kan komma åt det inhämtade materialet samt att forskaren analyserar 

materialet utifrån det informerande syftet. Forskaren ska även förhålla sig till 

nyttjandekravet vilket betyder att den information och de uppgifter som samlats in från 

undersökningspersonerna endast får användas till studien. Bryman (2011) belyser att det 

är viktigt att deltagarna inte tar skada av en studie. Forskare ska ha en strävan efter att 

skydda och minimera deltagarens risker för negativa konsekvenser av undersökningen. 

  

Med hänsyn till informationskravet informerades respondenterna tidigt genom ett 

informations- och missivbrev. Där presenterades studiens syfte och vetenskapsrådets 

etiska riktlinjer tydligt. Det framgick även i mailet att studien baseras på en frivillig 

medverkan samt beskrevs möjligheten till att avsluta sin medverkan under processens 

gång om så önskades. Innan intervjun påbörjades tillfrågades respondenterna om en 

självständig medverkan för att uppfylla samtyckeskravet. För att uppnå 

konfidentialitetskravet informerades respondenterna om att materialet hanterades med 

varsamhet och att materialet endast användes för studien samt skulle förstöras när studien 

färdigställts. Genom noggrann transkribering, citathantering samt avidentifiering med 

fiktiva namn säkerhetsställdes respondenternas rätt till anonymitet. Detta resulterar i att 

studien ej ska medföra några negativa konsekvenser för dem som medverkat samt att den 

uppfyller samtliga forskningsetiska krav.    

3.3.6 Kvalitetskriterier  

Genom att vi i vår undersökning förhöll oss till begreppen tillförlitlighet och äkthet 

säkerställde vi att vår studie är av god kvalité. Bryman (2011) menar på att dessa två 

kriterier är grundläggande när en kvalitativ undersökning ska bedömas. Begreppet 

tillförlitlighet handlar om att samma resultat ska uppnås oberoende av vilken forskare 

som utgör studien.  Tillförlitlighet grundas i fyra stycken delkriterier dessa är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera.  

 

Trovärdighet innebär att forskaren skapar en trovärdighet i resultatet samt att studien 

utförs i enlighet med dem forskningsregler som finns (Bryman, 2011). Inom trovärdighet 

nämns även respondetvalidering som innebär en bekräftelse av respondenten att 

forskarens bild överensstämmer med deras. Vi har inte haft möjlighet att använda oss av 

respondetsvalidering då studiens tidsomfattning var begränsad. För att uppnå trovärdighet 

har vi diskuterat respondenternas uttalanden tillsammans för att kunna framställa en 

gemensam tolkning.   

 

Överförbarhet menas att undersökningen ska vara replikerbar samt kunna överföras till 

andra kontexter (Bryman, 2011). Då vår kvalitativa studie innefattar fåtal respondenter 

medförs en svårighet att generalisera resultatet men det ger en bild av hur det kan se ut. 
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Pålitlighet handlar om att en fullständig och tydlig presentation av forskningsprocessen 

(Bryman, 2011). För att uppnå detta kriterier har arbetets gång redovisats i 

metodavsnittet. Genom en noggrann beskrivning av vilka val och beslut som fattats 

uppfyller studien delkriteriet pålitlighet.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren agerat i god tro och inte 

medvetet låter sina egna värderingar styra och påverka resultatet (Bryman, 2011). Vår 

studie uppfyllde detta kriterier genom att intervjuguiden utformades med öppna frågor 

som resulterade i att respondenterna gavs möjlighet att svara med stor frihet. Senare 

transkriberades intervjuerna ordagrant, vilket resulterat i att vi har eftersträvat en sådan 

värderingsfri forskning som möjligt. När valet av forskningsområde fastställts var vi 

medvetna om vår förförståelse gällande hur ANDT-undervisning integreras i skolan eller 

inte. Genom denna medvetenhet kunde vi reducera de faktorer som annars hade kunnat 

styra vårt resultat i en viss riktning och som då hade varit gynnsamt samt i enlighet med 

vår förförståelse. 

 

Bryman (2011) beskriver fem kriterier för begreppet äkthet. Första kriteriet handlar om 

att ge en rättvis bild av respondenternas uttalanden. För att uppnå ontologisk autenticitet 

ska studien bidra till att respondenterna uppnått en bättre förståelse för deras egna 

situation. Har studien bidragit till att respondenterna fått en tydligare bild av hur andra 

människor i samma kontext upplever saker och ting har pedagogisk autenticitet uppfyllts. 

Katalytisk autenticitet handlar om att dem som medverkat i studien har chans att ändra 

sin situation. Om respondenterna har fått möjlighet att vidta åtgärder som krävs för att 

förändra eventuella brister har taktisk autenticitet uppnåtts. Genom vår studie har det 

funnits en sträva efter att ge våra respondenter en ökad förståelse för sin situation. Det 

har även varit av högsta prioritet att uppvisa en rättvis bild av respondenterna.    

 

4 Resultat 
I detta avsnitt kommer resultatet av vår empiriska datainsamling redovisas. Resultatet 

baseras på sex stycken intervjuer med skolpersonal på tre högstadieskolor på olika orter 

i södra Sverige. Vi har valt att inte göra någon närmare beskrivning av skolorna för att 

skydda våra respondenter. Med hänsyn till konfidentialitetskravet gav vi respondenterna 

fiktiva könsneutrala namn för att säkerhetsställa avidentifiering av våra intervjupersoner.  

 

 

 

Namn Yrkeserfarenhet Yrkesroll/ämne  

Kim 16 år  Lärare: NO/Matematik/Idrott  

Billie 18 år Lärare: Matematik/NO 

Robyn 20 år  Lärare: NO 

Tintin 20 år Lärare: Matematik/NO 

Sam  7 år Elevassistent: ANDT-undervisning 

Mio 3,5 år Lärare: Idrott/Hem och konsumentkunskap 

 

Vi har valt att belysa vårt resultat genom fyra huvudrubriker som utgår och inspireras av 

de teman som framtogs vid analys av data. Med utgångspunkt från syftet har vi valt att 
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besvara frågeställning ett och två under rubriken: Temadagar eller ett integrerat 

kontinuerligt arbete. Frågeställning nummer tre ges svar under möjligheter med ANDT-

undervisning och utmaningar med ANDT-undervining  

4.1 Temadagar eller ett integrerat kontinuerligt arbete  

Att någon form av ANDT-undervisning bedrivs under årskurs sju till nio var gemensamt 

för alla skolor och att de tillämpades i ämnena NO samt Idrott och Hälsa. Fåtal 

respondenter visade en strukturerad plan för hur undervisningen bedrivs samt att det inte 

handlar om temadagar utan att det integreras i undervisningen under en längre tidsperiod. 

Vi har delat det i två årskurser, i slutet av sjuan har vi lagt mest betoning på 

rökning och alkohol och sen så har vi tagit upp det i åttan igen. Då har vi 

repeterat lite om det som vi pratat om i sjuan och sen har eleverna fått fördjupa 

sig i dem ämne de tycker är mest intressant. Så vi har valt att lägga det i två 

omgångar med tanke på att dem ändå är ganska olika i mognad vilket ger dem 

två chanser till att fördjupa, diskutera och ställa frågor [...] Vi tror på det här 

med att det är återkommande. Ibland stannar eleverna kvar och ställer frågor 

och då får vi möjlighet att följa upp med frågorna nästa gång vi träffar dem. 

Då blir det kontinuitet istället för att allt kommer på en gång vilket jag tror är 

en framgångsfaktor (Tintin). 

Majoriteten av respondenterna beskrev ett mer temabaserat upplägg kring ANDT-

undervisning i form av temadagar/veckor samt tidsbaserade projekt. Det som utgjorde en 

tydlig skillnad var på vilket sätt undervisningen var upplagd.  Kim beskrev ett tre veckors 

hälsotema där det involverades föreläsningar med fokus på tobak, alkohol, godis och 

fysisk hälsa. Eleverna utformade en egen profil där de skulle tänka mycket på kost, sömn, 

stress, motion tobak och alkohol med förhoppning att eleverna fått med sig en 

tankeställare efter periodens slut. Billie beskrev en temadag där fokus på olika preparat 

läggs i olika årskurser, där årskurs sju koncentrerat sig på tobak, årskurs åtta på alkohol 

och årskurs nio på doping och narkotika.  

Det kanske är så att man kör det under en viss tidsperiod någon gång under 

året eller någon gång under sjuan till nian i alla fall. Det är inte alltid att man 

får in det i årskurs sju eller åtta eller nio, men någon gång under det 

tidsspannet så ska de ha fått en genomgång. Vi har ingen tydlig struktur på att 

ANDT-undervisningen ska ske under specifika veckor utan det ingår i 

undervisningen på något vis (Billie).  

Det framgick via intervjuerna att det finns olika syn på om respondenterna upplevde 

temadagar som ett effektivt upplägg eller inte. Tintin var ingen förespråkare av temadagar 

men menade att det kan vara bra som ett komplement till den vanliga undervisningen men 

förstår inte hur man ska bedöma kunskapskraven utifrån endast det. Samt beskrev hen en 

tro på att en undervisning under en längre period är mer effektiv och att det handlar om 

att vara lyhörd och tillgänglig när någonting dyker upp. Andra pekar på att när det riktas 

till hela skolan vet man att alla har fått med sig kunskapen om ANDT vilket ses som 

positivt. Generellt upplevdes respondenterna tycka att det ultimata hade varit en 

ämnesövergripande undervisning men tiden är begränsad och utgör ett hinder. 

Det blir ju en heldag, så det blir lite enformigt efter en stund att bara ha tobak 

och rökning och olika risker med det. Vi brukar köra kemiexperiment och så 

men det blir lite segt att ha en heldag, så lite små doser hade egentligen varit 

bättre (Billie). 
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Att ha lektioner uppbyggda på annat än bara föreläsningar var gemensamt för samtliga 

respondenter. Sam och Mio talade om att elevers nyfikenhet väcks när de berättar historier 

från verkligheten då det blir mer greppbart och det finns på riktigt. Att lektionerna ska 

vara varierande indikerade alla respondenter på och att det viktigaste var att låta 

ungdomarna diskutera, utöva värderingsövningar samt att se filmer och låta ungdomarnas 

egna frågor och synpunkter komma fram. Några respondenter poängterade även att det 

kan underlätta att diskussioner samt värderingsövningar görs i små grupper så samtliga 

kommer till tals och att eleverna lär sig arbeta och skapa relationer med alla i klassen. 

Jag tror att det är elevernas tankar man ska bygga på så man inte själv står och 

säger att här är facit, utan vi måste kolla av vad det är dem är intresserade av 

och vad det är som de vill veta (Kim).  

Ett tillvägagångssätt som Tintin använde sig av som inledande vid första ANDT-

lektionen är att eleverna får granska ett bord med olika flaskor, påsar och bilder. Flaskorna 

symboliserade alkoholen, påsarna föreställde narkotika, cigarettpaket stod för tobak samt 

bilder på doping. Upplägget är att eleverna delas in i smågrupper där dem får fundera ut 

vad dem kan och vad dem vet om de olika föremålen. Syftet med detta var att öppna upp 

för frågor och diskussioner men framförallt ger det en inblick på vad klassen kan och var 

man måste börja i undervisningen. 

Detta inleder vi med och sen utifrån det så får vi upp frågeställningar som 

leder oss in på vad vi behöver börja, man kan säga att det är en fördiagnos fast 

vi gör det så här då istället [...] sen var de har för frågeställningar, ofta kommer 

de efteråt med frågeställningar eller föreställningar. Sen samlar vi ihop det 

och sen får vi strukturera baskunskaperna, beroende på vad de har med sig 

(Tintin).   

Att ge eleverna ansvar och integrera dem i undervisningen var det flera respondenter som 

lyfte. Det handlar inte om en skrämselpropaganda utan att medvetandegöra för eleverna 

om riskerna med att trilla dit och vad som kan hända. 

Vi har gett eleverna mycket ansvar själva. Vi har inte stått och sagt att om 

dem röker och dricker alkohol så dör dem. Jag tror inte riktigt att det fungerar 

med det är det som står i läroböckerna, att alla som röker dör och alla som 

testar alkohol blir beroende. Jag tror inte riktigt på den biten, utan att man 

försöker få eleverna att själva förstå att det här är inga bra grejer och det är 

något man ska vara väldigt försiktig med, så man tar den biten, istället för 

skrämseltaktiken för det tror jag inte funkar på femtonåringar (Kim).  

När författarna framförde frågan om vilka aspekter som de ansåg som viktiga i denna typ 

av undervisning, pekade flera av respondenterna på vikten av att ge eleverna kunskap om 

konsekvenserna av ANDT. Det dem ansåg viktigt var hälsoaspekten, vad som händer med 

kroppen, hur kroppen påverkas och vilka konsekvenser det kan medföra. 

Hälsoaspekten framför allt, hur kroppen påverkas både av alkohol droger och 

vad som händer i kroppen.  Då jag är biologilärare så kan jag ganska lätt 

relatera till vad som händer i kroppen när man dricker alkohol eller när man 

tar narkotika. Vad det är för system som sätter igång och vad det kan få för 

konsekvenser efteråt. Framför allt narkotikan då, att det imiterar kroppens 

hormonsystem och ger lyckokänslor och sådana saker. Man kanske förlorar 

förmågan att känna lyckokänslan om man inte tar droger och då är det ganska 

hemskt.  Att man inte kan uppleva det och att man lätt kan hamna i 

depressioner och så, det är väl viktigt att trycka på (Billie).  
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Flera respondenters svar på vad som var viktigt att beröra i ANDT-undervisningen 

fokuserade på att förmedla kunskap kring hur kroppen påverkas. En av respondenterna 

beskrev en annan aspekt som var viktigt att lyfta fram i undervisningen.  

Ibland kan man fokusera väldigt mycket på hur det påverkar kroppen men jag 

tycker även det är ganska viktigt hur allt påverkar runt omkring. Folk som gör 

saker för dig eller ställer upp för dig. Sen samhället i stort och hur det faktiskt 

påverkar, det tycker jag är viktigt att få med också (Mio).  

Då medias bild av verkligheten ibland förvrängs och misstolkas handlar en viktig del om 

att kunna ge eleverna medvetenhet kring att vara källkritiska till det dem ser, hör och 

läser. Några av våra respondenter ansåg att detta är en del som skolan bör jobba med 

övergripande och inte bara när det handlar om ANDT-frågor. Det gäller att ge eleverna 

förmågan att använda sig av ett granskande öga till det man förhåller sig och ställs inför. 

Jag tycker det är jätteviktigt att verkligen visa på dem skadeverkningar som 

blir. Det är helt klart ett problem och det sjunker i åldrarna och man kan höra 

här hur dem pratar ”men det har inte dödat någon?” Nej, det kanske det inte 

har direkt men det är inte riktigt så det är, men det gör ju inte ett glas vin 

heller, det dödar inte någon men alkohol dödar på sikt precis som narkotika 

kan (Sam).  

Sam, Mio och Tintin framställde betydelsen av att stärka individen och förmåga till att 

våga stå upp för sig själva och säga nej. Att hela tiden under skoltiden arbeta med att se 

eleven och ge kontinuerlig bekräftelse på det friska, det som är bra. Vidare beskrev Sam 

att detta arbete sker via olika övningar där alla får komma till tals, där alla kan lyfta sin 

åsikt och bli respekterade. Detta resulterar inte bara i en bättre självkänsla utan det gynnar 

även eleverna då samhörigheten i klassen ökar.  

Man gör det inte bara just kanske kopplat mot ANDT-undervisningen utan 

det är nog mer i allmänhet att man ska våga vara sig själv [...]vi jobbar väldigt 

mycket med att våra elever ska bli väldigt självständiga och starka i sig själva 

(Mio).  

Tintin lyfter att har eleverna kunskap med sig kring ANDT så kan eleverna mer aktivt ta 

ställning. Enligt Tintin tror ungdomar ofta att alla andra röker eller alla andra dricker men 

de allra flesta gör inte det och många vill inte heller göra det. Så det gäller för lärare att 

få eleverna till att våga lita på att det de egentligen tycker är rätt och att de agerar utefter 

det. Klimatet i klassrummet utgör en viktig del i att stärka elevernas självkänsla och 

förmåga att stå upp för vad dem tycker är rätt eller fel. 

Det handlar om miljön i klassrummet, det ska vara tillåtet att ställa frågor och 

ifrågasätta. Eleverna ska inte behöva gömma undan något och det försöker vi 

att förmedla. Allt går att diskutera (Tintin).  

Att få föräldrarna involverade belystes av respondenterna vara en viktig aspekt i det 

förebyggande arbetet kring ANDT. Många pekade på att vuxna förebilder är av stor vikt 

när det handlar om att påverka ungdomars beteende och förhindra en tidig debut. Sam 

upplevde att det inte är något tabubelagt ämne att prata om i hemmen och menar att många 

ungdomar får information om framförallt alkohol och tobak av sina föräldrar. Sam 

poängterar även att samarbetet mellan skolan och föräldrarna är viktigt och beskrev ett 

försök till att bjuda in alla föräldrar från årskurs sex till år tre på gymnasiet till en 

paneldebatt där bland annat polis, socialtjänst och lärare var på plats, men ytterst få kom. 
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För att man vill inte, ens barn håller inte på med sådant och om man går dit så 

är man kanske skyldig. Då kanske någon tror att man har barn som håller på 

med sånt (Sam).  

 

4.1.1 Trygg i lärarrollen men svårt att hålla sig uppdaterad 

Flertalet respondenter uttryckte en trygghet i lärarrollen samt belyste dem vikten av att 

vara påläst inom ett område som förändras snabbt. Det handlar om att är man trygg i att 

undervisa och känner en säkerhet kring det vilket resulterar i förmågan att undervisa om 

vad som helst så länge man är insatt och kan ämnet. Att hålla sig uppdaterad genom 

forskning var det bara ett fåtal av respondenterna som gjorde. Att söka information via 

internet, tidningar och sociala medier uttrycktes som det mest generella sättet att söka ny 

kunskap på.  

Som vuxen tar man in rätt mycket via alla möjliga kanaler, sen märker man 

att det här kan vara bra att ta med sig in i skolan och då gör man det. Men det 

är inte så att jag aktivt sitter och läser, det är ju när vi har det här området och 

då går man in och försöker kolla och hitta nya grejer och den senaste forskning 

har man lite skyldighet att ha koll på som lärare (Kim).  

Resterande respondenter uttalade att dem inte höll sig uppdaterade inom ANDT 

kontinuerligt, utan man läser in sig lite på området, främst via internet när det i tiden är 

dags för dessa lektioner. Det uttrycktes inget strukturerat tillvägagångssätt när det handlar 

om var man hittar relevant ny information, hur man tar till sig den och hur den integreras 

i lektioner. En del använder kollegor med mer erfarenhet för att uppdatera sig själva eller 

fräschar man upp minnet på samma sätt man alltid gjort. 

Ska jag vara helt ärlig så är det inte så att jag tar jättemycket ansvar för det. 

Om vi säger att jag skulle undervisa i ANDT om två veckor, då hade jag läst 

på lite inför och gjort min planering, men jag hade inte gjort något mer (Mio).  

Under intervjuerna lyftes frågan om det fanns en önskan om att få vidareutbildning inom 

ANDT-frågor och svaren blev varierande. Tintin uttryckte en delad syn på detta, dels 

skulle det vara bra för att uppdatera sin kompetens men tidsmässigt är det något hen inte 

önskar. Sam indikerade att det är ett måste fortbilda sig själv och pekar flertal gånger på 

vikten av att hålla sig uppdaterad på alla plan. 

Då det är många lärare som ingår i detta och ska undervisa om ANDT är det 

kanske inte alla som har lika bra koll på området. Det viktigt att man får en 

fortbildning med bra tips på hur man kan bemöta ungdomarna. Bra heta stolen 

övningar och fyrahörnsövningar t.ex. som verkligen är bra och genomtänkta, 

då känner man att det här tar jag till mig och det här var jättebra. Även fast 

man inte kan jättemycket om ANDT så ska man ju ändå kunna bedriva en bra 

undervisning för man har fått de hjälpmedlet (Billie). 

4.2 Möjligheter med ANDT-undervisning 

Vad respondenterna ansågs sig ha för möjligheter att genomföra ANDT-undervisning 

genererade i olika svar. Tintin menade att det gav en stor fördel i bedömnings 

sammanhang då eleverna var väldigt aktiva under dessa lektioner och det resulterade i en 

enkelhet att se deras kunskapsnivå samt ge rättvisa betyg. Den största möjligheten ansågs 

dock vara att området är väldigt intressant för eleverna, dem är mer aktiva, vill lära sig 

och dem tycker aldrig att det är tråkigt. 
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Möjligheterna är oändliga, detta är bland det roligaste vi gör. Det är fantastiskt 

roligt och eleverna ser fram emot det jättemycket och frågar när ska vi börja 

och vad ska vi göra. Det blir mycket tankar som sätts igång så möjligheterna 

är enorma (Sam).   

Det som Kim ansåg vara en möjlighet var potentialen att integrera ANDT i fler ämnen än 

vad det är för tillfället. Denna tanke delade även Tintin och menade att lärare inom både 

matematik, bild, musik, SO och svenska kan hitta kopplingar mellan ämne och ANDT-

området då dem anser att det är ett tema som fungerar väldigt bra att ha som 

ämnesövergripande. 

Jag tror att man kan få in det ganska mycket, nu pratar vi t.ex. om kroppen, 

om matsmältning och den biten sen vad som kan göra så att kroppen inte 

funkar och rökning finns ju alltid med. Det kan leda till så mycket skit och 

man behöver inte säga att, nu pratar vi om rökning, utan nu pratar vi om 

kroppen men rökning finns med här också eller det påverkar negativt även 

här. Det gör även alkohol, så man försöker få in det i alla delar och inte bara 

just de specifika två månader som man kör i nian (Kim) 

Goda relationer till eleverna utgör en stor möjlighet att nå och påverka dem. Tintin mende 

att, då det är en mindre skola så resulterar det i att hen känner till många av eleverna både 

på och utanför skolan och känner till deras situation, vilket utgör en trygghet i relationen. 

ANDT kan vara känsligt för många elever då hemsituationen kanske innefattar att 

föräldrar, syskon eller annan nära har någon problematik med t.ex. alkohol. Att man som 

lärare har lite vetskap om elevernas omständigheter kan leda till att eleven känner sig 

trygg och inte träffad i skolan. Mio vänder sig också till betydelsen av goda relationer och 

såg en möjlighet i att vara en ung lärare då elever är mer öppna och uppsökande. Detta 

kan ha betydelse i att det känns lättare att prata med en vuxen som haft en ungdomstid 

präglat av liknande saker som det gör för dagens elever. Flertalet respondenter beskrev 

att bättre relationer leder till en större möjlighet att fånga upp dem under lektionerna. 

Det viktigast egentligen är att man skapar ett relationskapital så att eleverna 

lyssnar. För annars kan man vara hur duktig som helst, men lyssnar dem inte 

så hjälper det inte. Man måste alltså vara någonstans där man når eleverna, 

gör man inte det så kvittar det vad man säger för då ser dem ut till att lyssna 

sen tänker de på annat (Billie). 

Författarna frågade respondenterna hur dem upplever att eleverna tar emot den 

undervisning som sker om ANDT i skolan. Majoriteten respondenter var överens om att 

eleverna bemöter undervisningen intresserat och nyfiket. En respondent påtalar att 

eleverna under lektionstid ofta står för att dem aldrig ska testa narkotika eller vänta med 

att dricka alkohol tills dem är 18 år och undervisningen verkar även generera i mycket 

diskussioner bland eleverna i ställningstagande för och emot. 

Under undervisningen är det ingen som någonsin ska testa eller göra och dem 

brukar slänga sig med meningar som ” hur fan kan man vara så jävla dum?” 

[…] det är ingen som sitter och tycker att det är ballt att röka när man ser 

konsekvenserna av rökning och dem som röker tycker det är lite jobbigt för 

alla andra frågar ” hur kan du hålla på med det här?” (Kim).  

En annan respondent berättade att ANDT är ett tacksamt ämne att undervisa men upplever 

en annan bild av hur eleverna tänker kring alkohol under lektionstid.  

Dem säger att, ”nej men vi dricker inte nu, men vi tror att vi kommer göra 

det”, inte alla men dem flesta och jag tycker det ändå att det är självinsikt och 

samtidigt märker man hur accepterad alkoholen är (Sam). 
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Tintin beskrev sin upplevelse av att vissa elever försöker spela lite häftiga under 

undervisningstillfället genom att framhäva sin kunskap om ANDT. Tintin menade att det 

då är viktigt att som lärare inte förstärka eller lägga någon större vikt vid det. 

Undervisningen brukar göra sitt och dem eleverna känner med tiden att det inte handlar 

om att visa sig tuff inför de andra klasskamraterna. 

Många börjar med att spela tuff, om man nu tycker att man är av den kategorin 

som tror sig kunna mycket. Sen brukar det sällan vara mer än en lektion innan 

man inser att det handlade inte riktigt om att jag skulle tala om hur häftig jag 

är, utan det är oftast inte dem som får mest spelrum sen. Utan det är dem som 

kan uttrycka sig eller kan ställa frågor och som kan samarbeta kring uppgifter 

och då ändrar dem ofta sin inställning (Tintin).    

Författarna tolkade att undervisningen många gånger beskriver vilka följder som blir av 

konsumtion av alkohol, narkotika, doping och tobak. Undervisningen upplevs dock vara 

uppskattad bland eleverna men en respondent tror sig tyda att eleverna är mer intresserade 

av information som berör berusning och vad som krävs för att uppnå berusning. 

Egentligen så tror jag dem hade velat veta mer om t.ex. hur många öl som 

krävs för att bli full […] mer sådan information än det som vi står och pratar 

om. För vi står och pratar om vad som händer med kroppen och vad man kan 

råka ut för […] vi pratar inte om sådant som dem kanske skulle behöva 

information om och det är kanske också därför som många unga blir väldigt 

fulla tänker jag, men jag vet inte (Mio). 

4.3 Utmaningar med ANDT-undervisning 

Den övergripande svårigheten som våra respondenter upplevde i samband med ANDT-

undervisning var att nå alla elever i en klass med olikartade bakgrunder utan att påverka 

elever negativt. En annan svårighet som några av respondenterna uttryckte var att hitta 

rätt nivå på undervisningen. 

En del i nian har varit ute och festat och testat det mesta och en del sitter 

hemma med mamma och pappa och äter chips, så det är lite svårt beroende på 

vilket stadie dem är i. Man kan inte ha en undervisning för varenda elev även 

om det är de dem tror att man kan, man får köra det här med att berätta vad 

som kan hända och vad som händer. För alla kommer någon gång stöta på det 

och sen gör ju vissa det tidigt och en del det lite senare, men att man försöker 

göra det så verkligt som möjligt (Kim). 

Tintin och Sam delade uppfattningen om att undervisningen bör läggas på en nivå som 

gör att den inte blir för personlig. Förhoppningarna är att undervisningen ska ske på en 

nivå som inte utlämnar någon och att ingen elev ska känna sig träffad. Detta upplevs som 

ett bekymmer då det är svårt att dra gränsen för vad som är en bra nivå i en klass på 

tjugofem elever. 

Det är så att en del av eleverna har varit med om ganska mycket och vissa har 

knappt varit i kontakt eller ens luktat på en flaska, sen finns det dem som tror 

att de kan allting (Tintin). 

Sam påpekade även att det är viktigt att vara medveten om att alla elever kommer från 

olika hemmiljöer och har med sig olika upplevelser av ANDT. 

Svårigheterna kan vara att man får vara respektfull inför att man inte vet hur 

alla har det hemma. Man får tänka efter vad man säger och hur man bemöter 
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[…]  och att man aldrig dömer eller skrattar åt någon. Det är väl kanske det 

man får tänka på för man vet inte, eller en del vet man (Sam). 

En av våra respondenter upplevde att det kan vara svårt att på förhand veta hur 

undervisningen i en viss klass kommer att förfalla och därmed var det också svårt att 

planera undervisningen för att eleverna ska få ut så mycket som möjligt utav den samt att 

undervisningen öppnar upp och ger möjlighet till att eleverna tar den till sig.  

Det finns med i läroböcker och så men det är inte alltid lätt att få med ändå. 

Det är likadant om man ska undervisa om sexualkunskap. Det är ganska svårt 

att känna när det verkligen blir bra. Det är även väldigt beroende av vilken 

undervisningsgrupp man har. Ibland känns det som att man får in en fullträff 

och andra gånger känner man att det här funkar inte. Det finns inga mallar för 

vad som gör en ANDT-undervisning lyckad (Billie). 

Två av respondenterna beskrev att en svårighet kan vara att lyfta ämnet i för tidigt skede. 

Dem menade att många elever i årskurs sju och åtta inte är mottagliga och tillräckligt 

mogna för att kunna diskutera och resonera kring ANDT. I vissa fall för att det är ett 

främmande ämne för dem och i andra fall att dem inte är tillräckligt trygga i sig själva för 

att stå upp för sina egna åsikter i just detta ämne. 

Skulle jag haft undervisningen i sjuan nu skulle det aldrig fungera. De är inte 

tillräckligt mogna för just den undervisningen jag har […] de sjuorna vi har 

här nu skulle inte klara av det utan de lever på en annan planet (Robyn). 

4.3.1 Lärares uppfattningar om hur media påverkar eleverna  

Sam upplevde en svårighet i samband med all information som elever kan finna via 

internet. Respondenten menar att ungdomar idag har tillgång till lättillgänglig information 

om ANDT och som många gånger inte ses som säker källa. 

Jag tror att de vet att exempelvis Flashback inte är någon pålitlig sida, men 

vill man tro på något så kan man ju göra det, jag vill gärna tro på att choklad 

är nyttigt. Flashback är känt, men det är ju spännande att läsa, däremot så ser 

man som vuxen vad det står på ett annat sätt. Det är rätt skrämmande (Sam). 

Sam menade även att kända medieprofiler har inflytande på unga människor och detta 

kan vara svårt att hantera i skolan.  Deras leverne och ställningstagande kring 

narkotikafrågor kan påverka ungdomarnas syn på ANDT och att det är något som många 

av eleverna också tar fasta på.  Mio ansåg att profiler borde ta ett större ansvar kring hur 

de framställer sig själva i media då ungdomar ser upp till dem och i flertal fall har kända 

profiler som förebilder. 

Sociala medier, det står över oss i skolan. Vi får kämpa för att konkurrera med 

detta. För vi ligger bara och sprattlar, för det andra är mycket starkare […] vi 

får verkligen ligga i (Sam).  

Flertalet respondenter gav under intervjuerna en tydlig bild om vilka svårigheter de 

upplever i samband med undervisningen. Författarna valde därför att fråga efter hur de 

hanterar dessa. Kim anmärkte att det var svårt att nå alla elever på grund av deras 

bakgrund och menar att undervisningen behöver variation så att alla elever får med sig 

och tar till sig något av det som sker i undervisningen. Tintin beskrev att deras 

undervisning erbjuder olika alternativ av lärande för att öppna upp möjligheten för 

eleverna att välja det som dem känner sig bekvämast med, detta för att undvika situationer 

som kan kännas påfrestande för eleven. Sam belyste vikten av en god klassrumsmiljö som 

präglas av att eleverna visar respekt inför varandras olikheter så att ingen elev känner sig 

utlämnad i samband med svårigheten att nå alla elever. Sam beskrev även svårigheten 
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med det som eleverna får information om via internet och det som medieprofiler 

exponerar. När elever uttrycker påstående som ej stämmer överens med verkligheten som 

ofta är kopplade till något de sett eller läst på internet uttryckte Sam att det är viktigt att 

kontra med fakta och berätta för eleverna om att vara källkritisk till det dem stöter på.   

De läser mycket på internet och det kan man ju göra till sin verklighet om man 

vill […] det är som nu, att kändisar går ut med att marijuana är bra grejer. Jag 

tycker det är helt galet men då kan vi prata om vilka kändisar som har gått 

bort i drogmissbruk och hur blev det sådär […] man kanske tittar på bilder 

och det är inte för att skrämmas utan det ska föreställa verkligheten. Det är 

viktigt att hålla sig till fakta så man inte hittar på något själv utan det ska vara 

klara tydliga fakta, att såhär är det (Sam). 

4.3.2 Utmaningar beroende på ålder 

En av våra respondenter tillhörde den yngre generationen av lärare och upplevde en 

svårighet kring det. De svåra situationerna upplevdes oftast bland elever i årskurs nio då 

det förekom synnerligen mycket prat om alkohol. Respondenten beskrev sig hamna i 

situationer där eleverna ifrågasatte, möjligen av ren nyfikenhet kring hens alkoholvanor. 

Detta antogs bero på åldern då dessa fråga aldrig ställdes till den äldre generationen 

lärare.    

De går sista terminen i nian många av mina elever och det är väldigt mycket 

snack om fester. Där kan jag uppleva en svårighet i att jag är ung. Det är inte 

lika, vad ska man säga […] det är inte lika accepterat på något sätt att jag 

dricker som att en fyrtioåring. Eller det är accepterat fast de tycker att det är 

mycket mer spännande att jag gör det och vill gärna prata med mig om hur 

det är, både när det gäller relationer och när det gäller alkohol (Mio). 

Mio beskrev att sin största utmaning var att besvara elevernas nyfikna frågor om hens 

ANDT-vanor men belyste vikten av att våga svara på ungdomarnas frågor och inte 

åsidosätta dem samt att svara så sanningshetsenligt som möjligt. ”De kommer antagligen 

till mig för att de inte vågar fråga någon annan lärare som är lite äldre. De känner säkert 

att de är lite närmre mig på något sätt” (Mio).   

 

4.3.3 Hur talar elever om ANDT 

Vi ställde frågan om hur våra respondenter upplevde att eleverna talade om alkohol samt 

hur de hanterar det. Tre av respondenterna beskrev att alkohol kom upp som samtalsämne 

förhållandevis ofta men narkotika var det endast en av respondenterna som upplevde som 

återkommande och doping var något som aldrig hördes bland eleverna. Tobak kom upp 

ibland men inte alls i samma utsträckning som samtalen om alkohol. Tintin beskrev att 

många av eleverna på skolan har en liberal syn på alkohol och talar ganska öppet om det 

men att det ändå varierar från klass till klass och att det möjligen beror på vilken syn de 

vuxna som den enskilde eleven har runt omkring sig förmedlar. 

Det är väldigt olika i olika årgångar och vilken mentalitet det är bland de 

vuxna som är runtomkring om jag ska vara riktigt ärlig […]vi har ingenting 

att hämta om föräldrarna tycker detta är okej, vi kan bara förmedla hur vi 

tycker och tala om för dem vad lagen säger och dess konsekvenser (Tintin). 

Sam och Mio beskrev likt Tintin att det talades öppet om alkohol på skolan. Sam var dock 

den enda utav dem som upplevt att elever talar om narkotika. Cannabis verkade vara något 

som det fanns mycket av i området och Sam tyckte att diskussionen kring 

skadeverkningarna var viktig att lyfta. Mio upplevde att prat kring alkohol sker både 

under lektionstid och ute i korridorerna bland eleverna. Samtidigt erfar Mio att eleverna 
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på skolan vågar stå upp för sig själva och stå för vad dem tycker i olika diskussioner som 

berör ANDT. 

Jag upplever att våra ungdomar är ganska starka i sig själva, de dricker inte 

om de inte vill. Ibland kan de säga såhär att, ”nej den dricker inte”, till 

varandra och det känns som de accepterar det (Mio). 

En av anledningarna till att eleverna talade om alkohol så att Sam hör, upplevdes bero på 

att Sam inte sätter några betyg på eleverna. Respondenten betraktade det som en fördel 

då eleverna vågar berätta om sina upplevelser och erfarenheter samt menade att det kunde 

öppna upp möjligheten för senare diskussioner eller samtal om så skulle behövas.  

Att man vågar vara vuxen i sådana situationer, prata om det här sakerna utan 

att fördöma. Som nu är det inne med snus, då får man prata om det och kanske 

titta på bilder och sådant om vad det innehåller […] det är sådant vi pratar om 

men sen är det precis som att det försvinner och då är det kompisarnas åsikter 

som gäller igen, de är mycket starkare än vad vi är (Sam). 

4.3.4 En ny generation  

Några av respondenterna upplevde en minskning i frågan om hur mycket eleverna pratar 

om alkohol, narkotika, doping och tobak. De nämnde dock att prat om alkohol och tobak 

förekommer men upplever det inte alls i samma utsträckning som för några år sedan. En 

av respondenterna tror att anledningen kan vara att ungdomar konsumera mindre alkohol 

och tobak men att det även kan bero på att ungdomarna inte pratar högt om det under 

skoltid. ”Här ser jag aldrig ser någon elev röka. Jag hör heller aldrig någon elev prata 

om att han har varit full i helgen. Det är helt ofattbart, jag fattar inte” (Robyn). 

 

En av respondenterna förde resonemang kring att nedgången möjligtvis kan bero på att 

ungdomarna idag sysselsätter sig på andra sätt än vad ungdomar gjorde för 10–20 år 

sedan. 

Det är väl inte jättemycket snack. Jag upplever faktiskt att det har blivit 

mindre utav både alkohol och tobak sen datorerna kom till. Ungdomarna sitter 

och chattar och spelar, så det blir inte riktigt samma som det var förr, nu är 

det mycket läsk och godis […] socker kan leda till samma defekter på levern 

som alkohol gör, man kan få skrumplever av sockermissbruk med så det är 

också ett missbruk. Så egentligen skulle man ha med det också, därför kör jag 

mycket av hälsoaspekten i min undervisning (Billie). 

4.3.5 Hinder för utveckling av ANDT-undervisning  

Samtliga respondenter var eniga om att ett fullständigt arbete aldrig går att uppnå utan att 

det alltid går att utveckla. Författarna valde att fråga efter vad som upplevs saknas i skolan 

för att kunna tillgodose sina elever med god ANDT- undervisning. 

 

Några av respondenterna nämnde att tiden har betydelse för undervisningens omfattning. 

Lärarna uttryckte att det i dagsläget inte finns tillräckligt med tid för att utveckla 

samarbete mellan lärare och integrera ANDT i flera ämnen. Lärarna menade att de flesta 

arbetar med sitt och utformar sina egna individuella planer för hur deras undervisning ska 

gå till. De beskriver att ANDT uppmärksammas i de ämnen där ANDT står med i 

kurskraven men att dess omfattning är svår att påverka på grund av tidsbrist. Samtidigt 

uttryckte en respondent att ANDT-undervisningen möjligen inte är i behov av att bli mer 

omfattande än vad den är. 
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[…] det är ju frågan hur man ska kunna utveckla det för man har begränsat 

med tid för och det är så mycket som man ska gå igenom när de går från sjuan 

till nian. Det är jättemycket som ska in i undervisningen och allting trängs och 

sen ska man försöka stoppa in ANDT i det också. På det viset är det svårt att 

kanske utöka den biten, men jag är inte säker på att man skulle få bättre effekt 

även om man hade mer, men de ska givetvis ha kunskap om vad det innebär 

och så (Billie). 

4.3.6 Verkligheten väcker nyfikenhet 

Eva beskrev att punktinsatser med temat ANDT skulle vara ett komplement till den 

ordinarie ANDT-undervisningen och möjligen gagna elevernas lärande. Respondenten 

menade att elever idag ständigt kräver nytt stimuli för att tycka att ny kunskap är intressant 

och spännande. 

Jag tror att det är bra om ämnet är återkommande, kanske i någon form utav 

temadagar eller någonting. För annars blir det inte spännande längre utan det 

blir bara som allting annat, så man måste variera undervisningen annars 

lyssnar dem inte. Tar vi hit polisaspiranter ibland kan eleverna få det lilla extra 

och det blir spännande men kommer polisen hela tiden är det inte lika 

spännande längre (Sam). 

Flertalet respondenter upplevade att föreläsningar av en person som tidigare levt i 

missbruk kan komplettera den allmänna undervisningen om ANDT men att det är viktigt 

att den personen som tillfrågas har förmåga att förmedla sin historia på ett bra sätt. Tre av 

respondenterna tror att det kan ha betydelse för elevernas sätt att se på alkohol, narkotika, 

doping och tobak då de får en människas berättelse på hur det är att leva i ett missbruk 

och vad följderna blir.    

Det handlar inte om det man läser i en bok, det är inte samma sak som att hitta 

något på internet eller så utan det här är en livs levande människa som berättar 

om sitt liv. Det är precis samma sak som när du ska förklara förintelsen så är 

det gigantiskt stor skillnad att ha en människa som har varit med om det än 

om man bara läser det i en SO-bok, det blir på riktigt (Robyn). 

En av respondenterna erfar att föreläsningar av personer med ett förflutet missbruk ger 

mer skada än vad det gör nytta och tycker inte att det ska komplettera den allmänna 

undervisningen. 

Om det kommer en före detta missbrukare och börjar berätta om fördelarna 

och kickarna t.ex. Då blir alltid några nyfikna och tycker att det är väl inte så 

farligt det här och han ser pigg ut, det är nog inte så farligt som lärarna säger. 

Så jag tror att det kan få motsatt effekt (Billie). 

4.4 Faktorer som främjar ANDT-undervisning 

Författarna valde även att fråga efter vilka faktorer som respondenterna ansågs vara 

viktiga för att nå framgång i det förebyggande arbete med ANDT inom skolan. Eva 

menade att den viktigaste grundfaktorn är att skolan är att ska vara en trygg plats för alla 

elever där det finns vuxna som ser dem. Kim och Mio beskrev att en viktig faktor är att 

eleverna känner sig delaktiga i undervisningen. Undervisningen ska ge utrymme inför 

elevernas intresse kring ämnet och som öppnar upp för självinsikt så att dem själva kan 

göra medvetna val i livet. 

Det viktigaste är nog att få eleverna delaktiga så de känner att det är någonting 

för dem och ingenting som vi bara står och säger i skolan. Så att de själva blir 
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medvetna om att valet de gör kommer att påverka dem väldigt mycket. 

Försöka få med dem på att det inte handlar om mig som lärare utan det handlar 

om dem (Kim). 

Billie och Tintin lyfte relationsskapande som en viktig framgångsfaktor i det 

förebyggande arbetet kring ANDT. Respondenterna menade att relationer är viktiga för 

att få eleverna till att lyssna, ta till sig kunskap, reflektera och kunna handla därefter. ”Det 

är viktigt att man kan bemöta eleverna på ett sätt så att man får dem med sig, det är 

jätteviktigt” (Sam).  

 

4.5 Teoretisk analys  

I detta avsnitt kommer vi att koppla vår teoretiska utgångspunkt, Antonovsky´s begrepp 

KASAM med det som framgått i redovisningen av studiens resultat. För att belysa 

respondenternas upplevelser och åsikter tar vi hjälp av och utgår från samma tabell som 

presenteras i avsnittet Teoretisk Analysverktyg (se nedan). 

 

Meningsfullhet Begriplighet Hanterbarhet 

Gemenskap Information Känsla av kontroll 

Lust Struktur och Tydlighet God självkänsla 

Delaktighet Regelbundenhet Förutseende synsätt 

Mening Förståelse 
 

(Björklund, 2011) Tabellen beskriver begreppet KASAM ur ett skolperspektiv. 

 

4.5.1 Meningsfullhet 

Känslan av att livet har en känslomässig innebörd är viktigt för oss människor, att de 

hinder individen möter på vägen är värda spendera tid och energi på (Antonovsky, 2005). 

Iwarsson (2007) beskriver meningsfullhet utefter ett skolperspektiv och menar att det 

handlar om att barnet ska se något värde i sin skolgång. Genom tabellen som Björklund 

(2011) kategoriserat upp, innefattar meningsfullhet: Gemenskap, lust, delaktighet och 

mening. Samtliga intervjupersoner visade hänsyn till alla dessa fyra begrepp genom olika 

utlåtanden. Några respondenter beskriver att klimatet i klassrummet är en viktig del för 

att eleverna ska känna trygghet i att delta i t.ex. diskussioner och värderingsövningar. 

Vissa respondenter påpekar att det kan underlätta att utöva dessa övningar i mindre 

grupper för att bidra till att eleverna ska känna gemenskap och delaktighet under 

lektionstid. Att finna en nyfikenhet i ämnet och en lust att lära hos eleverna, poängterar 

samtliga respondenter inte är någon större utmaning. De menar att eleverna yttrar en 

önskan om mer undervisning inom ANDT. Ämnet väcker ett stort intresse och en aktivitet 

under lektionstid som utmärker sig gentemot andra ämnen. Även betydelsen av goda 

relationer till eleverna lyfts fram av flertalet respondenter och de menade att det gör det 

enklare att involvera dem i lektioner. 

 

4.5.2 Begriplighet 

Antonovsky (2005) beskriver att begriplighet utmynnar i att vi människor upplever 

stimuli, både inre och yttre, som något förståeligt, där information uppfattas som 

sammanhängande, tydlig och strukturerad. Innebörden av att uppleva sig ha en hög känsla 

av begriplighet resulterar i förmågan att kunna förutspå framtida stimuli men även hantera 

plötsliga händelser. Beskriver man som Iwarsson (2007) gjort, begriplighet ur ett 

skolperspektiv kan det översättas till att eleverna ska känna en förståelse för det som sker 
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under skoltiden.  Björklund (2011) menar att det handlar om: Information, struktur, 

tydlighet, regelbundenhet samt förståelse. Många av respondenterna menade att kunskap 

om konsekvenserna av ANDT var viktiga aspekter att ha med i undervisningen inom 

området. Några belyste att det gäller att ge eleverna tydlig och korrekt fakta då det finns 

mycket missvisande information om vad alkohol, narkotika, doping och tobak gör med 

oss människor och hur det påverkar omgivningen. Det handlar alltså om att förmedla 

information samt att eleverna upplever en förståelse för det man informerar om. Samtliga 

respondenter belyste att elevers olika mognadsnivå utgör en svårighet kring 

undervisningens upplägg. Detta då en del har erfarenhet kring ANDT och kan lättare 

relatera till informationen medans andra aldrig kommit i kontakt med det. Att då som 

lärare skapa en förståelse kring den information som förmedlas skulle kunna medföra ett 

hinder gällande att uppnå Begriplighet hos alla elever. Två av våra respondenter uttryckte 

en ANDT undervisning som var tydlig, strukturerad samt återkommande under skoltiden. 

Resterande nämnde t.ex. temadagar eller projekt som uppfattades ha ett mer öppet 

upplägg. Genom att undervisningen sker via temadagar kan det bidra med information, 

struktur samt viss tydlighet beroende på upplägg. Det vi anser att lärarna går miste om 

genom den undervisningsformen är elevernas förståelse till ämnet. Studiens resultat ger 

anspråk på svårigheter med att anpassa undervisning efter varje elevs mognadsgrad. En 

undervisning som sker kontinuerligt och integreras under en längre tid bidrar till att 

lärarna kan utforma undervisningen så den genererar i att alla eleverna ges möjlighet till 

att uppnå förståelse.    

4.5.3 Hanterbarhet 

När människan möter motgångar i livet kan det finnas behov av att ha resurser till sitt 

förfogande som individen känner hög tillit till. Det handlar om att kunna hantera och 

bemästra de omständigheter som uppstår. Tonårsperioden beskrivs som en tid där 

förvirring, osäkerhet och utanförskap ofta är förekommande. Det är av stor vikt att få 

uppleva att människor runt omkring värdesätter de sätt man valt att leva på (Antonovsky 

2005). Genom Iwarsson (2007) beskrivning av hanterbarhet ur ett elevperspektiv handlar 

det om vilka resurser som finns tillgängliga och den individuella kapacitet som eleven 

besitter för att klara av skolan. Björklund (2011) har kategoriserat: känsla av kontroll, 

god självkänsla och proaktivt synsätt under begreppet Hanterbarhet. I 

resultatredovisningen beskrev flertalet respondenter hur betydelsefullt det är att arbeta 

kring att stärka individen i alla sammanhang, inte bara kopplat till ANDT-lektionerna 

utan generellt. De nämnde att det är viktigt att uppmärksamma och se eleven samt 

fokusera på det friska. Antonovsky (2005) var upphovsman av det salutogena synsättet, 

som innebär att se till de faktorer som är betydande för att upprätta eller bevara en 

kontinuitet som riktas mot det friska istället för att leta orsaksfaktorer till ett visst beteende 

eller hälsotillstånd. Några respondenter beskrev att arbetet kring att stärka individen är 

något som de arbetar mycket med och sker kontinuerligt genom hela skolgången. De vill 

få eleverna att våga vara sig själva, bli starka i sig själva för att kunna stå upp för vad de 

tycker och att de vågar säga nej. Det proaktiva synsättet framkommer då respondenterna 

lyfter betydelsen för att få skolan till en trygg plats för eleverna som innefattar vuxna som 

ser dem. Trots att det lyfts som en viktig aspekt innebär det en svårighet i praktiken. Vi 

kan antyda en känsla av maktlöshet hos några av respondenterna då elever upplevs 

påverkas mer av den närmsta sociala miljön dem befinner sig i samt medias bild av ANDT 

än vad lärarna själva anser sig kunna.  

 

I analysen ser vi tydliga indikationer på att lärarnas undervisning kan bidra till att stärka 

individens KASAM.  
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5 Diskussion 
Diskussionen presenteras genom tre olika huvudrubriker: metoddiskussion, 

resultatdiskussion samt slutsatser och implikationer. I metoddiskussionen framgår 

svårigheter och brister med de metodologiska utgångspunkterna som uppstod under 

studiens gång.  I resultatdiskussionen diskuteras resultatets huvudfynd med tidigare 

forskning ställt mot det teoretiska ramverk som valts för studien. Under den sista rubriken 

framförs studiens slutsatser och implikationer samt de förslag på framtida forskning som 

författarna anser relevant. 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Metodologiska utgångspunkter 

Våra frågeställningar resulterade till att en kvalitativ metod valdes som metodologisk 

utgångspunkt. Den kritik som kvantitativa forskare riktar mot kvalitativ forskning handlar 

om att undersökningarna är alltför subjektiva (Bryman, 2011). Kvantitativa forskare 

menar att resultaten i en för stor utsträckning grundar sig i forskarens uppfattningar och 

det personliga förhållandet som skapas med undersökningspersonerna.  Med kritiken 

menas att den kvalitativa forskarens egenskaper kan påverka intervjuer och hur materialet 

tolkas. Kvantitativa forskare anser att den kvalitativa forskningen är alldeles för 

ostrukturerad och då det inte finns några tydliga riktlinjer för hur en kvalitativ 

undersökning ska gå till vilket utgör en svårighet i att replikera. Medvetenheten kring den 

kritik som riktas mot kvalitativ forskning har lett till att författarna till denna studie 

försökt vägleda läsaren genom undersökningens olika stadier. Trots kritiken mot 

kvalitativ forskning skulle forskningsfrågorna inte kunnat besvarats med en kvantitativ 

metod då studiens forskningsfrågor krävde svar på mjuka värden (Bryman, 2011). Valet 

av en hermeneutisk utgångspunkt ses som betydelsefull då det öppnade upp möjligheten 

att med större frihet kunna tolka data samt gav det respondenterna utrymme till att 

uttrycka sin verklighet inom området (Kvale, Brinkmann, 2009). Det som hade gynnat 

studien genom en kvantitativ metod hade varit att resultaten av studien hade blivit mer 

generaliserbara (Bryman, 2011).  Om en kvantitativ metod valts hade vi gått miste om 

respondenternas egna upplevelser och erfarenheter vilket hade genererat i ett ouppfyllt 

syfte. 

  

5.1.2 Urval 

Att finna relevanta respondenter blev en problematisk och tidskrävande del under 

studiens gång. Vi vände oss till rektorerna först av två anledningar, den första var att de 

har det övergripande ansvaret och att intervjua skolpersonal kräver rektorns 

godkännande. Den andra anledningen var att rektorn kunde vidarebefordra vår förfrågan 

till relevant personal. Ofta mottogs ingen återkoppling och det som förvånade oss var när 

vi mottog ett mail från en rektor som skrev att de ej hade den erfarenheten studien 

efterfrågade. Enligt skollagen ska det ingå ANDT-undervisning och det är rektorn som 

besitter det yttersta ansvaret att se till att det genomförs och att få tillbaka det svaret fick 

oss fundera kring att ANDT kanske är något som faller mellan stolarna. Det som hade 

kunnat underlätta processen vore om kontakt togs direkt med NO och Idrott och hälsa- 

lärare. Detta för att det genom vår bakgrund framgått att det är i ämnesplanen för dessa 

ämnen som ANDT ska ingå. Problemet med tillvägagångssättet ovan är att det inte hade 

gett oss ett godkännande från rektorn att intervjua personal. 
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Då vi intervjuade kollegor fanns risken att de präglats av varandra och intervjuerna blivit 

likvärdiga. Det som hade varit en fördel med att intervjua en personal per skola hade 

kunnat resultera till en mer omfattande bild av hur skolor utformar sin ANDT- 

undervisning. Bryman (2011) menar att det är svårt som forskare att avgöra hur många 

intervjuer det behövs för att nå teoretisk mättnad. Författaren beskriver även att resultatets 

kvalitet inte behöver påverkas av antal intervjuer utan det handlar om att hitta 

datainsamling som är stort nog för att ge tillförlitlighet till resultatet.  

 

Studiens intervjupersoner besatt mycket kunskap och erfarenhet inom området ANDT. 

Vi anser att studien genererat i tillräcklig mängd information för att utgöra ett tillförlitligt 

resultat. 

5.1.3 Insamlingsmetod 

Bryman (2011) beskriver att en pilotintervju bör genomföras för att säkerhetsställa att de 

frågor man har med fungerar samt hur pass bra ordningsföljden är. Fördelen med vår 

pilotintervju var att det blev till ett övningstillfälle, då vi efteråt kunde utvärdera vad som 

var bra samt vad vi kunde tydliggöra i intervjuguiden. 

 

Då vi genomförde intervjuerna gemensamt var fördelarna att intervjun utvecklades med 

följdfrågor som kanske annars hade uteblivit samt att det gav en bredd till materialet. 

Nackdelen kan vara att intervjupersonen upplevde det nervöst att möta två intervjuare, 

denna aspekt tog vi hänsyn till genom att ha öppna och enkla frågor som inledande vilket 

resulterade i en naturlig ingång till nästkommande frågor och det yttrade sig mer som ett 

samtal.   

5.1.4 Bearbetning av data och analys 

Transkriberingen utfördes kort tid efter intervjutillfället då vi var medvetna om att det är 

tidskrävande. Svårigheten vi upplevde under transkriberingen var att översätta tal till 

skrift samt beskriver Kvale och Brinkmann (2009) att det kan upplevas som en stressig 

och ofta tröttsam process vilket vi fick erfara och hantera genom kontinuerliga pauser och 

stillsam miljö. 

 

Som ett nästa steg gjordes en gemensam genomgång av samtliga utskrivna intervjuer för 

att sammanföra och sortera materialet genom nyckelord som senare blev relevanta teman. 

Svårigheten här var att de delar av intervjun som plockades ut kunde innehålla flertal 

teman och upplevdes ibland som rörigt. Detta resulterade i att varje tema fick en varsin 

färg och därefter kunde vi lägga in ett stycke text under ett specifikt tema men färglägga 

med annan färg om det även indikerade på ett annat.  

 

5.1.5 Forskningsetiska överväganden 

När kontakten etablerades med de olika skolorna skickades ett missiv ut till 

respondenterna via mail där vetenskapsrådets etiska riktlinjer presenterades (se bilaga C). 

Vid intervjutillfället gavs även möjlighet till respondenterna att läsa igenom missiven en 

gång till samt få med sig ett exemplar som var undertecknat av oss båda. Anledningen 

var att ge dem en försäkran och trygghet om hur materialet kommer behandlas och vad 

man som respondent har för rättigheter. Vi kan se att en fördel hade varit att även 

informerat om riktlinjerna för att säkerhetsställa att dem var införstådda med de fyra 

etiska kraven och ställt frågan om det var något det undrade över innan intervjun 

påbörjades. Det som hade kunnat utgöra en trygghet för oss hade varit om vi formulerat 

ett dokument där intervjupersonerna kunde signerat att de var införstådda med de 

forskningsetiska krav som studien förhöll sig till.  
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5.2 Resultatdiskussion  

I avsnittet nedan presenteras tidigare forskning kopplat till studiens resultat. 

Respondenternas upplevelser lyfts fram och ställs mot studiens bakgrund, tidigare 

forskning samt till den teoretiska utgångspunkten. 

 

5.2.1 Undervisningens utformning och omfattning  

 

Möjligheterna till att undervisa kring ANDT är många visar resultatredovisningen tydligt 

på. Det främsta är att området är väldigt intressant för eleverna och det väcker en 

nyfikenhet vilket resulterar i ett mer aktivt deltagande. Björklund (2011) beskriver genom 

sin tabell om KASAM att delaktighet, lust och gemenskap bidrar till att eleven känner 

meningsfullhet. Genom lektioner uppbyggda på att elevernas åsikter lyfts fram och att 

den involveras i undervisningen menar vissa respondenter bidrar till just detta. Det 

framgår genom resultatredovisningen att elevernas interaktion är något som lärarna 

värderar högt och det handlar om att få med sig dem i undervisningen. Flertal 

respondenter lyfter vikten av att utgå ifrån vad eleverna vill lära sig och låta deras frågor 

och tankar uppmärksammas och diskuteras. Dessa yttranden om en öppen undervisning 

som till stor del präglas av elevernas tankar och funderingar kan tolkas på många sätt. 

Vid första anblick gav det oss en positiv bild av undervisningsformen och att skolans 

upplägg kanske är uppbyggt efter vad forskning visat vara effektfullt. Efter att ha 

diskuterat och analyserat respondenternas uttalanden upplevs det mer som att ANDT-

undervisningen är en otydlig del i läroplanen. Det finns inte några tydliga direktioner på 

vad eleverna ska uppnå mer än kunskap kring konsekvenserna av ANDT, hur den 

påverkar den psykiska och fysiska hälsan. Detta kan generera i att lärarna kan tolka och 

genomföra ANDT-undervisning med stor frihet. En annan intressant aspekt som framgick 

av resultatet var att trots lärares missnöje kring temadagar var det den undervisningen 

som de gav eleverna. Det kan finnas många bakomliggande faktorer till varför en 

undervisningsform används som lärare egentligen inte anser lämplig. Det vi anser som 

den främsta anledningen till detta problem grundas i vår uppfattning om att det råder 

tidsbrist för skolpersonal till att utveckla undervisningen. En annan föreställning vi har är 

att då det inte finns några tydliga metoder för hur undervisning kring ANDT ska 

genomföras kan det resultera i att undervisningen baseras på lärares tidigare erfarenheter 

istället för aktuell forskning. Cuijpers (2003) beskrev i sin studie att lektionens upplägg 

har betydelse när det handlar om elevernas ANDT användning. Det framgår att 

strukturerade lektioner i form av föreläsningar och som ej påverkar och stimulerar den 

sociala interaktionen visar ringa effekt gällande minskat bruk. Mindre strukturerade 

lektioner som innehåller diskussioner, rollspel och där eleverna integreras med varandra 

visar på positiv effekt.  

 

En av respondenterna lyfte vikten av att stärka det som är bra genom övningar där alla 

elever får komma till tals, framföra sin åsikt och bli respekterad för den.  Hen menar att 

det resulterade i en bättre gemenskap samt självkänsla för individen. Att stärka individens 

självkänsla är ett kontinuerligt arbete som måste ske ständigt under hela skoltiden och 

gäller inte endast under ANDT-undervisningen. Antonovsky (2005) indikerar att 

tonårsperioden är en förvirrande tid, präglat av osäkerhet och ibland utanförskap anser vi 

att skolan spelar en viktig roll när det gäller att hjälpa eleven till att uppnå en positiv 

självbild. Det handlar även om att se till att stödja dem på vägen mot vuxenlivet genom 

att stärka deras självförtroende och självkänsla så att de vågar stå upp för sina egna 

åsikter. Vi anser att denna aspekt är viktig att inkludera när det handlar om det 
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förebyggande arbetet. Det har framgått genom forskning att ett bruk av ANDT kan ses 

som ett av många beteenden i etableringen av en personlig identitet (Botvin, Griffin 

2007). Vi bedömer att skolans insatser kan hjälpa eleverna att finna sig själva utan bruk 

av ANDT. Botvin (2000) belyser genom en forskningsöversikt att effektiv prevention 

bygger på att stärka individens självkänsla samt självkontroll till att kunna ta avstånd från 

ANDT. 

 
5.2.2 Anpassning efter elevers behov 
 

Två av respondenterna ger anspråk på att de upplever att mognaden hos vissa klasser i 

sjuan inte är tillräcklig för att ANDT undervisning ska kunna genomföras medans två 

andra respondenter hävdar att det är möjligt så länge utbildningens omfattning och 

innehåll anpassa till målgruppen. Det visade sig att lärare har olika erfarenheter kring 

införandet av undervisningen. Vissa lärare ansåg att undervisningen bör tillämpas först 

när eleverna kan relatera till ämnet och andra menade att undervisningsnivån kan 

anpassas utefter eleverna oavsett om ämnet är främmande eller inte. Vi betraktar att 

undervisningen ska ses som preventivt och ska utgöra en funktion som förebyggande. 

Väntar lärarna med att ge undervisningen försvinner eventuellt möjligheten till att 

påverka en negativ utveckling hos elever men tillämpas undervisningen tidigt är lärarnas 

chanser kanske större till att kunna påverka elevernas syn och förhållningssätt till ANDT. 

Antonovsky (2005) beskriver begriplighet utifrån KASAM som ett resultat av det vi 

människor upplever som något förståeligt och information upplevs som tydlig, 

strukturerad och sammanhängande.  

 

Av resultatet framgår vikten av att lärare förmedlar kunskap om ANDT som elever 

upplever som något gripbart. En respondent påpekade att vägen till att finna rätt 

kunskapsnivå som upplevs begriplig för elever är att kontrollera hur mycket eleverna kan 

för att sedan kunna anpassa utbildningen efter den generella nivå som råder i en specifik 

klass. Vi tolkar det som att undervisningen är genomförbar så länge den anpassas utefter 

eleverna. Skolan spelar enligt Sharma, Branscum (2013) en viktig roll i det förebyggande 

arbetet mot ungdomars konsumtion av ANDT och tillämpas insatser i tidigt skede har de 

möjlighet att påverka en negativ utveckling hos elever. McBride (2003) beskriver att 

undervisningen bör anpassa till de elever som den delges. Författaren menar att värdet av 

lärarens kunskap om eleverna i samband med integrering av ANDT undervisning är av 

stor vikt då lärarens kännedom om elevernas kunskap och behov har betydelse för när 

undervisningen bör anpassas och hur den ska utformas i varje klass. 

 

5.2.3 Samarbetets betydelse   

Resultatredovisningen tyder på en medvetenhet kring betydelsen av att föräldrar 

involveras och informeras kring ANDT-området. En av respondenterna lyfter dock 

svårigheterna med föräldraaspekten och menade att även om det anordnas och ges 

möjligheten till informationsträffar så är det inte ett stort deltagande. Även om det från 

skolans sida finns en vilja att engagera hemmet så är insatserna obetydliga om det inte 

finns en motivation hos föräldrarna att närvara. Det som väcker funderingar hos oss är att 

tidsbristen som våra respondenter återkommer till i andra sammanhang även speglar 

samarbetet med hemmet. Vi grundar detta påstående i att få föräldrar deltar när det 

anordnas informationskvällar då det kan kännas utlämnande. En tanke är att det borde 

tillämpas föräldraträffar klassvis eller i mindre grupper möjligen i samband med ett 

föräldramöte för att undvika dålig närvaro då det inte blir lika riktat och ingen behöver 

känna sig utpekad. Vi anser att ett samarbete mellan olika aktörer är av stor vikt för att 
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öka preventionens omfattning. Enligt Cuijpers (2003) har ett nära samarbete mellan olika 

aktörer såsom skola, samhälle, föräldrar och media en stark evidens och betydelse 

gällande effektivt preventionsarbete. Socialdepartementet (2015) förtydligar med att det 

är genom vuxna förebilder och gränssättare som möjligheten finns till att påverka 

elevernas positiva hälsoutveckling. Trots att forskning lyfter föräldradeltagandet som en 

viktig del är det svårt att översätta teori till praktik. 

 

Ett annat samarbete som flertal av respondenterna benämner som en möjlighet till att 

effektivisera ANDT-undervisningen är hur samarbetet mellan lärarna utformas. Det ses 

som en stor fördel att hjälpas åt och integrera området i fler ämnen än där det står utskrivet 

i ämnesplanen. Det som hindrar samarbetet är att tiden inte räcker till vilket resulterar i 

att lärarna jobbar på enskilt håll. Vi betraktar detta som ett stort problem inom skolan då 

lärarna upplevde att kvaliteten på undervisningen hade kunnat uppnå en högre nivå om 

mer tid hade funnits tillgänglig.   

 

5.2.4 Påverkar lärarkompetens ANDT-undervisning  

Studiens resultat visar att dagens undervisning måste bestå av viss kunskapsförmedling 

men att det är en liten del eller också integreras det i olika övningar, diskussioner eller 

förmedlas via film. Stead m.fl. (2010) indikerar att dagens drogundervisning till stor del 

präglas av kunskapsförmedling och att det eventuellt kan ha en förklaring i att lärare 

saknar självförtroende, känner sig obekväma med ett öppet och deltagande lärande eller 

att de möjligtvis saknar kunskap om hur undervisning kring ämnet kan ske. Att det 

eventuellt beror på lärarnas osäkerhet kring ANDT-undervisning är något som motsäger 

det respondenterna upplever. Samtliga uttrycker en trygghet i lärarrollen och upplever 

ingen osäkerhet eller skillnad kring att undervisa om ANDT gentemot något annat ämne. 

Snarare upplevs respondenterna tycka dessa lektioner är givande, då de oftast präglas av 

ett aktivt elevdeltagande och variationen på lektionerna är stora. Att forskning ej stämmer 

överens med verkligheten anser vi i detta fall som positivt. Det finns förutfattade 

meningar om att ANDT frågor är besvärliga att undervisa om och det kan skapa en 

osäkerhet hos den som utövar det. Genom den trygghet som respondenterna uttrycktes ha 

i deras lärarroll tror vi resulterar i att eleverna får nödvändig kunskap inom området samt 

att det bidrar till att det ej faller mellan stolar då det inte upplever ämnet som skrämmande.  

 

Ingen av respondenterna beskrev att de blivit erbjudna vidareutbildning och önskan om 

det upplevdes varierande. Vissa pekar på att det kan vara bra för att uppdatera sin 

kompetens, några uttrycker att tidsbristen gör att motivationen inte finns och en uttrycker 

att det är ett måste att fortbilda sig själv. Vår förhoppning hade varit att alla känt 

motivation till att utveckla sin kompetens inom området men vi har en stor förståelse för 

att skolan prioriterar annat. Samtidigt anser vi att skolledningen bör ta större ansvar och 

erbjuda sina anställda kompetenshöjande insatser som föreligger under arbetstid. 

McBride (2003) påpekar att det krävs en viss form av utbildning för att lärarna ska ha 

möjlighet att undervisa om droger på ett bekvämt och tryggt sätt. Stead m.fl. (2010) menar 

att väldigt få får möjligheten till vidareutbildning och när det sker är det mer inriktat på 

information om droger inte hur man kan undervisa kring det. 

 

5.2.5 Lärarnas maktlöshet   

Av resultatet framgår det att lärare hanterar elevers liberala syn med hjälp av fakta om 

ANDT och ett bruks påverkan, inte i huvudsak för att skrämma eleverna utan mer för att 

ge förklaringar till vad ett bruk kan innebära och dess konsekvenser.  Vi anser att lärarnas 

tillvägagångssätt eventuellt grundas i att lärarna känner maktlöshet då de hanterar elevers 
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liberala syn genom att förmedla ren fakta. Vi menar att det istället borde handla om att 

finna de bakomliggande faktorerna till elevens värderingar och attityd.  

 

Botvin (2000) belyser att undervisning bör ge elever färdigheter i motståndsförmåga för 

att motverka bruk av ANDT. Respondenter uttryckte svårigheter kring att påverka de 

elever som besitter en liberal syn kring ANDT. Coggans (2006) beskriver genom sin 

studie att de elever som löper större risk att utveckla ett problematiskt beteende kring 

ANDT är de elever som inte påverkas positivt av insatser som riktar sig till att motverka 

alkohol, narkotika, doping och tobaksbruk. Respondenternas hantering av liberala 

ungdomar står i kontrast till Allahverdipur m.fl. (2007) beskrivning av deras syn på vad 

som krävs för att en förändring hos ungdomar ska ske. De menar att ungdomar inte kan 

förändra sina attityder, beteenden och handlingar innan individen känner motivation till 

att motstå och kontrollera svåra situationer vilket möjligen kan påverkas genom lärarnas 

hantering till att nå dit.  

 

Utifrån resultatredovisningen upplevde lärarna svårigheter med att påverka elevernas 

beteende och handlingar i frågan om ANDT då vännerna är det som bedöms har störst 

inflytande. Lärare upplevde att eleverna besvarar undervisningen på ett lovande vis och 

många kan diskutera ANDT ur deras livsvärld under lektionstid. Samtidigt verkar det inte 

ha någon större betydelse för ungdomen utanför klassrummets väggar.   Lärarna upplevde 

att eleverna i större utsträckning påverkas av deras närmaste umgänge och enligt Coggans 

(2006) anses vuxna inte ha samma påverkanskraft som elevernas vänner har. Botvin, 

Griffin (2007) beskriver att ungdomars tidiga experimenterande med ANDT kan vara ett 

resultat av positiva påtryckningar från den sociala miljön de befinner sig i.  

 

Då grupptryck och kompisar påverkar ungdomar i hög grad anser vi att vuxna gränssättare 

blir ännu viktigare. Som vuxen handlar det om att våga involvera sig i den unges liv och 

att våga vara öppen till att diskutera värderingar, attityder och skildra på vad som är rätt 

och fel. Vi ser det som en självklarhet att om ungdomar omringas av starka kompisar med 

mycket inflytande och samtidigt omges av vuxna som inte är engagerade blir 

konsekvenserna att man gör det kompisarna gör.  Genom egna erfarenheter är 

tonårsperioden en tid då vuxna och framförallt föräldrar kanske tar ett steg tillbaka för att 

inte uppleva känslan av att vara i vägen. Botvin och Griffin (2007) menar även att ungas 

konsumtion av alkohol, narkotika, doping och tobak kan ses som ett av många beteende 

i ungas identitetsskapande då de genom bruk kan uppleva större känsla av självständighet 

och därmed bli mer oberoende av vuxenvärlden vilket även skildras i Antonovsky (2005). 

Han beskriver att tonårsperioden utgör en tid för den unga fylld av förvirring, utanförskap 

och osäkerhet. Den personliga utvecklingen står i centrum och den unga människan ska 

under denna tid finna sig själv och hitta mening i den sociala verklighet hen lever i. 

 

Media och mediepersoners inflytande upplevdes av lärare som svårt att hantera då 

tillgängligheten av information är stor och många gånger felaktig. Respondenterna 

upplevde att media har en större påverkanseffekt på ungdomarna än vad de själva kan 

uppnå. Vi betraktar att läran om källkritik är en viktig del i undervisningen för att lära 

eleverna att förhålla sig till den information de stöter på.  Trots att lärdom om källkritik 

ges till unga anser vi att framförallt kända personer borde ta ett större ansvar för vad dem 

exponerar ut om sin livsstil och om sin syn på alkohol, narkotika, doping och tobak. 

Resultatet visar att media har stor påverkan på unga människor och vi anser därför att 

media skulle kunna ha ett gott inflytande på ungdomars syn på ANDT om det lyfts fram 

på ett bra sätt. Botvin (2000) indikerar att media kan påverka ungdomars användning av 

ANDT. Cujipers (2003) beskriver att strävan med att motverka ungdomars konsumtion 
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av ANDT bör ses i en större kontext där även media kan ha en funktion till att uppnå god 

effekt i det förebyggande arbetet.  

5.3 Slutsatser och implikationer  

Studiens syfte anses vara uppfyllt då vi lyckats besvara de frågeställningar om hur 

skolpersonal tillämpar ANDT-undervisning samt vad det upplever för möjligheter och 

svårigheter med området. 

 

Utifrån studiens resultat kan vi dra slutsatsen att ANDT-undervisning tillämpas på 

samtliga skolor och grundtankarna på vad lektionerna bör byggas på är gemensamt för 

alla respondenter. Det som anses utgöra en verksam undervisning handlar om att integrera 

eleverna i sån stor mån som möjligt. Kunskapsförmedling utgör en viktig del i upplägget 

men är oftast bara inledande och övergår senare till diskussioner och värderingsövningar 

etc. Majoriteten av respondenterna belyser att undervisningen måste bygga ren fakta men 

även involvera elevernas tankar och funderingar. Det som skiljer skolorna åt är hur 

ANDT-undervisning genomförs och i vilken utsträckning det fortgår. Vi kunde se tydliga 

skillnader mellan att vissa skolor belyser en integrerad undervisning som sker under en 

längre tidsperiod medans andra uppgav att det undervisningen kring alkohol, narkotika, 

doping och tobak förekom genom temadagar eller alternativt temavecka. I dessa 

skillnader kunde vi dock urskilja att samtliga respondenter, medgav att en mer 

ämnesövergripande undervisning inom området hade varit att föredra. 

 

Genom att belysa möjligheterna till att bedriva en effektiv ANDT-undervisning fann vi 

att våra intervjupersoner gemensamt upplever att den största fördelen utgörs av att ämnet 

väcker en nyfikenhet hos eleverna vilket bidrar till ett aktivt deltagande. Genom 

nyfikenhet finns även en lust att lära, eleverna tycker att området är intressant och 

spännande vilket utgör en stor fördel att bedriva dessa lektioner. För oss är detta en viktig 

slutsats ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv då vi anser att lyckas man hitta och 

väcka en nyfikenhet och motivation hos de människor man möter ger det stora möjligheter 

till att kunna påverka och förmedla betydelsefull kunskap. Vi kan även se att samtliga 

lärare utgör en trygghet till att undervisa kring ANDT och de menar att det inte handlar 

om specifika ämnen utan upplever man sig bekväm och säker i sig själv samt sin lärarroll 

så medför det att är man trygg i det man förmedlar. Vikten i denna slutsats anser vi pekar 

på att ens egen självkänsla speglar det arbete som utförs.  

  

Respondenterna har en generell uppfattning om att tidsbrist är en del av svårigheterna för 

att utveckla skolans ANDT undervisning. Tidsbristen blir tydlig genom önskan om mer 

samarbete mellan lärarna och andra aktörer och myndigheter. Samarbetet mellan olika 

parter skulle kunna resultera i en mer omfattande prevention vilket även styrks genom 

tidigare forskning. Tiden betraktas också påverka lärarnas möjligheter till att utveckla 

undervisningens innehåll, samtidigt visar resultatet på att vissa lärare anser att det 

förebyggande arbete som utförs är tillräcklig. 

 

Studien visar att ANDT undervisning upplevs av lärare som svårtillämpad i relation till 

elevers erfarenheter och mognadsgrad. Prevention är något som ska ske innan förekomst 

av problem och av resultatet genomskådas en gemensam syn om att ANDT undervisning 

upplevs svår att tillämpa innan eleven har kännedom om ämnet. Vi kan dra en slutsats om 

att lärarna har svårt att anpassa undervisningen till en nivå som majoriteten av eleverna 

upplever begriplig. Detta kan resultera i att undervisningen möjligen tillämpas i senare 

skede än vad som krävs för att arbetet ska ha en funktion  som förebyggande insats.  
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Elevernas sociala miljö och dess medföljande normer och värderingar betraktas ha stort 

inflytande vilket lärare upplevde som en svårighet i att påverka elevernas beteende och 

attityder kring ANDT. En av respondenterna sammanfattade elevernas tankar kring 

framförallt alkohol som någonting de tror att alla andra gör. Deras missvisande bild av 

verkligheten tolkar vi som att deras illusion av vuxenlivet innefattar att man ska dricka 

alkohol. 

”Vi dricker inte nu, men vi tror att vi kommer göra det” (Sam) 

 

5.3.1 Förslag till vidare forskning 

Studien åskådliggör viktiga aspekter som har varit lärorika för oss. Detta då vi fått en 

insyn i hur ANDT tillämpas samt skolpersonalens erfarenheter och uppfattningar kring 

undervisningen. Studien har resulterat i många frågor och bidragit till förslag till vidare 

forskning. Det finns ingen tydlig struktur idag för hur en effektiv ANDT-undervisning 

bedrivs. Vi anser det mest lämpligt och relevant att utveckla och forska vidare kring 

evidensbaserade metoder som skolan kan tillämpa.  

 

Vidare forskning hade även kunnat riktas mot hur eleverna upplever dagens ANDT-

undervisning. Genom denna studie har det framgått att lärarna upplever en positiv och 

nyfiken inställning hos eleverna till undervisningen. Därav hade det varit intressant att 

undersöka om det stämmer överrens med verkligheten.  

 

Då undersökningar visat på nedåtgående siffror angående ungdomars alkoholkonsumtion 

kan det vara en viktig och intressant aspekt att forska vidare kring om skolans ANDT-

undervisning är bidragande till minskningen eller vad beror utecklingen på?  
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Bilagor 

6.1 Bilaga A Intervjuguide 

 

Bakgrund   
1. Berätta lite om dig själv, ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet?  

2. Hur länge har du arbetat på denna skola och vilka ämnen undervisar 

du i? 

 

ANDT undervisning  
3. Kan du berätta om hur ni genomför ANDT undervisning på  skolan? 

4. Vad är viktiga aspekter att ha med i ANDT-undervisning? 

5. Vilka möjligheter har du till att undervisa om ANDT? 

6. Vilka svårigheter upplever du med ANDT-undervisning? 

 

Värderingar, beteende och attityder  
7. Hur upplever du att eleverna talar om alkohol, narkotika, doping och 

tobak? 

8. Hur upplever du att eleverna tar in informationen om ANDT? 

(skämtsamt, allvarligt, spela tuff)  

 
Lärarkomptens 

9. Vad har du för typ av utbildning inom ANDT?   

10.  På vilket sätt håller du dig uppdaterad inom området? Privat (eget 

intresse) eller professionellt (sker via ditt arbete) 

11. Anser du att skolans arbete kring ANDT är fullständigt? Om ja, på 

vilket sätt? Om nej, vad behövs utvecklas? 

12. Vilka mål har du med din undervisning inom ANDT? 

13. Vad är det viktigaste för att nå framgång i det förebyggande arbetet 

enligt dig? 
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6.2 Bilaga B Förfrågan om medverkan 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser sista året på programmet ”Pedagogik med inriktning mot 

ungdoms- och missbruksvård” 180p, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

 

Vi kontaktar er med anledning av vår C-uppsats som vi kommer skriva under perioden 

den 17/1 till den 14/3 . Vårt intresse rör skolors förebyggande arbete kring Alkohol, 

Narkotika, Doping och Tobak (ANDT). När det gäller detta anser vi att er kunskap och 

erfarenhet är av stort intresse för oss och vi skulle uppskatta att ta del av den i form av 

personliga intervjuer med erfarna lärare inom området. Vår önskan är att göra två 

intervjuer som beräknas ta mellan 45-60 min vardera. Finns det inte möjlighet för ett 

personligt möte kan vi även genomföra telefonintervjuer. 

 

Genom hela vårt uppsatsarbete kommer en handledare att finnas tillgänglig med stor 

erfarenhet inom uppsatsarbete och som lägst har en magisterexamen. Kursansvarig som 

har det yttersta ansvaret har doktorsexamen- vilket också examinatorerna har. Detta kan 

ses som en kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

 

Vi kommer att kontakta er via telefon under vecka 5 för att ge ytterligare information om 

studien och bestämma vidare om intresset finns för att medverka. 

 

Vid frågor får ni gärna kontakta oss. 

Tack på förhand. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Emelie Bengtsson                                   Malin Eriksson 
eb222vr@student.lnu.se                           me222xj@student.lnu.se  

073-XXXXXXX                                             073-XXXXXXX 

 

Handledare: Nina Modell 

nina.modell@lnu.se 

 

Kursansvarig: Mats Anderberg 

mats.anderberg@lnu.se 
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6.3 Bilaga C Missiv  

 

Missiv till deltagare i studien om ANDT- undervisning 

 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss av 

är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt deltagande 

i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi ser på dem. 

 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 

syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, vilken 

utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt 

deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta 

längre. 

 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något 

du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt 

deltagande i studien. 

 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det 

är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För oss 

är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är just 

dem vi intresserar oss för. 

 

 

                   

                      ----------------------------------------- 

                                                                                                Emelie Bengtsson  

                                                                      

                                                                       ----------------------------------------- 

                               Malin Eriksson   

 

 

Handledare: Nina Modell  

Examinator: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg, Goran Basic  

Kursansvarig: Mats Anderberg  

 


