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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med min undersökning var att belysa rektorers erfarenheter av drogpreventivt arbete 
inom skolan. På vilket sätt man kan nå ut till alla elever för att upptäcka och motverka 
uppkomst av narkotika. Likaså avsåg jag att ta del av de tankar rektorerna har kring de 
kriterier som Statens skolverk utformat för en god drogundervisning, liksom hur deras egna 
strategier förhåller sig mot dessa. Jag har använt mig av en kvalitativ metod, baserad på 
intervjuer. Resultatet visade att det upptäckande arbetet tycktes vara svårt, då mycket bygger 
på obekräftad misstanke. För att motverka uppkomst av missbruk framhölls av rektorerna en 
drogundervisning med inslag av droginformation och värderingsövningar. Därtill betonades 
värdet av goda relationer, elevdelaktighet och friskvård, samt att se dessa i en större 
helhetsbild, vilket kan anses ha starka kopplingar till Antonovskys salutogena perspektiv och 
känsla av sammanhang, KASAM, vilken ligger till grund för min studie. 
 
 
 
 



FÖRORD 
 
Denna uppsats har både varit både rolig och lärorik att skriva. Jag vill därför tacka Er, som 
har hjälpt mig under skrivandet gång, och berikat undersökningen med många värdefulla 
tankar och erfarenheter. Jag tänker främst på de rektorer som medverkat i undersökningen, 
och som ska ha all heder för vad de åstadkommer i sitt arbete, men jag vill även tacka min 
handledare, Inger Holm, som kommit med många goda råd och tips.  
 
Som en introduktion till min uppsats, skulle jag vilja delge läsaren ett citat som följt mig 
genom undersökningens gång, och som jag tycker är tänkvärt i ett drogpreventivt arbete inom 
skolan. 
 
 
 

Det räcker inte med att laga ”broläggningen” över 
”livsfloden” så att folk inte ramlar (eller hoppar) i vattnet. 
Man måste därutöver ”lära dem simma”. 
(Antonovsky, 1991, sid. 7) 

 
 
 
 
 
 
 
Växjö mars 2007 
 
/ Lotta Berg 
 
 
 
 
 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
INLEDNING ..................................................................................... 1 
 
 
DEFINITIONER OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR ............ 1 
   Preventivt arbete 1 
   Risk och riskfaktorer 1 
   Skyddsfaktorer 2 
   Strategi  2 
   Drogundervisning 2  
 
 
BAKGRUND ..................................................................................... 2 
   Preventivt arbete 2 
   Droginformation i skolan 3 
   Syfte 4 
   Mål  4 
   Metoder  5 
   Skolpersonalens möjligheter och resurser 5 
   Riskfaktorer och riskbeteenden 6 
   Skolan som riskfaktor 7 
   Hälsofrämjande skyddsfaktorer 8 
   Skolan som skyddsfaktor 9 
   Elevvården  9 
 
 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ....................................... 10 
 
 
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ........................................ 11 
   Känsla av sammanhang - KASAM 11 
   KASAM:s betydelse för barn- och ungdomsutveckling 12 
   KASAM i skolan 12 
 
 
METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER ............................. 13 
   Vetenskapliga förhållningssätt 13 
   Hermeneutik 13 
   Kvalitativ forskningsmetod 14 
   Analys och tolkning 14 
   Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 15 
 
 
PLANERING OCH GENOMFÖRANDE .................................... 15 
   Förberedelser 15 
   Urval 16 
   Datainsamling 16 
   Analys och tolkning 16



FORSNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN ................................ 17 
   Informationskravet 17 
   Samtyckeskravet 17 
   Konfidentialitetskravet 17 
   Nyttjandekravet 18 
   Rekommendationer 18 
 
 
RESULTAT ..................................................................................... 18 
   Främjande – hälsostrategier för alla elever 18 
   Droginformation och ställningstaganden 18 
   Relationer 19 
   Elevdelaktighet 20 
   Friskvård 21 
   Förebyggande – arbete i riskgrupp 21 
   Riskgrupp 21 
   Bekräftelse av misstanke 22 
   Samverkan med föräldrar 22 
   Svårigheter och önskemål 23 
   Svårigheter och brister 23 
   Kompetens 24 
 
 
TEORETISK PROBLEMATISERING ....................................... 24 
   KASAM i drogpreventiva strategier 24 
   Meningsfullhet 25 
   Begriplighet 25 
   Hanterbarhet 26 
 
 
DISKUSSION .................................................................................. 27 
   Metoddiskussion 27 
   Resultatdiskussion 27 
   Pedagogiskt värde  29 
   Fortsatt forskning 29 
 
 
REFERENSLISTA ......................................................................... 30 
 
 
Bilaga 1 
Statens skolverks kriterier för en god ANT-undervisning 
Bilaga 2 
Brev och missiv till informanter 
Bilaga 3 
Intervjuguide 



 1 

INLEDNING  
 
Skolan är en plats där barn och ungdomar tillbringar mycket tid. Här lär man sig läsa, skriva, 
räkna och en hel del baskunskaper som man förväntas kunna enligt de mål som finns 
uppställda. Därtill har skolan i uppgift att överföra grundläggande värderingar, träna samspel 
och lära sig visa empati, solidaritet och omtanke, som en förberedelse för att leva och verka i 
samhället (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo-94). Samtidigt är tonåren en tid 
då ungdomarna brottas med frågor om livets mening. Som ung hanterar man detta genom att 
experimentera och ifrågasätta gränser. I sitt sökande klargör man för sig själv vad man tycker 
och tänker, vilket är en naturlig del i sökandet efter sin identitet. Den livsstil och de vanor som 
utvecklas kan få varaktiga följder på längre sikt. Det kan gälla kost, motion eller tobak, 
alkohol och droger. Därför måste personal inom skolan vara medveten om vilka signaler de 
sänder ut till eleverna. De flesta elever klarar av ungdomstiden på ett hälsosamt sätt, och 
skapar sig goda vanor, men de som av någon anledning valt en ohälsosam linje, kan befinna 
sig i en risk för att utveckla ett skadligt livsmönster (Edgren, 2000). 
 
Tanken att agera i tid för att motverka missbruksproblem och droger är en grund som mycket 
bygger på. Eftersom skolan är en plats som kommer i kontakt med alla ungdomar finns just 
här en unik chans att kunna påverka elever och skapa en drognegativ attityd. Enligt Skollagen 
14 kap. 2 § att en av skolans uppgifter är att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra 
deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem. Men detta är 
en svår uppgift, och tveksamheter finns om skolan verkligen har de möjligheter och 
förutsättningar som krävs för att kunna utföra detta (Persson & Svensson, 2005). Till sin hjälp 
finns flera utvecklade och utvärderade preventionsprogram som alla påverkar de risk- och 
skyddsfaktorer som är ungdomarnas vardag (Statens folkhälsoinstitut, 2006).  
 
Can (centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) gör varje år 
drogvaneundersökningar i årskurs nio. I dessa kan man se att under de senaste 15 åren har allt 
fler elever använt narkotika vid enstaka tillfällen, men även regelbundet, med en topp år 2003 
(Guttormsson & Andersson & Hibell, 2004). Därefter har kurvan planat ut något, men 
samtidigt är tillgängligheten och utbudet större än någonsin, och priserna låga. Det finns 
därför en stor risk i att fler elever nu kommer att komma i kontakt med narkotika, och för att 
hantera detta krävs mycket resurser för att stärka en drognegativ attityd (Can, 2006). 
 
Inom min utbildning ” Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och missbruksvård” riktas 
intresse mot de metoder och handlingsstrategier som kan hjälpa människor att hantera och 
förändra sin livssituation. Med detta i åtanken vill jag vidga mitt intresse mot de strategier 
som finns och används inom skolan, för att förhindra och motverka uppkomst av 
narkotikamissbruk.  
 
 
DEFINITIONER OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
 
Preventivt arbete:  
Främjande och förebyggande arbete som syftar till att hindra och begränsa de faktorer vilka 
kan skapa en negativ problemutveckling. Faktorerna delas ofta in i riskfaktorer och 
skyddsfaktorer (www.drugsmart.com).  
 
Risk och Riskfaktorer: 
Definitionen av risk är inte klar inom forskningen, utan begreppet används olika beroende på 
personliga förutsättningar och kunskaper (Lundgren & Persson, 2003). Vad jag däremot 
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menar med risk är när en individ befinner sig i en oviss fara att uppta och inleda ett bruk av 
narkotika.  
När jag avser riskfaktorer använder jag mig av Andreassens (2006) definition ”de 
karaktäristiska och variabler som, om de finns hos en individ, ökar sannolikheten för att den 
individen istället för några andra utvalda ur den allmänna populationen kommer att utveckla 
en störning” (sid. 30).  
 
Skyddsfaktorer: 
Med skyddsfaktorer menar jag ”faktorer som hindrar eller dämpar effekten av riskfaktorerna, 
med minskat problembeteende som följd” (sid. 34, Andreassen, 2006).  
 
Strategi: 
Socialstyrelsen (1986:13 sid. 7) lägger följande innebörd i begreppet strategi ”Den utgör ett 
handlingsprogram för samhällets droginformation och innefattar taktik och metoder för hur 
arbetet skall bedrivas.” När jag använder strategi utgår jag inte ifrån samhällets 
handlingsprogram utan snarare ifrån skolans taktik och metoder för hur arbetet mot droger 
skall bedrivas.  
 
Drogundervisning:  
Skolan är ålagd att ge information om narkotika till alla elever (Lpo -94). Denna säger inget 
om hur utformningen av undervisningen ska gå till, utan rektorn på varje skola är ansvarig för 
utformning. Därför kan undervisningen se olika ut beroende av hur arbetet läggs upp (Statens 
skolverk, 2000).  
 
 
BAKGRUND 
 
Preventivt arbete  
Konsumtion av narkotika och dess skadeverkningar hålls nere genom en begränsning av 
tillgänglighet eller efterfrågan av preparatet. Genom lagstiftning och effektiv gränskontroll 
kan man hålla tillgängligheten nere, medan faktorer som upplysning, information och 
undervisning begränsar efterfrågan. Sverige har fört en politik som haft sin tyngdpunkt på 
begränsning av tillgänglighet, vilken har fått ge vika för EU:s mer drogliberala 
narkotikapolitik med risk för att tillgängligheten kommer att öka. Försök till att begränsa 
efterfrågan har därför blivit viktigare (Statens skolverk, 2000). Insatser kan riktas direkt till 
individen, i syfte att individens ska påverkas av insatsen och begränsa sina drogvanor. Ett 
annat sätt är att rikta insatserna indirekt mot individen, t ex mot föräldrar, fritidsledare, 
politiker eller andra betydelsefulla vuxna, för att de i sin tur kan hålla en restriktiv linje och 
påverka individen (Thorsen & Andersson, 2000).  
 
För att kunna bedriva ett positivt preventivt arbete måste man veta vad som är den egentliga 
orsaken till problemet som ska förebyggas. Kunskapen är otillräcklig om vilka metoder i det 
förebyggande arbetet som är effektiva, dessutom står det drogpreventiva arbetet i relation till 
politiska, ekonomiska och opinionsmässiga värderingar och prioriteringar. Därför är det inte 
säkert att de mest verksamma insatserna kommer till användning (Thorsen & Andersson, 
2000).  
 
I ett preventivt arbete bör man hålla isär begreppen främjande och förebyggande. De 
främjande insatserna riktas till alla individer och syftar till att bygga vidare på det som redan 
fungerar bra. Man utvecklar de strukturer som gör att drogkonsumtionen hålls tillbaka, och 
har sin grund i de faktorer som gör och bevarar individer friska och välmående. Samtidigt kan 
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det vara svårare att peka ut och beskriva det som man är för, än det man är emot. Detta kan 
vara en orsak till att man i många skolor har en inriktning mot ett förebyggande arbete. De 
förebyggande insatserna har sin målgrupp hos en definierad grupp, vilken ligger i riskzon för 
att utveckla ett ohälsosamt beteende. Det finns ett klart mål för den insats som riktas och även 
vilken förändring som förväntas. De båda begreppen ska inte ställas mot varandra, utan bör 
användas kompletterande tillsammans (Ohlsson, 2001, Nilsson, 1999).  
 
En vanlig indelning i det preventiva arbetet är primär-, sekundär- och tertiär nivå. På primär 
nivå riktas insatserna mot att motverka att drogbruk uppstår och utvecklas. På sekundär nivå 
styrs insatserna istället mot en viss definierad högriskgrupp, för att upptäcka och begränsa 
enskilda individers substansbruk. På den tertiära nivån vänder man sig till dem som är i behov 
av rehabilitering samt motverka återfall. Skolan ska verka med primära och sekundära insatser 
mot narkotika (Thorsen & Andersson, 2000). Primära insatser kan vara att begränsa 
efterfrågan genom olika informationskampanjer och rådgivning. Men även främjande insatser 
har allt mer blivit uppmärksammade. Här har lärare och andra betydelsefulla vuxna en viktig 
roll som förebild. På en sekundär nivå vill man nå ut till dem som uppvisar ett 
problembeteende, som skolk. Insatserna kan vara enskilda samtal, rådgivning, 
gruppverksamhet eller annan uppsökande verksamhet. För denna grupp individer har 
elevvården stor betydelse, men även fritidsverksamhet och socialtjänst (Ohlsson, 2001). Detta 
kan av vissa upplevas som ett intrång i privatlivet, då insatserna kan handla om att störa, 
misstänka eller ingripa. Därför krävs det att arbetet med sekundärprevention utgörs av tydliga 
och strukturerade metoder och oräddhet hos dem som arbetar med ungdomar. Eftersom 
insatserna kan kännas obekväma för alla inblandade kan det finnas en risk att skolpersonal 
och myndigheter väljer att avvakta i förhoppning mot att en förbättring ska ske. En annan 
orsak kan vara att insatserna ofta kan ses som kostnadskrävande, och att man därför väljer att 
ligga lågt. Tveksamheten att ingripa ifrån myndigheternas sida kan komma att kosta ändå mer 
om beteendet eskalerar och kräver en omfattande insats (Hübinette, 2003). Samtidigt har alla 
anställda inom skolan en skyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL 14 kap. 1 §) att anmäla 
misstanke eller kännedom om narkotika och andra ohälsosamma levnadsvanor till 
socialnämnden.    
 
Droginformation i skolan 
Skolan har under lång tid varit en central plats och haft stor betydelse för elevers utveckling 
och mognad. Dess budskap om kunskapsförmedling och uppfostran är i stort sätt detsamma 
nu som förr, samtidigt är skolan under övergång från en strikt struktur mot en mer diffus 
struktur där lärande hos elever ska utvecklas. Detta medför att skolans grund förändras i takt 
med att samhället blir annorlunda. Ifrån narkotikapolitiskt håll ses skolan som en av de 
viktigaste platserna för att förhindra och motverka droganvändning. Genom skolplikten når 
man alla ungdomar. Från skolans håll däremot är drogutbildning bara ett av många ämnen 
som elever ska få kunskap om (Persson & Svensson, 2005).  
 
Enligt Lpo – 94 ska alla elever få undervisning om narkotika, och ett traditionellt sätt att 
bedriva detta på är faktaförmedling. Huvudansvaret ligger på rektor, som är helt fri i 
utformningen av undervisningen. Tanken är att man genom insikt om drogernas verkan och 
skada ska leda till att ungdomar tar avstånd ifrån droger. Från forskning av 80-talets 
informationskampanjer har man sett att denna metod inte hade avsedd effekt. Visserligen 
ökade elevernas kunskapsnivå om droger, men däremot ökade även deras positiva attityd och 
benägenhet att använda droger (Statens skolverk, 2000, Jerdmyr & Svedbom, 2000). 
Dessutom finns en risk att de elever som redan befinner sig i det oönskade beteendet avfärdar 
budskapet därför att informationen framkallar ångest, vilket medför passivitet (Wille, 
refererad i: Thorsen & Andersson, 2000). Insikten om att attityder, värderingar och beteenden 
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inte lätt gick att påverka via faktainformation, ledde till tankar om att skolan inte skulle 
påverka elevens val, utan istället sträva efter att få eleven att själv fatta egna genomtänkta 
beslut. Skolans uppgift skulle då vara att hjälpa eleven att klargöra hälsosamma värderingar 
och se konsekvenser av sina val (Statens skolverk, 2000, Jerdmyr & Svedbom, 2000).  
 
Syfte 
Sverige ligger långt ner på listan över narkotikamissbruk (Ohlsson, 2001). Därför är det lätt 
att vilja välja bort kostnadskrävande förebyggande insatser. Ungdomsåren är en kritisk tid då 
experimenterande och risktagande är en nödvändig och mognadsfrämjande process i sökandet 
av en egen identitet. Trots att det aldrig har varit lättare att få tag på narkotika kommer de 
flesta ungdomar inte att komma i kontakt, använda eller få problem med narkotika, eftersom 
det största flertalet av ungdomar visar upp en drognegativ attityd (Ohlsson, 2001, CAN, 
2006). Därför är det viktigt att skilja på att experimentera med droger, och att missbruka 
(Manning m.fl., 2001, Rhodes m.fl., 2003, Svenska kommunförbundet, 2001). Då 
omständigheter som tillfälligheter, tillgänglighet, grupptryck är avgörande för att komma i 
kontakt och experimentera med droger, är upplevelsen av den första gången avgörande för ett 
upprepat användande (Manning m.fl., 2001). De ungdomar som kommer att få bekymmer 
med narkotika, och utsätta sig själv för risker som de inte själva kan hantera, riskerar att 
utveckla en antisocial störning, vilken kan orsaka problem för både ungdomen och 
omgivningen (Erling & Hwang, 2002). Både skolan och socialtjänsten är ålagda att verka med 
insatser av både primära och sekundära slag, genom information och uppsökande verksamhet 
(Statens skolverk, 2000). Dessutom kan man inte bortse ifrån att skolan är en unik plats att 
uppmärksamma varje enskild ungdom i och med skolplikten.  
 
Mål 
Målen för drogundervisning som skolorna har att förhålla sig till finns i de nationella 
styrdokumenten, läroplan, kursplan, betygskriterier samt Skollag. I en kvalitetsgranskning 
över skolornas alkohol, narkotika och tobaksundervisning som gjordes av Skolverket 
framkom kritik mot att dessa mål var för vaga och lågt ställda för att kunna sägas leva upp till 
samhällets förväntningar. Dessutom ligger prioriteringarna på fakta och kunskapsnivån. 
Vidare kritiserades inställningen till drogundervisningen, som under de tre senaste 
läroplanerna (Lgr69, Lgr80 och Lpo-94) visar på att undervisningen fått allt mindre utrymme 
och blivit mer övergripande för varje ny läroplan. I den senaste nämns endast undervisningen 
som ett av rektorns ansvarsområde, utan mål eller medel nämnda för utformningen. Inte heller 
omnämns mål i kursplanerna över skolans verksamhet, vilket gör att undervisningen riskerar 
att hamna långt ner i prioritering i en redan hårt arbetsbelastad skola, eller glömmas bort vid 
planering av verksamheten. Kommunerna har fått ett allt större ansvar då de ska utforma en 
kommunal skolplan, vilken ska ligga till grund för en lokal arbetsplan för varje skola. 
Skolverket kan här se möjligheter att utforma direkta och väldefinierade drogpreventiva mål 
(Statens skolverk, 2000).   
 
Andra dokument som uttrycker samhällets förväntningar på skolan framförs i 
Folkhälsopropositionen (1991) och Nationella handlingsplanen för alkohol och 
drogförebyggande arbete (Folkhälsoinstitutet, 1995), där kraven på god drogundervisning är 
mer prioriterade och riktar målen mot beteende- och attitydnivå. Utifrån dessa samt från Lpo-
94 har Skolverket utarbetat olika kriterier för en god ANT-undervisning1. Kriterierna består 
av en tydlig skolplan för hur drogundervisningen ska gå till, och att personalen vet vilka 
regler och bestämmelser som finns på skolan om narkotika. Dessutom krävs goda resurser, 
både ekonomiska och kunskapsmässiga. Viktigt är att personalens och skolans inställning ska 

                                                
1 Skolverkets kriterier återfinns i bilaga 1.  
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visa på att drogundervisning inte är en engångshändelse, utan det ska finnas ett dagligt 
förhållningssätt mot droger, som även höjer skolans anseende menar Skolverket. Samverkan 
mellan skolan, föräldrar och andra myndigheter eller organisationer är en förutsättning, likaså 
att alla är införstådda med skolans regler och målsättning. Drogundervisningen bör integrera 
eleverna och utgå ifrån deras situation, så att de blir intresserade av undervisningen. Förutom 
undervisning så bör skolan prioritera en hälsofrämjande skolmiljö och närmiljö, vilket har en 
positiv effekt på elevernas syn på droger. Dessutom måste skolan kontinuerligt utvärdera sina 
undervisningsmetoder för att säkerställa att de uppsatta målen nås (Statens skolverk, 2000).  
 
Metoder  
De undervisningsmetoder som når upp till Statens Skolverks kriterier kallas ofta 
kombinationsprogram. De bygger på tre nivåer, kunskapsnivån, attitydnivån och 
handlingsnivån. Genom kunskap höjs medvetandet om kroppsliga effekter vid 
droganvändning, vilket förväntas skapa en attityd som ska ta avstånd ifrån droger (Statens 
skolverk, 2000, Jerdmyr & Svedbom, 2000). För att ha en dämpande effekt på ungdomars 
beteende måste kunskapen kännas relevant och närliggande, vilket påverkar attityden och 
avståndstagande (Statens folkhälsoinstitut, 2003). Till detta läggs en socialpsykologisk teori, 
vilken har till uppgift att arbeta med attityder och värderingar, att göra eleverna drognegativa, 
vilket påverkar beteendet och hindrar en drogdebut (Statens skolverk, 2000, Jerdmyr & 
Svedbom, 2000). Bäst resultat ger metoden då skolans egen personal skapar förutsättningar 
för dialoger, rollspel eller teman omkring drogrelaterade frågor och värderingar (Statens 
folkhälsoinstitut, 2006). Genom att kombinera detta med social skiktning, påverkar man 
närmiljön och gör den så god att den bidrar till hälsosamma livsval. På detta sätt kan man 
påverka särskilda riskgrupper och förekomma ett asocialt beteende. Det centrala i budskapet 
ska vara att det är lättare att välja ett hälsosamt val än ett ohälsosamt (Statens skolverk, 2000, 
Jerdmyr & Svedbom, 2000).  
 
Skolpersonalens möjligheter och resurser 
Vid misstanke om drogmissbruk är direkt observation på den misstänkte och kompiskretsen 
ett tillvägagångssätt. Likaså ändringar i livsföringen kan vara en hjälp att upptäcka 
droganvändning (Svenska Carnegie Institutet, 2005). Ett snabbt och effektivt sätt att utföra 
detta på är att anlita en kamratstödjare. Denne är en vuxen som ska finnas till som ett stöd för 
eleverna, med uppdrag att uppmärksamma tecken hos elever som hamnat i svårigheter som 
skolk, mobbing, familjeproblem eller drogbruk (Statens skolverk, 2000, Hübinette, 2003). 
Kamratstödjaren har till uppdrag att verka för en ökad trivsel och trygghet i skolan samt skapa 
ett harmoniskt och främjande skolklimat. För att denna verksamhet ska fungera och få 
eleverna att våga anförtro sig till en vuxen, krävs det att ungdomarna känner att de blir tagna 
på allvar och inte skuldbeläggs (Hübinette, 2003). På allt fler skolor finns numera ett 
elevnätverk, vilket kan ha namn som friends eller änglar, med uppgift att fånga upp de elever 
på skolan som av någon anledning verkar fara illa. Det kan handla om skolk, mobbning, bråk, 
beteendeförändringar eller om främmande personer kommer till skolområdet i syfte att 
erbjuda alkohol eller narkotika. Tanken är att då elever arbetar i samarbete med övrig 
skolpersonal kan insatser sättas in i ett tidigt skede (Nilsson, 1999).  
 
Biokemisk provtagning (drogtester) är ett sätt att säkerställa antagandet (Svenska Carnegie 
Institutet, 2005). Detta har under de senaste åren varit en omdiskuterad åtgärd, med ett antal 
fall som granskats av JO (justitieombudsmannen). Åsikterna om huruvida testet är etiskt rätt 
att använda går isär, då testet kan upplevas integritetskränkande eftersom det är en 
tvångsåtgärd. Dessutom är narkotikakommissionen tveksam till att överlåta tvångsåtgärder till 
skolpersonal, utan menar att det är ett polisiärt ärende. Drogtester kan ändå anses ha en viktig 
del i att upptäcka droganvändning och samtidigt bidra till att föräldrar och myndigheter får 
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tidig vetskap om narkotikaanvändning, och därför snabbt kan sätta in åtgärder. Likaså bör 
testandet ha en förebyggande effekt som antas ligga i att oroa eleverna att bli upptäckta, vilket 
ska ge avhållsamhet ifrån droger (Hübinette, 2003). Skolans möjligheter att drogtesta eleverna 
kan ske om misstanken är skälig och motiverat enligt skolläkaren (Hübinette, 2003, Skollagen 
14 kap. 3 §). Drogtestets effekter och syfte kan ifrågasättas menar forskning. Det finns för få 
undersökningar gjorda för att någon säker slutsats kan dras, och även om ett litet samband kan 
ses, är det inte tillförlitligt (Males, 2005).  
 
Vid upptäckt av drogmissbruk är det av stor betydelse att man har en tydlig handlingsplan att 
tillgå. Situationen kan vara dramatisk för eleven, men även för upptäckaren. En strukturerad 
plan för vad som ska göras kan därför skapa trygghet. Dessutom är det viktigt att det finns 
stöd för den skolpersonal det gäller, eftersom händelsen kan kännas obehaglig och hotfull om 
eleven har kopplingar till kriminella strukturer utanför skolan. Att få information om hur 
processen fortlöper kan kännas betydelsefull, även efter en tid då berörd skolpersonal fått 
distans till det inträffade. Då situationen är uppklarad bör den lämpligen utvärderas, där goda 
insatser framhålls, men även de eventuella förändringar som behöver göras eller förtydligas 
(Hübinette, 2003).  
 
Riskfaktorer och riskbeteenden  
Tack vare forskning har man kunnat identifiera många riskfaktorer och förekomma en negativ 
utvecklingsspiral (Erling & Hwang, 2002). Samtidigt ska ungdomar inte ses som en homogen 
grupp, eftersom de uppvisar skillnader i t ex debut och bakgrundfaktorer, och därför kan inte 
några generella faktorer för att förutspå en negativ utveckling fastställas (Andreassen, 2006). 
Däremot skiner vissa faktorer igenom mera ofta än andra. Det kan vara personliga egenskaper 
hos ungdomen som impulsivitet, hyperaktivitet, spänningsökande och kognitiva svårigheter. 
Även vantrivsel i skolan och skolproblem är faktorer som har stor betydelse för en negativ 
utveckling. Likaså finns faktorer i den unges familj, där föräldrarkonflikter och dålig 
kommunikation kan nämnas som två av de mest betydande riskfaktorerna, men framförallt är 
det den unges kamrater och sociala situation, tillgängligheten av droger och samhällets 
normer som är den största risken för ett inledande drogmissbruk (Ohlsson, 2001, Andreassen, 
2006).  
 
Under uppväxtåren är skolan den miljö vid sidan om hemmet där barnen tillbringar mest tid, 
och dessutom en av de viktigaste miljöerna för ungdomens utveckling av personlighet och 
identitet. Skolan är ett mellanrum mellan barndom och vuxenvärld, vilken kommer att sätta 
sin prägel på ungdomens framtid (Berglund, 2000). Skolan har en stor betydelse och inverkan, 
både medvetet och omedvetet, på ungdomars liv menar Lilja och Larsson (2003). Främst är 
det egenskaper och bakgrundsförhållanden som barnen har med sig till skolan som utgör den 
största risken. Detta betyder inte att man kan bortse ifrån skolans ansvar, då skolan har en 
viktig uppgift i att upptäcka de ungdomar som befinner sig i en risk att utveckla ett inledande 
missbruk (Andersson, refererad i: Lundgren & Persson, 2003). Därför är skolpersonalens vilja 
och förmåga att uppmärksamma riskbeteenden är av stor vikt, för att hindra och förebygga 
eventuell uppkomst av senare drogmissbruk menar Stettin och Magnusson (refererad i: 
Lundgren & Persson, 2003).  
 
Lärare har svårt att upptäcka elever med drogmissbruk. En anledning till detta kan vara att 
uppvisande missbrukstecken lätt kan tolkas på olika sätt. Lärarna är rädda för att misstanken 
om missbruk är feltolkad och oriktig, och då riskera att förlora relationen till eleven. Det kan 
även vara svårt att konfrontera elever om deras bruk av droger, dessutom behöver inte alltid 
deras svar vara sanningsenliga menar författarna. Dessutom kan det vara svårt att tidigt 
upptäcka ett drogmissbruk eftersom ett drogrus kan vara kortvarigt och därför kan döljas för 
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utomstående. Därtill är symtomen svaga på ett fortgående missbruk. De tecken som ett 
missbruk ger kan också feltolkas som pubertetsproblem eller andra livsproblem. Det som 
främst kan uppmärksammas är förändringar i ungdomens levnadsföring, som 
humörsvängningar, minskat intresse för skolan, förändrad kompiskrets, trötthet (Svenska 
Carnegie Institutet, 2005). Enligt forskning är det som utmärker en risk även utåtagerande 
beteenden som aggressivitet, impulsivitet, orolighet och hyperaktivitet. Men även 
inåtagerande beteenden som lågt självförtroende eller utanförskap hör till denna grupp (T ex 
Forster, 2003, Lavelle, Block, Kandel, refererad i: Rhodes et al., 2003, Berglund (1998).  
 
Egenskaper och bakgrundsförhållanden i hemmet utgör en stor riskfaktor mot asocialitet. Det 
kan vara att växa upp med social belastning, föräldraproblem, konflikter, inkonsekvent 
uppfostran som präglas av tvång, fientlighet och straff, bristande uppmärksamhet eller dåligt 
engagemang i barnens aktiviteter. Man kan inte peka ut någon faktor som avgörande för en 
antisocial bana, utan generellt kan man säga att ju fler riskfaktorer som uppvisas desto större 
risk föreligger (Andreassen, 2006, Persson & Svensson, 2005). Som barn fostras man in i 
olika livsmönster och omedvetna strategier, vilka är avgörande för hur barnet uppfattar sig 
själv, sina möjligheter samt det sätt som det uppträder och handlar på. Det styr det sätt man 
läser världen på, vilket är nödvändigt för att skapa mening och förståelse (Berglund, 2000). 
Ungdomar som inte har en trygg grund att stå på befinner sig i en utsatt situation som kan 
påverka identiteten, då de endast har tillgång till ett inifrånperspektiv, dvs. verkligheten sedd 
ur individens perspektiv även om det för andra kan ses som en livslögn, vilket kan leda till ett 
begränsat handlingsutrymme (Berglund, 2000). 
 
Kamrater börjar i ungdomsåren överta mer av familjen roll. Ungdomarnas identitet är inte 
färdigutvecklad och därför har andra jämnårigas värderingar och åsikter stort inflytande över 
de val och beteenden man utvecklar (Berglund, 2000). Kandel (refererad i: Berglund, 1998) 
påvisar att man söker sig till vänner med liknande inställning som man själv har, och att man 
rättar sig efter kamratgruppens levnadsregler. Bland vänner vågar man testa olika roller som 
inte tillåts i hemmet (Erling & Hwang, 2002). Sin egenuppfattning konstrueras och 
omkonstrueras genom nya erfarenheter. Detta kan medföra både positiva och negativa inslag. 
Positiva i att man i kamratgruppen kan hitta sig själv, klargöra värderingar och uppfattningar 
(Berglund, 2000). Samtidigt är kamraters användning av droger den viktigaste förutsägande 
faktorn för att experimentera med droger, med risk att inleda ett beroende (Brook m.fl. 
refererad i: Rhodes m.fl., 2003). Däremot har samhället en hård restriktiv attityd gentemot 
narkotika, en nolltolerans, som är tydlig i vad som accepteras eller ej (Persson & Svensson, 
2005). 
 
Skolan som riskfaktor  
De allra flesta elever trivs och utvecklas bra i sin skola, men studier visar att allt fler 
ungdomar upplever en psykisk ohälsa. Bidragande orsak antas vara den ökande stressen i 
samhället, där barn och ungdomar blir drabbade. Arbetslöshet och otrygghet på 
arbetsmarknaden tillsammans med otrygga familjeförhållanden, missbruksproblem och 
psykiska problem leder till att föräldrar får svårare att tillgodose sina barns behov av stöd och 
trygghet. Psykosocial hälsa har starka kopplingar till trivsel och förmåga att ta till sig kunskap 
i skolan. Som ung är man väl medveten över hur resultatstyrt samhället och skolan är. 
Ungdomar blir ständigt jämförda med varandra och möter en stor press på ett lyckat 
skolarbete med bra betyg, gott uppförande och framgång. För de elever som upplever dessa 
krav som ouppnåeliga, kan strävan efter duglighet framkalla frustration och egna mindre 
hälsosamma strategier för att klara av att hantera vardagen (Prop.2001/02:14, Edgren, 2000, 
Bremberg, 2006). Skolpersonalen har en viktig, men inte lätt uppgift i att uppmärksamma 
varje enskild elev. Framförallt har man inom skolan en skyldighet att specifikt 
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uppmärksamma de elever som av någon anledning inte kan klara av de krav som 
läroplansmålen ställer. Undervisningen måste därför anpassas till varje elev, och kan inte bli 
lika för alla. För att uppnå detta ställs stora krav på lärarna. Dessutom innehåller klasserna 
ofta ungdomar med olika etniska ursprung och speciella behov, diagnoser som ADHD och 
DAMP, vilket kräver ytterligare flexibilitet och kompetens hos pedagogerna (Prop. 
2001/02:14). Då erbjudande av narkotika blir ett vanligare inslag i många ungdomars vardag, 
behöver skolpersonalen även ha särskild kunskap kring droger och synbara tecken, vilket 
Statens skolverk (2000) betvivlar finns, och understryker en kompetenshöjning.      
 
Barn och unga behöver kompetens för att kunna hantera sin situation och sitt framtida 
vuxenliv. Det handlar om kunskaper som att anpassa sig till nya situationer, att kritiskt kunna 
ta ställning, att kunna reflektera över sig själv i relation till andra och att se sig själv i det 
sammanhang man lever i. Likaså möter ungdomar allt oftare både i skolan och på fritiden 
andra elever som har olika bakgrund, erfarenheter och kultur med sig. Detta ställer också krav 
på anpassning och flexibilitet. De elever som inte har den kompetensen, får problem att 
fungera i grupp, och riskerar därför att hamna i ensamhet och utanförskap med risk för att 
söka sig till alternativa vägar. Tveksamheter finns om man inom skolans personal har den 
kunskapen att förmedla dessa kompetenser till eleverna (Edgren, 2000). 
 
Skolk är en larmsignal på att en elev inte mår bra, och ofta ett uttryck för vantrivsel i skolan. 
Då skolk även kan bidra till en ökad risk för att inleda ett ohälsosamt beteende är det av 
särskilt stor vikt att detta uppmärksammas av skolpersonal, som klassföreståndare och 
elevhälsa. Dessa elever behöver ett utökat stöd hos en vuxen inom skolan som kan uppmuntra 
och ha uppsikt över elevens närvaro (Statens folkhälsoinstitut, 2006).  
 
En annan viktig riskfaktor för en elev är mobbing. Det är oftast de ungdomar som är försiktiga 
och oroliga som drabbas, vilket kan slå hårt mot självkänslan. Även de elever som mobbar 
måste uppmärksammas, då det vanligen är de som även skolkar. För dessa elever måste 
skolpersonalen sätta in snabba resurser, eftersom deras beteende utgör en risk kopplad till 
kriminalitet och missbruk (Statens folkhälsoinstitut, 2006).  
 
Skolan kan även ses som en handelsarena för droger. Ungdomar påverkas av andra ungdomar 
som upplever drogruset som positivt. Oftast vill man dela med sig av den positiva 
drogupplevelsen, men även orsaker som att finansiera sitt eget missbruk nämns som tänkbara 
motiv. Spridningen av drogmissbruk anses vara som hastigast i början av en individs 
missbruk, då de negativa effekterna inte blivit påtagliga. Detta är en betydande orsak till 
varför det är så viktigt med att uppmärksamma riskbeteenden med tydliga tidiga insatser 
påtalar Hübinette (2003). 
 
Hälsofrämjande skyddsfaktorer  
Hälsa som begrepp innebär mer än frånvaro av sjukdom. Världshälsoorganisationen definierar 
hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 
(Prop.2001/02:14, sid. 8). Studier pekar på att vissa faktorer i större grad kan bidra som ett 
skydd för att ungdomar inte ska inleda ett avvikande beteende. I det förebyggande arbetet är 
det viktigt att känna till och ta hänsyn till dessa faktorer, framförallt då det finns ett mönster i 
hur de fördelar sig mellan grupper av individer. Några tycks gå oskadda genom en risk, 
medan andra tar skada. Berglund (1998) menar att i slutändan handlar det om hur individen 
hanterar hinder och möjligheter, och att man inte bara kan se till en faktor, utan miljön i sin 
helhet påverkar de val ungdomar gör. Den livshistoria man bär med sig, och som man är 
fostrad in i, formar de val man gör, och den vardag man lever i. Hur man ser på sig själv styr 
ens sätt att uppfatta världen. Familjen har därför en viktig roll i utvecklandet av hälsosamma 
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val, och huvudansvaret för barnens fostran (Prop.2001/02:14). För de ungdomar som saknar 
en nära anknytning med sina föräldrar, kan ett nätverk av viktiga stödjande relationer som 
hos, grannar, bekanta, släktingar, fritidspersonal, lärare eller andra betydelsefulla vuxna som 
delar samma värderingar och regler kompensera för den dåliga relationen med föräldrarna 
(Ohlsson, 2001, Rhodes et al., 2003, Forster, 2002).  
 
Hälsofrämjande skyddsfaktorer kan vara bra fritidsaktiviteter och sociala färdigheter. Likaså 
att få en möjlighet till eget beslutsfattande. Dessa kan bidra som ett skydd mot rastlöshet och 
förmåga att stå emot grupptryck (Lilja, Larson, 2003, Forster, 2002. Viktigast för en god hälsa 
är framförallt att ungdomarna har en positiv syn på framtiden (Ohlsson, 2001, 
Prop.2001/02:14). 
 
Skolan som skyddsfaktor 
Skolans uppgift är att främja lärande och utveckling, även sprida grundläggande värderingar 
till barn och ungdomar (Prop.2001/02:14). Eftersom skolan möter alla barn och ungdomar 
finns därför en unik chans här till påverkan och stödjande åtgärder. De faktorer som påverkar 
en god hälsa påverkar även lärande. Lusten att lära är starkt kopplad till känslan av 
välbefinnande (Prop.2001/02:14, sid. 13), och denna bygger på faktorer som trygghet och 
trivsel, delaktighet, inflytande, självkänsla, känslan av sammanhang och helhet samt till de 
möjligheter som erbjuds av att använda sin kreativitet. Likaså har skolmiljön som helhet en 
lärandefrämjande betydelse. Viktigt är även att få återkoppling på det man presterar, vilket 
kan få eleven att känna sig betydelsefull (Prop.2001/02:14, Edgren, 2000).   
 

Att elever trivs och fungerar väl i skolan är ett grundläggande skydd 
mot att utveckla problem och missbruk. Därför går ett bra 
förebyggande arbete i skolan hand i hand med en hög prioritering av 
skolans lärande kärnuppdrag (Statens folkhälsoinstitut, 2006, sid. 28). 

 
I forskning påtalar man den personliga kontakten och förtroendet mellan elev och lärare. En 
god undervisning kännetecknas av en bra och tillitsfull relation. Därför är lärares förmåga att 
etablera och utveckla en god relation med eleverna av stor vikt för att ungdomarna ska trivas 
och nå de utsatta målen. Betydelse har även att eleverna tas på allvar av skolans personal. 
Dialogen mellan elev och lärare kan stärka elevens självuppfattning och kan skapa trygghet 
(Prop.2001/02:14).  
 
Vuxna på skolan har en betydande roll för eleverna och miljön. Elever behöver även träffa 
olika vuxna, och inte bara lärare. Dessa kan utgöra förebilder och hjälpa till att skapa en god 
stämning och bra umgängesvanor. Eleverna behöver inte övervakas, men fler vuxna har 
betydelse för tryggheten i skolan, då vuxna kan ses som en förebyggande insats mot 
mobbning. Det som är att föredra är en uppblandning av elever och lärare, med gemensamma 
träffpunkter, där saker och ting händer (Edgren, 2000). 
 
En viktig del i det drogpreventiva arbetet inom skolan är att det finns en tydlig policy mot 
narkotika. En fördel är om denna har utvecklats gemensamt med så många inom 
skolpersonalen som möjligt och innehåller konkreta mål och strategier för ett brett 
drogförebyggande och hälsofrämjande arbete inom skolan (Statens folkhälsoinstitut, 2003).  
 
Elevvården  
Elevvårdens uppdrag är att främja hälsa hos alla elever, samtidigt som ett visst fokus läggs på 
de elever som är i särskilt behov av hjälp och stöd. Även för de insatser som kan tänkas 
behövas sättas in har elevvården ansvar för. De kunskapsmål som finns uppsatta betonas 
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tydligt i skolans verksamhet, men samtidigt är psykisk och fysisk hälsa en förutsättning för att 
målen ska kunna nås. Därför kan inte skolan bortse ifrån de hälsobringande faktorer som 
betonas i forskning (Prop.2001/02:14).  

 
Ekonomiska besparingar har bidragit till inskränkningar på elevvårdande insatser. Därför har 
all skolpersonal blivit allt viktigare för elevers mående (Prop. 2001/02:14). I propositionen 
(2001/02:14) framgår det att hälsofrågorna mer bör avspeglas i skolans vardagsarbete och 
frångå den traditionellt vanliga inriktningen mot problem. En förskjutning bör ske från 
riskfaktorer mot friskfaktorer samt från vuxenperspektiv till elevperspektiv, där helheten inom 
skolan samt samverkan mellan verksamheter inom skolan, men även med andra instanser 
inom kommun och landsting, såväl som andra myndigheter och institutioner kommer att få en 
framskjutande betydelse. Även Edgren (2000) föreslår en förflyttning från det förebyggande 
hälsoarbetet mot det hälsofrämjande, med ett namnbyte från elevvård till elevhälsa, där fokus 
är flyttat från riskfaktorer och riskgrupp till hälsofaktorer som omfattar alla elever. Det 
hälsofrämjande arbetet bör vara inriktat på att stärka eleverna, och ge dem redskap och 
beredskap till att själva ta ansvar för sitt liv så att de kan hantera och förstå det sammanhang 
de lever i.  
 
Edgren (2000) menar att det hälsofrämjande arbetet har stor betydelse för elevhälsan och ser 
en stark koppling till det salutogena perspektivet2. I skolan innefattar detta framförallt att 
undervisningen utgår ifrån elevernas situation, då det viktiga är att de ska kunna förstå 
budskapet och dess betydelse i deras framtida liv. Likaså att de ska uppleva att de kan ta emot 
budskapet, att de har resurser, men framförallt att det finns en mening i lärandet. Att eleverna 
känner sig motiverade och villiga att lägga ner energi och kraft i sitt arbete. För att skapa detta 
behöver lärare och skolpersonal samt elever tillsammans diskutera och reflektera över de 
arbetssätt som används i skolans verksamhet, skolklimat, skolanda och hur man bemöter 
varandra. Dessa samtal kan vara mycket givande menar Edgren (2000), då aktörerna har olika 
utgångslägen och kompetenser och ser därför till olika saker. Samtidigt poängterar hon 
kompetensbristen i Skollagen kap. 14, vilken reglerar att skolhälsovården ska innefatta 
skolläkare och skolsköterska. Flera yrkeskategorier saknas anser hon, och kan se att även 
sociala-, psykologiska- och specialpedagogiska inslag borde ha sin lagstadgade roll. 
 
 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR: 
 
Syftet med undersökningen är att belysa rektorers erfarenheter av drogpreventivt arbete inom 
skolan. Vilka möjligheter och resurser som finns för att upptäcka och förhindra drogmissbruk, 
samt för att nå ut till alla elever. Dessutom vill jag få ta del av de tankar rektorerna har om 
Statens skolverks kriterier för god drogundervisning, samt hur de själva anser att deras 
strategier förhåller sig till dessa. Utifrån syftet har jag formulerat följande frågeställningar,    
 

• Vilka drogpreventiva strategier använder sig rektorerna av för att nå ut till primär, 
respektive sekundär nivå? 

 
• På vilket sätt förhåller sig rektorernas erfarenheter och strategier till Statens skolverks 

kriterier över god drogundervisning? 
 

                                                
2 Se vidare utveckling om det salutogena perspektivet i teoridelen.  
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
De allra flesta ungdomarna passerar ungdomsåren utan stora problem, medan vissa ofta 
hamnar i svårigheter. I följande avsnitt vill jag belysa, utifrån Antonovskys begrepp 
”salutogenes – ursprung till hälsa”, hur sättet att se på sig själv och sin situation är av stor vikt 
för ungdomars utvecklingsmöjligheter.  
  
Känsla av sammanhang - KASAM 
Hur man mår kan definieras i hälsa eller i ohälsa, eller som friskt eller sjukt. Då man väljer att 
se till det sistnämnda ägnas uppmärksamheten åt behandling eller rehabilitering. Om man 
istället väljer att se till det friska uppmärksammas insatser och metoder för att behålla 
människor friska och välmående. Detta kan ses som en investering, samtidigt som man inte 
kan bortse ifrån de som blir och är sjuka. Men vad som skiljer de båda synsätten åt kan ha 
avgörande betydelse över hur man ser på sin situation och dess potentialer. Antonovsky3 
menar att vi är alla, så länge det finns det minsta liv i oss, i någon bemärkelse friska 
(Antonovsky, 1991 sid.24).  
 
Genom att se till det friska, salutogena, anser Antonovsky (1991) att en bredare bild 
framkommer över människans livshistoria, och inte endast sjukdomen. Dessutom uppstår nya 
möjligheter och valsituationer då man uppmärksammar det som fungerar bra och som håller 
individen frisk. Likaså när det positiva definieras, blir även de negativa elementen i 
människans liv, stressorerna, synliga, och möjliga att hantera. Hans teori talar för ett 
perspektiv som ser till faktorer, vilka fungerar som ett skydd mot psykisk ohälsa. Dessa kom 
han fram till då han forskade kring människor som upplevt koncentrationslägrens fysiska och 
psykiska stress och lidelse. Trots sina plågor fann han att vissa individer uthärdade tiden och 
behöll sin mentala hälsa. Efter att ha ställt sig frågan vad som förenar dessa människor, fann 
han att de gemensamt hade en känsla av sammanhang, KASAM, vilket är nödvändigt för att 
upprätthålla livskvalitet och välmående. KASAM som begrepp definierar han 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. (Antonovsky, 1991 sid. 41)  

 
Antonovsky delar således in begreppet KASAM i tre komponenter som tillsammans står för 
hur individen ser sin livssituation och sina möjligheter att kunna göra något åt den. Den första 
komponenten (1), begriplighet, står för hur en människa känner tillit till att framtiden och dess 
händelser som kommer att inträffa är någorlunda förutsägbara. Även att de som inträffar mer 
oväntat eller överraskande ändå går att ordna och förklara. När en person inte har begriplighet 
över sin situation eller en händelse, upplever denne sig ofta som otursförföljd.   
 
I den andra komponenten (2) hanterbarhet, lägger Antonovsky in de resurser som individer 
har för att kunna klara av olika livssituationer. Resurserna kan vara egna sätt att hantera 
händelser, men kan även syfta till andras, som vänners, kollegers eller GUD, vilka man 
känner tillit och förtroende till. Om man vet att man kan hantera och förändra sin situation, 
eller vart eller till vem man kan vända sig till, blir inte känslan av att vara offer lika 
framträdande.  
 
                                                
3 Aaron Antonovsky (1923 – 1994) 
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 Den tredje (3) och enligt Antonovsky, den viktigaste komponenten avser meningsfullhet. På 
den bygger känslan av att livet har en känslomässig innebörd, även att de problem och måsten 
som man möts av i livet ändå är värda att engagera sig i. De tre komponenterna är starkt 
sammanflätade i varandra, men utan meningsfullhet kommer inte begriplighet eller 
hanterbarhet att hålla i längden. Det inte nödvändigt eller möjligt att känna begriplighet, 
hanterbarhet eller meningsfullhet inför alla stimuli man möter för att ha en stark KASAM, 
utan det väsentligaste är att människor finner mening i det de gör. Dessutom måste det finnas 
en viss flexibilitet i de områden som man upplever som viktiga. Detta gör att man tillfälligt 
kan dra ner på sina krav angående begriplighet och hanterbarhet, och samtidigt behålla sin 
bild av världen intakt. Likaså behöver ibland de stimuli som man finner intressanta och 
meningsfulla ta ett tillfälligt steg bakåt eller skiftas helt, utefter de situationer och möjligheter 
livet erbjuder (Antonovsky, 1991).  
 
KASAM:s betydelse för barn- och ungdomsutveckling 
Redan under småbarnsåren läggs en grund för hur barnet ser på sin verklighet. Känslan av 
sammanhang framträder tidigt beroende av hur tillitsfull och förutsägbar barnet anser den 
vara. Likaså bidrar erfarenheter av medbestämmande och delaktighet till en meningsfullhet i 
barnets utveckling. På det sätt som barnet bemöts av vuxenvärldens krav på ansvar och regler, 
skapas en struktur hos barnet, vilken det rättar sig efter. De föräldrar som visar på flexibilitet, 
alternativ, självkontroll, mening, förutsägbarhet och framförallt bra problemhantering bidrar 
till att barnet får en god förståelse inför hur svårigheter kan hanteras. Hos de barn som istället 
upplever vuxenvärldens budskap som otydliga och motstridiga, skapas förvirring och 
obegriplighet. För dessa barn är risken stor att världen upplevs som främmande och fientlig 
eftersom de har svårigheter att kunna anpassa sig till samhällets normer. Ett sätt att skapa 
struktur och ordning i sin livssituation kan vara att söka sig till andra barn/ungdomar med 
likasinnad tillvaro. Här kan alkohol, droger eller kriminalitet bli ett medel i skapandet av en 
identitet eller ett sätt att bedöva smärtan av övergivenhet och oförståelse. Preventivt arbete 
ska därför inriktas på att ge barn och ungdomar förståelse över sin egen situation, så att de kan 
hantera denna, och finna nya hanterbara val- och handlingsmöjligheter, vilket Antonovsky 
(1991) menar är grunden i det förebyggande arbetet.  
 
KASAM i skolan  
Vissa människor verkar klara av motgångar bättre än andra. Det som skiljer dessa åt är enligt 
Antonovsky (1991) de mästringsstrategier de använder sig av för att orka möta jobbiga och 
smärtsamma situationer, utan att försvara sig mot det som upplevs hotfullt. En känsla av 
sammanhang ger en mer positiv inställning, och att lättare se alternativa lösningar vid hinder.  
 
I studier har det visat sig att de elever som har en stor känsla av sammanhang, och därmed en 
god bemästringsförmåga, är de som trivs i skolan och i klassen, samtidigt som de upplever sig 
ha ett gott förhållande till jämnåriga kamrater, lärare och föräldrar. Därför är det är viktigt att 
skolan gör sitt i att uppmuntra och främja utvecklingen av känslan av sammanhang och därav 
bidrar till elevers hälsosamma vägval (Honkinen, Suominen, Välimaa, Helenius, Rautava, 
2005).  
 
För att skolan ska kunna bidra till en bättre elev- och skolhälsa bör därför undervisningen och 
skolmiljön utformas så att eleverna känner en meningsfullhet, att de kan påverka och känna 
sig delaktiga och intresserade i utbildningen (Statens skolverk, 2000). Detta kan skänka en 
förståelse över vad som sker i verksamheten och vilken betydelse det har för den enskilda 
eleven. Edgren (2000) menar att skolmiljön som helhet har betydelse för elevernas utveckling 
och lärande, trygghet och trivsel, samt relationer och samspel. För att undervisningen ska 
skapa en känsla av sammanhang måste pekpinnarna bytas ut mot dialoger om de stora 



 13 

livsfrågorna och olika värderingar. I dialogen kan eleverna klargöra sina åsikter gentemot sina 
kamraters, de får en mening och förståelse över sina egna val och sin egen identitet, vad de 
själva tycker och tänker. Viktigt är även lärarnas arbete med att stärka elevernas tillit till sig 
själva och andra människor genom att ge dem inflytande, så att de inom givna ramar kan 
känna att de får tillåtelse att välja och påverka sin utbildning. Genom att uppmuntra samarbete 
och gemenskap, samtidigt som eleverna kan känna frihet att utforma uppgifternas 
svårhetsgrader utefter den egna förmågan kan man bidra till att man som elev känner sig 
betydelsefull. Genom teman och ämnesövergripande arbetssätt underlättar man för elever att 
se undervisningen utifrån sin egen erfarenhet. Varje ämne får en innebörd specifik för den 
enskilde individen. I diskussioner runt sin roll inom skola, familj och samhälle kan man se sig 
själv i en större helhet, där livet får betydelse och mening.  Detta tillsammans ger varje elev, 
både var för sig och tillsammans med andra elever, en vilja, möjlighet och inflytande att skapa 
en meningsfull tillvaro och en känsla av sammanhang. Genom att hjälpa och stötta eleverna 
att klargöra sina egna åsikter och bidra till att öka deras förmåga att fatta egna beslut, kan 
skolan bidra och främja till en bra hälsa och ett hälsosamt liv. Skolan måste ge eleverna 
resurser och verktyg så att de själva kan medverka och påverka, och därmed bli intresserade i 
att skapa hälsosamma val (Edgren, 2000, Statens Skolverk, 2000).  
 
 
METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Vetenskapliga förhållningssätt 
Inom forskning finns det två vetenskapliga förhållningssätt, positivism och hermeneutik. 
Positivismen är en naturvetenskaplig inriktad kunskapsteori, vilken bygger på en teoretisk 
lagbundenhet, med en önskan om att förklara företeelser. Hermeneutiken däremot lägger sin 
grund av företeelsen i en förståelse. De båda förhållningssätten styrs och används beroende av 
vilken fråga och företeelse man som forskar har (Bryman, 2001). Den positivistiska forskaren 
har för avsikt att studera en företeelse som är stabil och oföränderligt över tid och är inte 
beroende av en subjektiv uppfattning. Den hermeneutiska forskaren studerar istället human-, 
samhälls- och beteendevetenskaper, vilka ständigt är i förändring och styrda av subjektiv 
uppfattning. Därför ska de båda sätten ses som kompletterande (Patel & Davidsson, 2003).  
 
I min undersökning har jag valt att göra en enkel hermeneutisk undersökning, då jag genom 
mina frågeställningar avser få en förståelse över de erfarenheter och unika tankar som 
rektorerna har angående de drogpreventiva strategier de använder sig av inom skolan.  
 
Hermeneutik 
Hermeneutiken betyder tolkningslära och uppkom under 1600- och 1700-talet då den 
användes som en metod för att tolka bibeltexter. Senare kom metoden att utvecklas och 
användas även inom humanvetenskapen. I önskan om att förstå en människas livsvärld är man 
intresserad av hur varje individ uppfattar sig själv och sin situation. Därför är man som 
forskare ute efter den mening som människor har av en företeelse. Detta är inget man kan 
mäta utan istället måste man som forskare tolka människors beteende, verbalt och genom 
skrift samt leva sig in i dennes värld. Resultatet kan därför inte bli ”sant” och ”giltigt” i den 
bemärkelsen som positivismen menar, utan här räknas resultatet som socialt riktigt (Hartman, 
2004).  
 
Som forskare utgår man ifrån sin egen förförståelse över en företeelse. Inom hermeneutiken 
menar man att man inte kan bortse ifrån det som forskaren redan vet, utan detta blir en hjälp 
för att tolka undersökningsobjektet. Metoden bygger på en ständig växling mellan att se 
helhet och delar, där nya vinklar ger forskaren en djupare förståelse och mening över 
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företeelsen. Metoden har ingen början eller slut, då nya infallsvinklar ständigt leder till ny 
förståelse. Tolkningen brukar avslutas då meningarna bildar rimliga mönster och inte 
motsäger varandra (Kvale, 1997). Avsikten i en hermeneutisk tolkning är inte att få fram en 
teori som ska gälla generellt, utan olika meningar och tankar om samma företeelser kan ses 
som berikande (Patel & Davidsson, 2003).  
 
Kvalitativ forskningsmetod 
I kvalitativ forskning betonar man förståelsen av det mänskliga, som har sin grund i ordet 
(Bryman, 2001, Kvale, 1997). Hartman (2004) menar att man i kvalitativa undersökningar 
söker efter det unika i varje människas livsvärld, vilken mening som knyts till sig själv och sin 
situation. Genom en förståelse över denna kan man även förstå en människas beteende och 
handlingar. Då alla människor har olika ”livsvärldar” kan man inte inom kvalitativa 
undersökningar sträva mot en generell teori, utan får istället vara öppen för alternativa och 
varierande resultat. Genom den induktiva metoden, som betonar relationen mellan forskning 
och generering av teorier, tolkar man individers erfarenheter och upplevelser (Bryman, 2001, 
Patel & Davidsson, 2003).  
 
För att nå människors ”livsvärldar” eller uppfattningar om en företeelse, är det bästa sättet att 
använda sig av kvalitativa intervjuer (Hartman, 2004). Kvale (1997), beskriver den kvalitativa 
forskningsintervjun som ämnesinriktad och menar, att i intervjuerna är det informanternas 
egna tankar och erfarenheter som blir synliga för forskaren, vilken har till uppgift att tolka och 
finna de centrala teman som framträder ur intervjuernas gemensamma företeelse.  
 
Som forskare måste vara grundlig i sitt förarbete angående vilka teman som ska beröras. Ur 
dessa komponerar man en intervjuguide som innehåller ett antal noggrant formulerade frågor. 
Beroende av vilken forskningsfråga man har kan intervjuguidens uppläggning ha betydelse 
för om frågorna ställs ordagrant och i samma följd till alla informanter (strukturerad), eller om 
det mer är upp till forskaren att avgöra hur följdriktig man bör vara (halvstrukturerad). Ibland 
utesluts intervjuguiden (ostrukturerad). Intervjun ska ses som ett samtal, där både forskare och 
intervjuperson är medskapare. Det är då en fördel i att ha förkunskaper omkring den företeelse 
som ska undersökas, eftersom detta kan vara en hjälp i att hitta relevanta intervju- och 
följdfrågor (Bryman, 2001, Kvale, 1997). Samtidigt är det viktigt att forskaren är medveten 
och reflekterar över sina förkunskaper, så att dessa inte styr informantens svar åt någon 
särskild riktning, och på så sätt påverkar resultatet (Kvale, 1997). 
 
Då jag genom min uppsats söker rektorers individuella tankar och erfarenheter, ser jag en 
fördel i att använda mig av kvalitativa intervjuer. Detta för att få en fördjupad förståelse kring 
de valda drogpreventiva strategier som används i skolorna. Utifrån en halvstrukturerad 
intervjuguide, sorterad efter relevanta teman, ser jag möjligheter i att själv forma intervjun på 
det sätt som det bäst lämpar sig. För att få en så bra intervju och frågor som möjligt, har jag 
tagit del forskning och annan litteratur inom ämnet. Genom att vara medveten om risken att 
styra intervjupersonens svar, samt låta informanterna svara ostört på frågan, hoppas jag att 
risken för detta är liten. Jag ställer mig därför öppen inför vad resultatet kan bli, och hoppas 
kunna belysa meningen över mina frågor i mångfald och gemensamma drag. 
 
Analys och tolkning 
Efter genomförda intervjuer måste materialet analyseras för att förstås. Detta kan man göra 
genom meningssortering, -koncentration och -fördjupning. Meningssortering innebär att 
lämpliga och relevanta kvaliteter i förhållande till den fråga man avser belysa sorteras ut, för 
att sedan bevaras i koncentreringen där bara det väsentligaste återstår (Kvale, 1997). I 
meningsfördjupningen tolkas resultatet i förhållande till en teori, vilken i mitt fall utgår ifrån 
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Antonovskys begrepp KASAM. Innebörden av det undersökta får en djupare mening, vilken 
bidrar till en ny förförståelse för forskaren. Därför kan man inte säga att tolkningen når en 
slutpunkt, då nya vinklar, tankar och erfarenheter skapar nya infallsvinklar över företeelsen 
(Patel & Davidsson, 2003). Tolkningen utgör en ständig växlan mellan del och helhet, där 
perspektivbyten mellan informanternas bilder och forskarens, leder fram till en 
sammanhängande text där forskaren beskriver den förståelse som framträtt ur intervjuerna, 
samt där även ”det osagda”, det som inte direkt framgått i resultatet blir synligt (Kvale, 1997).   
 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  
Med validitet menas att man verkligen undersöker det man avsåg att undersöka, medan 
reliabiliteten visar på vilket sätt man undersöker, hur tillförlitligt det är. Inom kvalitativ 
forskning söker man efter att upptäcka företeelser och förstå dessa, vilket gör att man måste 
vara öppen för vad resultatet kan tänkas bli. Därför ställs stora krav på hela 
forskningsprocessen, och det sätt som förförståelsen använts, om man som forskare kan antas 
ha skaffat sig en inblick i den livsvärld som man avsåg, samt det sätt som alternativa resultat 
behandlats. Däremot måste man som kvalitativ forskare alltid ifrågasätta validiteten i sin 
forskning genom att fråga sig om man tillför kunskap om just det man avsåg (Kvale, 1997). I 
min undersökning har jag för avsikt att stärka validiteten genom att följa min intervjuguide 
och de teman som utformats. Min förförståelse kan ses som en hjälp, i intervjusituationen 
samt då jag tolkar resultaten, men samtidigt som ett hinder då det finns en risk att jag tolkar 
ett uttalande på ett visst sätt. För att minska denna risk, ser jag en möjlighet i att fråga 
informanterna om det sätt jag uppfattat svaret på.    
 
Det mänskliga medvetandet är ständigt i förändring, vilket kan göra att samma frågor kan leda 
till olika svar beroende av tidpunkt, humör eller intervjuarens stämningsläge, vilket gör att 
reliabiliteten måste ses i relation till den stämning som föreligger just vid 
undersökningstillfället. Detta betyder att man som forskare måste fundera över om man som 
intervjuare på något sätt påverkat informanten till sitt svar, samtidigt som skillnader ses som 
berikande och intressanta (Patel & Davidsson, 2003).  
 
Inom kvalitativ forskning studerar man det specifikt mänskliga, deras upplevelser och mening 
för en speciell företeelse, vilken tillhör varje unik människa. Därför anser många kritiker att 
kan man inte ha till avsikt att kunna generalisera resultatet till en större grupp. Bryman (2004) 
menar ändå att antal intervjupersoner och urvalskriterier inte har avgörande betydelse, då man 
inom kvalitativ forskning har som avsikt att forma en teori vilka resultaten ska generalisera 
till, och inte populationer. Därför är det väsentliga hur dessa teorier utformats, och inte 
statistiska kriterier. Genom att intervjua rektorer med olika arbetssätt och erfarenheter, samt 
använda mig av en välkänd teori, hoppas jag att resultatet ska kunna bidra till intresse och i 
viss mån kunna generaliseras, då jag är övertygad om att all skolpersonal och elever behöver 
väl fungerande drogpreventiva strategier.  
 
 
PLANERING OCH GENOMFÖRANDE 
I detta kapitel har jag för avsikt att beskriva vad som föregick min uppsats. Detta i form av 
förberedelse, urval, datainsamling samt hur jag har analyserat och tolkat mitt material. Hit hör 
även Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, vilka jag har funderat över och haft för avsikt att följa. 
 
 
Förberedelse  
Uppsatsen startade som litteraturstudie under min B-uppsats, för att sedan ingå i den 
projektplan som förekom C-uppsatsen. I den behandlades tidigare forskning och möjliga 
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tillvägagångssätt. Därefter har jag vidare satt mig in i ämnet genom ytterligare litteratur och 
forskning.  
 
Urval  
Då rektorer har det övergripande ansvaret för skolans drogpreventiva arbete samt känner till 
skolans prioriteringar och ställningstaganden för en drogfri skola, har jag intervjuat tre 
högstadierektorer, strategiskt utvalda för deras erfarenheter och kunskap inom området. Innan 
intervju togs kontakt med dessa genom telefonsamtal, för att se om intresse av att delta fanns. 
Jag skickade även ett brev4 där undersökningen beskrevs ytterligare samt de etiska riktlinjer 
som jag avsåg att följa.  
 
Datainsamling  
För att få tillgång till erfarenheter och tankar har jag grundat mitt resultat på kvalitativa 
intervjuer. Eftersom jag ville få möjlighet att ställa följdfrågor och utveckla informanternas 
erfarenheter och tankar, valde jag att använda mig av en halvstrukturerad intervjuguide5, 
vilken var grupperad efter tillämpliga teman. Denna var en även en hjälp för att hålla mig kvar 
vid de frågor som jag avsåg belysa, samt gav mig möjligheten att fråga och försäkra sig om att 
jag förstått rätt.  
 
Jag anser att jag hade en god förförståelse i ämnet, vilket bidrog till att finna relevanta 
intervju- och följdfrågor, såväl som informanternas specifika erfarenheter. För att inte styra 
intervjupersonens svar åt en särskild riktning är min förhoppning att jag minimerat denna risk 
genom att följa intervjuguidens tema, samt låtit informanten svara ostört på frågan. Däremot 
kan jag inte garantera mig för att informanterna svarat som de tror och jag som forskare vill, 
eller som de tror är de riktiga svaren. Genom att ställa följdfrågor omkring erfarenheter och 
önskemål, hoppas jag att risken för detta är liten.    
 
För att så mycket som möjligt kunna koncentrera mig på informanterna, fick jag i 
överenskommelse med samtliga intervjupersoner tillåtelse att använda mig av bandspelare. 
Intervjuerna genomfördes i deras arbetsrum, och varade ca 45 minuter. 
 
Analys och tolkning 
De bandade intervjuerna skrev jag ner för vidare analys och tolkning. Detta var en stor fördel 
för att i efterhand kunna återge intervjun ordagrant i skrift, vilket var en stor hjälp för vidare 
analys och tolkning. I analysen använde jag mig av Kvales (1997) metod, vilken innebär 
meningssortering, meningskoncentration och meningsfördjupning. I sorteringen utgick jag 
ifrån mina frågeställningar för att urskilja de kvaliteter som var relevanta och intressanta, för 
att bevara dessa i en fortsatt koncentrering. Särskilt uppmärksammade blev de gemensamma 
och särskiljande tankar som framkom, vilka jag såg som berikande och intressanta. I 
fördjupningen tolkade jag materialet i ljuset av min teoretiska utgångspunkt, som i mitt fall 
utgår ifrån Antonovskys begrepp KASAM, där min avsikt var att pendla mellan 
informanternas och elevernas synvinkel, vilket bidrog till en fördjupad förståelse för 
meningen i utsagorna. 
 

                                                
4 Brevens utformning samt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer återfinns i bilaga 2. 
5 Intervjuguiden återfinns i bilaga 3. 
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FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Forskning kan bidra med mycket i samhället, och är nödvändigt för utveckling och välfärd. 
Men forskning kan även innebära insyn i individers privatliv, vilket gör att forskning måste 
baseras utifrån särskilda moraliska riktlinjer och krav, vilka ska finnas som ett skydd för 
individen. Detta krav, vilket kallas individskyddskravet, innebär också att individer inte får 
utsättas för psykisk eller fysisk skada under forskning, inte heller förödmjukelse eller 
kränkning. Utifrån detta krav har forskare alltid ansvar att väga betydelsen över 
forskningsresultatet mot de eventuella negativa konsekvenser, både kortsiktiga och 
långsiktiga, som forskningen kan bära med sig för de utsatta. Individskyddskravet kan indelas 
under fyra huvudkrav att ta hänsyn till. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet).  
 
Informationskravet  
Informationskravet finns för att uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare ska få kännedom 
om undersökningens syfte, men även vad deras uppgift i undersökningen är och vilka villkor 
som ställs på deras delaktighet. I informationen måste det framgå att deltagandet är frivilligt 
och att man som deltagare när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Dessutom är det 
viktigt att informationen innehåller alla inslag i undersökningen som kan tänkas påverka 
deltagarnas villighet att medverka eller ej (Vetenskapsrådet).  
 
För att ta hänsyn till denna regel har jag skickat ut ett brev till de önskade 
undersökningspersonerna, i mitt fall rektorer, där jag meddelar syftet för min undersökning. 
Naturligt var även att namn och anknytning till Växjö Universitet/IKM fanns med. I brevet 
framgick att ett deltagande är frivilligt. Dessutom ingick en kort beskrivning av mitt syfte och 
de teman jag avsåg behandla.  
 
Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet finns för att deltagare själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Detta 
kan även innebära att i vissa fall även inhämta samtycke hos föräldrar eller vårdnadshavare, t 
ex i de fall som individerna är under 15 år och undersökningen innehåller informationen som 
kan vara känslig (Vetenskapsrådet).  
 
Då jag avsåg att intervjua rektorer, vilka är ytterst ansvariga på skolan, var det till dessa jag 
vände mig för samtycke till undersökningen. Jag informerade om att det när som helst är 
frivilligt att avsluta undersökningen, och då utan några som helst negativa konsekvenser.   
 
Konfidentialitetskravet 
Regel om konfidentialitet har nära samband med sekretess, och innebär att personuppgifter 
ska behandlas på ett sådant sätt att undersökningspersonerna inte ska kunna identifieras av 
utomstående. Framförallt gäller detta vid undersökningar som innehåller särskilt känsligt 
material. Detta innebär även att forskaren har skyldighet att förvara undersökningsmaterialet 
på ett sådant sätt att obehöriga inte ska kunna ta del av dem (Vetenskapsrådet).  
 
Min avsikt har varit att avpersonifiera intervjupersonerna, så att de inte ska kunna kännas igen 
av utomstående. Jag anser att det underlag som jag har fått ta del av inte har varit särskilt 
känsligt. Däremot har jag inte diskuterat eller hanterat materialet på ett sådant sätt att 
obehöriga haft möjlighet att ta del av det.  
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Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet innebär att insamlade personuppgifter inte får användas på annat sätt än i 
forskningsändamål. Detta betyder att uppgifter inte får lånas ut eller användas i kommersiellt 
bruk eller icke-vetenskaplig ändamål. Inte heller i syften som kan ligga till last för 
undersökningsindividen, t ex för åtgärder mot den enskilde (Vetenskapsrådet).   
 
Jag bedömer risken för att mina undersökningsuppgifter ska kunna användas på fel sätt som 
liten, men det är ändå viktigt att vara medveten om risken.  
 
Rekommendationer  
Vetenskapsrådet framlägger även rekommendationer som inte kan ges samma tyngd som de 
ovan reglerna, men ändå är viktiga att känna till. Den första är att undersökningsdeltagare ska 
få möjlighet att ta del av etiskt känsligt material innan undersökningen ges ut till allmänhet. 
För det andra bör undersökningsdeltagare få information om var undersökningen kommer att 
ges ut, eller få möjlighet att få ett exemplar av det färdiga undersökningsresultatet.  
 
Då jag inte ser mitt underlag som särskilt känsligt, och tiden varit begränsad, har jag bedömt 
att det inte finns behov av att låta informanterna ta del av resultatet innan det ges ut till 
allmänhet, om inte fanns en särskild önskan om detta. Däremot kommer jag att ge möjligheten 
till intervjupersonerna att få ett exemplar av den färdiga C-uppsatsen.  
 
 
RESULTAT 
Resultatet kommer att presenteras i en löpande text, där intervjupersonernas svar har 
sammanfattats till mindre stycken, vilka är kategoriserade under tre teman, främjande, 
förebyggande och svårigheter & önskemål. Citaten är ämnade att utgöra en förstärkning av 
vad som sades.  
 
Främjande – hälsostrategier för alla elever 
Skolan ses som en viktig plats, vilken spelar stor roll för elevens utveckling. En genomgående 
åsikt som framkom är att skolpersonalen till stor del tagit över föräldrarnas åtaganden i 
ungdomens fostran. För att hantera detta kan drogpreventiva insatser inte bara ses i 
förhållande till narkotika, utan måste ingå i ett sammanhang där även delar som kost och 
motion har betydelse för elevens hälsa och hälsosamma val. Sammantaget menar rektorerna 
att deras drogpreventiva uppgift består i att bidra till elevens förståelse över narkotikans 
psykiska och fysiska verkan samt att ge eleven redskapen som behövs för att ta ställning emot 
droger. Insatser som uppmärksammades var droginformation och värderingsövningar, men 
även relationens, elevdelaktighetens och friskvårdens betydelse uppmärksammades.  
Samtidigt betonades mycket erfarenheten av att se helheten.  
 

Det finns så många faktorer som spelar roll, en faktor fungerar inte utan de 
andra, därför kräver det här med drogprevention en helhetsbild, allt ifrån 
organisation och skolledning till arbetet ute i klasserna.  

 
Droginformation och ställningstaganden 
Alla elever får under årskurs nio en droginformation som syftar till att ge eleven 
faktakunskaper om narkotiska preparat och dess effekter. Tanken är att eleven ska få relevant 
och objektiv kunskap, så att eleven själv tar avstånd ifrån droger. Oftast är det under ämnet 
biologi som informationen ges, och av ämneslärare, samtidigt som skolsköterskan kan anses 
ha en framträdande roll. Även yttre aktörer som den lokala narkomanvårdsenheten, polis, 
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Våga Va eller Hassela kunde ses som viktiga att samarbeta med. Ibland kunde informationen 
läggas som temadag, där värderingsövningar fick en betydande del.   
 

Det här med drogundervisning är mycket mer än information, det handlar 
mycket om attityder och värderingar. Det gäller att diskutera mycket så att 
eleven själv tar ställning.  

 
Dessa värderingsövningar hade för avsikt att få eleven att tänka till kring droger, och att 
kritiskt granska drogens betydelse och verkan. Förhoppningen var att genom att bistå eleven 
att klargöra sina egna synpunkter även få ett avståndstagande. Grupptryck framkom som en av 
de största och viktigaste delarna att arbeta med, och detta gjordes genom att stärka elevens 
egna åsikter genom att fylla i uppgifter där man som elev ska ta ställning, diskutera filmer i 
grupp och i helklass eller genom lekarna heta stolen och fyra hörn. Likaså sågs det betydande 
att ge eleverna redskapen för att säga nej.  
 

Droger tror jag handlar mycket om grupptryck. Kan man därför få en elev att 
ta avstånd, sprider det sig oftast. Genom attityd- och värderingsövningar vill vi 
ge dem argumenten för att säga nej, … att våga säga nej. Så att de vet vad de 
ska säga. Att våga säga nej är något man måste jobba på. Vi vill öka deras 
självförtroende så mycket att de vågar stå emot, ge dem redskapen till hur man 
säger, … och våga stå emot och göra som de vill och inte som kompisarna vill.  

 
Betonades gjordes även att man vid andra tillfällen och ämnen som samhällskunskap, förde 
diskussioner kring samhällsfrågor eller aktuella händelser. Det kunde vara då polisen gjort 
narkotikafynd eller tidningsartiklar om kändisars drogmissbruk. Dessa diskussioner sågs som 
effektiva, då drogfrågor kunde ses i sin egentliga mening.  
 
Viktigt att ta hänsyn till ansågs även gruppen eller klassen i sin helhet. För att man ska våga 
tycka och tänka fritt sågs en positiv gruppanda som viktig. Här markerades lärarens roll i att 
föra en diskussion kring hur man är mot varandra, och vad man säger till varandra, så att man 
i förtroende vågar uttrycka sig själv och sin åsikt i etiska diskussioner.  
 
Relationer   
Att skapa en god tillitsfull relation mellan elev och lärare nämndes som en av de viktigaste 
aspekterna i ett hälsofrämjande arbete. En god relation tillsammans med små klasser ansågs 
skapa trygghet och självförtroende hos eleven. Dialogen framhölls som det mest betydande 
redskapet.    
 

För att skolan ska upprätthålla en bra relation med eleverna är samtalen 
viktiga, jag tror inte på förbud och regler. Det kanske kan hindra vissa 
impulser, men har man en god relation med eleverna där man respekterar 
varandra så tror jag att man kommer långt. Samtidigt är det inom skolan 
väldigt många människor som pratar om eleverna. Ändå är mötet det 
viktigaste. Man kan inte komma någonstans om det inte blir ett bra möte. Det 
enda som betyder något är hur du lyckas i mötet, … tilliten. Tillit skapar man 
genom att arbeta nära och bygga upp en relation. Det tar lång tid att lära 
känna dem som man litar på.  

 
Erfarenheter fanns att vissa lärare hade svårigheter att skapa en relation med eleverna, 
samtidigt som de kunde anses ha bättre färdigheter inom sitt ämne än andra lärare. I vissa fall 
gällde det motsatta. Likaså kunde vissa drag och personligheter hos lärare ses som viktiga att 
uppmärksamma. Framförallt gällde detta de lärare med en lågmäld framtoning som ansågs ha 
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lättare för att skapa kontakt med eleverna. Dessa sågs som uppskattade och fick större respekt 
och elevernas delaktighet, än de lärarna med större starkare profil.  
 
Det som sågs som mest väsentligt var att alla elever känner förtroende för någon av skolans 
personal. Det behöver inte vara en lärare, utan en annan vuxen på skolan, som 
skolmåltidspersonal, vaktmästare eller fritidspersonal. Dessutom poängterades vikten av att ha 
en skola där det finns en uppblandning av elever och lärare, att det finns gemensamma 
utrymmen där alla på skolan kan umgås på ett naturligt sätt. Detta uppfattades av rektorerna 
som ett viktigt behov för att kunna skapa goda relationer och trygghet i korridorerna. 
Beroende på vilka lokaler som finns till förfogande och deras utformning, var detta något som 
till viss del var en önskan. 
 

Det är relationen som avgör till vilken personal elever vänder sig. Ibland kan 
en vaktmästare som inte ingår i undervisningen skapa en närmare relation till 
eleven, än vad lärarna kan. De har en annan sorts relation.  

 
Ett annat positivt sätt att förbättra relationer, både till lärare och till kamrater, var erfarenheten 
av att lämna skolmiljön. Relationerna och rollerna förändras vilket även visat  på goda 
skolresultat, då fler elever lyckas bättre än i skolsalen.   
 

Jag tror att det kan vara bra att komma bort från den vanliga miljön ibland, … 
det tror jag ökar intresset och lusten att lära. Vi har bra möjligheter att flytta 
vår undervisning och har märkt att det har stärkt relationerna. Man kommer 
bort från sina roller som man har på skolan. Vi har sett att fler, och att andra 
elever än de som lyckas bra i lektionssalen visat bättre resultat utanför 
skolområdet. 

 
Elevdelaktighet 
Elevdelaktighet ansågs generellt av informanterna vara en betydande hälsofaktor, vilken 
kunde ses tillföra intresse och engagemang hos eleverna. Samtidigt nämndes detta även av 
vissa som svårt att tillmötesgå. Rektorerna menade att man måste se och lyssna på elevers 
önskemål och ta till vara på deras intresse för skolan, samtidigt som de inte kan få vara 
delaktiga i allt. Däremot framkom tankar om att ge eleverna möjlighet att påverka så mycket 
som möjligt, både i undervisningen och av annan skoltid.   
 

Man måste utgå ifrån eleverna, man kan inte bara ha ett uppifrånperspektiv, 
men samtidigt kan man väl säga att lärare och andra vuxna inom skolan vet 
lite mer än eleverna, … men däremot är det bra att lyssna och ta med deras 
önskemål och synpunkter så att de känner att de kan påverka och förbli 
intresserade.  

 
Elevinflytande är en friskfaktor, … även om de inte kan delta i all planering 
kan man erbjuda flera alternativ där de kan engagera sig som elevråd, 
skolidrottsförening, skoltidning, dramagrupper, dans eller annat där man som 
elev kan ha inflytande och delaktighet.  

 
Någon underströk även erfarenheten av att delaktighet kräver elevansvar, vilket gör att eleven 
själv måste ta ansvar över sina val, sina handlingar och får därför en ökad känsla och 
förståelse över sin egen roll och utveckling. Samtidigt betonades att eget ansvar kräver 
mognad och självdisciplin, vilket alla elever inte har. Därför måste detta falla under lärarens 
ansvar att kolla upp att det fungerar så att inte uppgiften känns för tung för eleven. Betydande 
är även att se till att eleverna inte utsätts för stor press, utan att lärare ser till varandras ämnen 
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och hemläxor, så att eleverna får en chans att klara av alla läxor. Här framkom positiva 
erfarenheter av att arbeta med teman, där både elever och lärare är delaktiga tillsammans.  
 
Friskvård  
Friskvård framkom som en del av det helhetstänk som rektorerna ville skulle genomsyra deras 
hälsoarbete. Därför sågs daglig rörelse som viktigt, likaså att ge eleverna en chans att prova på 
nya former av aktiviteter. Genom detta fanns en förhoppning att ungdomen hittar en hälsosam 
aktivitet som den kan intressera sig för på fritiden, vilket skulle kunna fungera som ett skydd 
mot missbruk och ohälsa.  

 
Rörelse och motion gör att eleven mår bra, … vissa aktiviteter vill man att alla 
elever ska få pröva på men samtidigt måste man även anpassa motionen till 
elevernas förutsättningar och tycke och erbjuda olika alternativ, så att varje 
elev hittar någon motionsform som den trivs med och tycker om. 
Förhoppningsvis kan det stimulera till att bli en del av fritiden.  

 
Däremot underströks att friskvård inte endast utgörs av motion, utan innefattar alla former av 
estetiska ämnen, som dans, bild, teater eller musik.  
 
Förebyggande – arbete i riskgrupp 
Rektorernas uppfattning var att det förebyggande arbetet var svårt och laddat, samtidigt som 
det är ett viktigt uppdrag, att tidigt hitta de elever som befinner sig i riskgrupp för ohälsa. De 
kunde även se etiska dilemman då en misstanke eller ingripande kunde uppfattas som 
kränkande och utpekande. Väsentligt sågs därför att upptäcka riskgruppen, bekräfta 
misstanken och samverka med föräldrarna.  
 
Riskgrupp  
En generell uppfattning som uppmärksammades var att narkotika inte sågs som det 
huvudsakliga hotet mot ohälsa, utan detta utgjordes främst av tobak och alkohol. Samtidigt 
underströks att tobak och alkohol kunde ses som en inkörsport mot tyngre droger. Därför sågs 
insatser mot dessa även ha genomslagskraft mot narkotika.  
 

Vi jobbar mycket mot rökning. Det är inte vanligt att en elev som inte rökt 
plötsligt börjar med droger. De som röker tillhör ju klart den riskgrupp som 
man måste jobba med tidigt. Ofta har de haft det jobbigt redan under 
mellanstadiet.  

 
Mot rökning framkom insatser som kontrakt, vilket kollas upp kontinuerligt. De elever som 
väljer att inte skriva på, utgör en viktig målgrupp att arbeta med, där skolsköterskan sågs ha 
en betydande funktion. Rektorerna menade även att då en lärare upptäcker ett motstånd hos en 
elev att underteckna kontraktet, eller visar upp en tveksam attityd till droger, bör extra tid 
avsättas till diskussioner och ställningstaganden eller bjuda in ytterligare någon yttre aktör, för 
att påverka eleven i rätt riktning.  
 
Rektorernas uppfattning var att droger och drogtecken var svåra att upptäcka. Även om lärare 
fått utbildning om droger och tecken, upplevdes dessa som besvärliga att tolka och komma 
ihåg. De framhöll istället att upptäckande grundar sig på tidigare erfarenheter och tecken som 
kommer igen.  
 

Det man kan upptäcka är beteendeförändringar, även om vi fått utbildning om 
synbara tecken för ett par år sedan är det inte så himla enkelt att se. Det är 
svårt att gå ifrån teori till praktik, det säger även de vana.  
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Någon menade att mycket kan framkomma i de skoluppgifter eleven skriver och lämnar in, 
där speciellt svenskläraren har en viktig roll. Andra sätt att lokalisera riskelever är att lyssna 
efter och på rykten. Här såg man fritidspersonal som betydelsefull. Andra meningar var att 
klassföreståndaren, handledaren eller mentor är den som bäst känner eleven, och den som har 
kontakten med föräldrarna och hemmet, och alltså den som först bör uppmärksamma 
förändringar hos eleven. För att denne ska klara av detta, betonades särskilt betydelsen av 
klassen storlek. Positiva erfarenheter fanns av att använda sig av friends för att lägga märke 
till riskbeteenden. Genom dessa elever som i förtroende valts ut för att vara skolans ögon och 
öron, kunde förändringar hos någon elev eller eventuellt missbruk uppmärksammas i ett tidigt 
skede.  
 

De gör ett jättebra jobb och tar sitt uppdrag på fullaste allvar. Eftersom de 
vistas tillsammans med eleverna kan de komma närmare de elever som av 
någon anledning inte mår bra. Dessutom hör de lättare de rykten som finns, de 
vet om det ska bli någon fest eller om någon har rökt eller varit full.  

 
Bekräftelse av misstanke 
Då något inträffat som man vill diskutera, eller för att stämma av läget på skolan sker 
kontinuerliga träffar där skolledningen, skolsköterska, elevassistenter, fritidspersonal och 
eventuellt friends ingår. Vid misstanke om drogmissbruk tar någon av dessa kontakt med 
eleven för att samtala om misstanken. Samtalet poängterades som den viktigaste insatsen vid 
misstanke och upptäckt av drogmissbruk. Man ser gärna från skolans sida att eleven friar sig 
från misstanken genom att låta sig testas på den lokala narkomanvårdsenheten. Detta sågs ofta 
som ett långt och motigt arbete då den vanligaste hållningen bland rektorerna var att 
drogtester inte var förenat med tvång, utan byggde på elevens frivillighet. Om misstanken om 
missbruk är påtaglig från skolans håll och eleven vägrar att testa sig, fanns även tankar att 
informera socialtjänst och i vissa fall barnpsykiatrin.  
 

När man anar misstanke eller påträffar en elev med drogmissbruk arbetar man 
med mycket samtal och diskussioner. Att komma med pekpinnar hjälper inte, 
för då blir det taggarna utåt. Det här är tonåringar och egentligen får de inte 
bestämma det här själva, men det gör de. Så det viktiga är att hela tiden föra 
en dialog med dem, få dem att berätta så mycket så möjligt.  

 
Drogtester kan leda till stämpling, vilket jag tror är väldigt farligt. Testningen 
är inte det avgörande, utan det är hur vi arbetar för att få dem att ta ställning 
emot droger och få dem till att ta emot hjälp och stöd, som är det viktiga.  

 
Samverkan med föräldrar  
Samverkan med föräldrar sågs betydelsefullt, särskilt i de fall där någon elev av någon 
anledning kunde antas befinna sig i risk för ett inledande missbruk. Genomgående insatser för 
att få ett samarbete med föräldrarna mot droger är att under ett föräldramöte ge föräldrarna 
information om hur de kan prata med sina barn om droger, samt hur man kan se ett 
begynnande missbruk. Detta är det oftast en yttre organisation som gör. Svårigheter fanns att 
få alla elevers föräldrar att komma, att nå ”rätt” målgrupp, då det endast är de intresserade 
föräldrarna som vill engagera sig. Samtidigt betonades föräldrarnas ansvar över sina barns 
hälso- och drogvanor, att det är föräldrarna som har det största ansvaret över att sätta upp 
regler i drogfrågorna.  
 

Att jobba med föräldrarna, det är jätteviktigt. Frågan är vilket ansvar skolan 
ska ta på sig. Skolan får inte bli den sociala institutionen också, utan vi är en 
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pedagogisk institution, och det är vårat huvuduppdrag. Men det kanske är vår 
uppgift att se till att föräldrarna kommer igång med något, t.ex. 
informationsmöten eller något annat.  

 
Rektorernas åsikt var att de väl kände till elevernas bakgrundsförhållanden, och hur 
ungdomarna har det hemma. Samtidigt menade de att eleverna och deras familjer måste få ha 
sitt privatliv och familjeliv. Även om man kunde se risker, ville man inte misstänka familjerna 
för allting, utan förlitade sig på att svårigheterna blev synliga förr eller senare i form av 
beteendeproblem, och då kunde mer föräldrakontakt sättas in. Då orsaken till elevens 
bekymmer har sitt ursprung i svårigheter i hemmet, såg informanterna ett dilemma i att 
komma till en lösning eftersom föräldrarna inte gärna vill diskutera sina problem öppet inför 
skolpersonal. 
 

… ibland tror man sig veta, och som i alla missbruksförhållanden är det 
jättesvårt att veta vad som egentligen döljer sig bakom kulisserna, det kan vara 
den man minst anar från början. Det finns vissa elever som döljer det jättebra, 
de vill skydda mamma och pappa. Men det visar sig oftast senare på eleverna, 
om det finns någon som inte mår så bra.    

 
Är allting bra hemma är det inte svårt att få ett bra samarbete med 
föräldrarna. Men i de fall där inte allt står rätt till kan det vara svårt. 
Föräldrarna vill ju inte sitta och utlämna sig själva. Det kan vara ett svårt 
samtal att få ut någonting ur, … man anar ju ibland att allt inte står riktigt rätt 
till.  

 
Svårigheter och önskemål 
När rektorerna fick reflektera över Skolverkets kriterier för god drogundervisning, menade de 
att de nådde upp till de flesta av punkterna. Beroende på intervjupersonernas tidigare 
erfarenheter, prioriteringar och arbetssätt såg de vissa svårigheter och brister inom sin 
verksamhet, samtidigt som det framkom önskemål om resurser till ett förbättrat 
drogförebyggande och hälsofrämjande arbete.   
 
Svårigheter och brister 
Brister för att uppnå Skolverkets kriterier som framkom var av någon ett bättre och tydligare 
handlingsprogram än vad som fanns idag, detta beroende av att drogmissbruk hos eleverna 
inte sågs som vanligt. Även elevdelaktigheten kunde förbättras till viss del, för att i 
förhoppning öka elevernas trivsel och intresse. Likaså sågs det material som användes vid 
drogundervisning som föråldrat.  

 
Jag anser att vi saknar ny litteratur, moderna filmer som passar för hur 
samhället ser ut idag. Den vi använder känns omodern och nästan löjlig att 
visa för eleverna. Ska man kunna ha seriösa diskussioner i ämnet kräver det att 
materialet är anpassat efter sin målgrupp.   

 
Svårigheter för att nå upp till kriterierna menade informanterna kunde vara få hela 
personalstyrkan med i ett hälsotänk, då rökning hos personalen sågs som ett problem. En 
annan svårighet kunde vara att de ekonomiska resurserna sågs som för litet. Dessutom 
framkom tiden tillsammans med yttre faktorer som svåra att komma åt, då eleverna bär med 
sig mycket hemifrån som tar tid att jobba med, samtidigt som högstadietiden sågs som relativt 
kort. 
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Dilemmat skolorna brottas med är att nästan alla eleverna har en intellektuell 
förmåga att nå målen, men många barn och ungdomar kan vara trasiga av 
olika anledningar, vi får dem aldrig till att ta ansvar över sitt eget liv. Det är 
en lång process, och många faktorer ligger utanför skolan som är svåra att 
komma åt. Samtidigt är tonårstiden en jobbig tid, de har svårt att göra 
rationella val, vilket gör att de hamnar där de hamnar. Det svåra är att hinna 
få de här barnen med sig.  

 
Kompetens  
För att nå upp till Skolverkets kriterier och för att kunna bedriva ett bra drogförebyggande och 
hälsofrämjande arbete inom skolan framkom önskemål kompetensutveckling inom 
drogfrågorna samt tillgång till fler personal, och annan personal med mer specialistkunskaper 
kring diagnoser och psykiska problem. Likaså sågs ett behov av personal som har som 
uppdrag att arbeta för dem som befinner sig i en risk för att inleda ett ohälsosamt beteende 
som missbruk.  
 

Jag skulle önska en vuxen som jobbar med ungdomar i riskzonen. Lärarna har 
inte alltid den möjligheten att upptäcka eleverna. De finns säkert de som 
hamnar mellan stolarna. Även om friends uppmärksammar mycket skulle jag 
önska en vuxen som bara arbetar med dessa barn.  

 
Vi skulle önska att få tillgång till personal i gränslandet mellan skola och soc. 
Just nu är skolsköterskan och lärarna tillfälliga kuratorer. Vi skulle önska 
personal med dessa kunskaper, som skulle kunna ha lite samtal, och ha 
kunskaper om var man kan slussa eleverna vidare. Detta skulle kunna vara en 
stor hjälp till skolan. Det är så svårt att få tillgång till skolpsykologer.  

 
Jag tycker synd om de elever som är i behov av särskilt stöd. Ibland känner 
man sig otillräcklig, även om man ger mycket resurser känner man sig ibland 
otillräcklig. Jag kan se ett behov av mer specialistkunskaper. Jag skulle nog 
vilja ha en större kompetenser kring diagnoser som ADHD och sånt. Det är ett 
jättestort problem. Det är ju de som hamnar i kriminalitet och missbruk. Man 
behöver ha kunskaper om det, annars är det lätt att man istället misslyckas.  
 
 

TEORETISK PROBLEMATISERING 
För att få en känsla av sammanhang krävs att individen har en begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet inför sin situation. Utifrån dessa begrepp vill jag belysa de sätt och medel man 
inom skolan kan bidra till elevers hälsa och hälsosamma val.  
 
KASAM i drogpreventiva strategier  
Antonovsky utgår ifrån de ”friskfaktorer” som håller en individ vid hälsa. I ett drogpreventivt 
perspektiv kan detta ses innefatta mer än den droginformation som alla elever ska få. För att 
se droginformationen i sin helhet krävs därför att skolpersonal vidgar aspekten till ett större 
sammanhang, där även andra delar som påverkar hälsan blir synliga. Även rektorerna påpekar 
detta och menar att det är många faktorer som är betydelsefulla, allt från organisation, 
skolledning till arbetet ute i klasserna. Till detta hör även de strategier som man använder sig 
av, som information, värderingsövningar eller diskussioner, som syftar till att ge eleven 
kunskap och förståelse om drogens verkan fysiskt och psykiskt, samt de redskap man ger till 
eleverna för att kunna ta ställning emot narkotika och välja hälsosamma meningsfulla val. 
Därför handlar ett drogpreventivt arbete inte om specifikt narkotika, utan om att få eleverna 
att trivas och må bra, att hjälpa dem att se och förstå sin egen situation och bakgrund, att se 
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konsekvenser i sitt handlande och ställningstagande, att ge dem kunskap om hur man kan 
påverka sitt liv så att tillvaron och framtiden blir så meningsfull, begriplig och hanterbar som 
möjligt, vilket Antonovsky (1991) menar är grunden i det förebyggande arbetet.  
 
Meningsfullhet  
Antonovsky (1991) menar att det viktigaste för en individs hälsa är att ha en meningsfull 
tillvaro som är värd att engagera sig i, även om det ibland även innebär en del problem och 
måsten. Elever har skolplikt, vilket betyder att de är skyldiga att vara i skolan. Därför måste 
skolan medverka i möjligaste mån till att skapa en tillvaro som känns meningsfull. För att 
bidra till detta kan man som skolpersonal hjälpa eleverna genom elevdelaktighet och 
inflytande att hitta ett syfte med tillvaron, och ett mål att sträva mot, vilket skapar intresse och 
framtidstro. Rektorerna såg elevdelaktighet som en viktig hälsofaktor, men arbetade olika 
med detta. Någon skola var mer målinriktad, där eleverna kunde påverka i stor grad, och såg 
positivt på det, medan andra påpekade att det även finns svårigheter, och att eleverna i viss 
mån kunde ha inflytande. Betydande sågs att se och lyssna på ungdomarna, att ta vara på 
deras engagemang, så att de känner sig viktiga och förblir intresserade av sin utbildning.  
 
För att skapa mening anser Antonovsky (1991), men även rektorerna att relationen, både 
mellan kamrater, men framförallt mellan elev och lärare är viktig. Detta betonas även i 
forskning som en av de viktigaste faktorerna för elevers trivsel, trygghet och intresse. Därför 
har lärarnas förmåga att skapa goda förtroendefulla relationer en framstående roll i ungdomars 
utveckling och välbefinnande (Prop.2001/02:14). Rektorerna hade olika erfarenheter av 
lärarnas fallenhet att skapa relationer. Vissa lärare hade större kunnighet inom sitt 
ämnesområde, medan andra var bättre på relationer. Likaså framkom lärarens personlighet 
som betydande att uppmärksamma, även erfarenheten av skolpersonalens intresse och 
engagemang. Lärare och annan skolpersonal behöver också känna delaktighet i utformningen 
av skolundervisningens upplägg, mål och framtidstro, för att bidra till en meningsfull 
skolmiljö. Positiva erfarenheter fanns av att jobba med friends, vilka gjorde ett bra jobb för att 
stärka kamratandan, framförallt med dem som av någon anledning hamnat i utanförskap. Om 
mening saknas, kan inte heller begriplighet och hanterbarhet upprätthållas menar Antonovsky 
(1991).  
 
Begriplighet  
För att uppnå begriplighet menar Antonovsky (1991) att den information som man som 
individ får, ska vara tydlig, ordnad och objektiv. I ett drogpreventivt arbete kan parallellen 
dras till den droginformation som alla elever får, där tanken är att eleven själv ska få 
förståelse över vilka effekter och konsekvenser drogen kan ha, och därefter ta beslutet att 
avstå. Till detta betonades av informanterna värdet av de attitydövningar som sågs som en 
hjälp till eleven att klargöra sina egna åsikter och värderingar. Erfarenheten av en dialog och 
inte information uppmärksammades, då pekpinnar antogs ge motsatt effekt. Underströks 
gjordes att de samtal och diskussioner kring aktuella händelser och kändisars missbruk, 
utgjorde en viktig del, vilka bidrog till förståelse över narkotikans effekter i sin rätta miljö. 
För detta arbete saknades modernt och effektivt läromedel, och därför sattes extra stort värde 
på tidningsartiklar.  
 
Ett sätt som visat på positiva effekter över elevens förståelse och känsla av sammanhang, var 
att arbeta med tematisk undervisning. Detta ansågs ge eleven en förståelse och en helhet över 
den kunskap som förmedlades.  
Även personal inom skolan måste ha en vetskap och förståelse över de strategier som man 
använder sig av. Om personalen inte har kunskap och en begriplighet över strategins syfte, 
kan man inte skapa ett tydligt budskap till eleverna. Att få med hela personalstyrkan i ett 
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hälsotänk, menade någon intervjuperson kunde vara ett dilemma. Om däremot begriplighet 
och mening finns, ökar även intresset och möjligheten att skaffa redskapen till att hantera 
utmaningen.  
 
Hanterbarhet  
Hanterbarhet innefattar enligt Antonovsky (1991) de resurser som individer har för att klara 
av olika livssituationer. Om man vet hur man kan hantera en påfrestning, ökar även individens 
självförtroende och mening. Antonovsky (1991) menar att personer som ser möjligheter och 
klarar av prövningar på ett bra sätt använder sig av vissa bemästringsstrategier, för att 
övervinna utmaningen. Dessa kan vara goda sociala färdigheter, kunskap eller förmåga att stå 
emot grupptryck (Honkinen, Suominen, Välimää, Helenius, Rautava, 2005). Skolorna kan 
enligt informanterna bistå eleverna att ta avstånd genom att jobba och öva på att säga nej, att 
ge dem redskapen för hur och vad de ska säga.  
 
Antonovsky (1991) menar att KASAM är något som grundläggs redan under småbarnsåren. 
Man fostras in i ett sammanhang, vilket är den verklighet man förstår. Då dessa värden 
kolliderar med andras, uppstår en förvirring som skapar kaos. Därför söker man sig till de 
individer som har en likartad uppfattning som en själv. För de barn och ungdomar som inte 
har en trygg grund att stå på och upplever samhället som motstridigt, finns varken mening 
eller begriplighet, vilket leder till ett begränsat handlingsutrymme (Berglund, 2000). Det 
skolan kan hjälpa till med för dessa barn är att ge dem kompetens för att kunna hantera sin 
situation, som att reflektera över sina värden gentemot andras, diskutera över val och 
handlingsmöjligheter för att se sin egen situation i ett större sammanhang (Edgren, 2000). 
Rektorerna betonade de värderingsövningar som de såg som viktiga, där eleverna fick tycka 
och granska kritiskt, samtidigt såg de en svårighet i att nå fram till de elever de uppfattade 
som illa ute. Här framhölls mötet, relationen och samtalet som viktiga redskap. Eleverna 
måste känna förtroende för någon vuxen i skolan, och vem sågs som mindre viktigt, så att de 
vågar vända sig till denne vid svårigheter och problem.  
 
Enligt Antonovsky (1991) är det viktigt att individen känner att den kan övervinna 
svårigheterna, att de inte känns för övermäktiga. Inom skolan kan detta ses som betydande, då 
eleven möter krav på duglighet, bra betyg, gott uppförande, läxor och framgång, vilket kan 
skapa en stor press hos eleven. Över detta reflekterade någon rektor och menade att det är 
viktigt för skolpersonalen att tänka till kring. Oftast har man uppgifter i flera ämnen, och ser 
man inte till varandra, kan detta bli en för hög belastning på eleven, vilket skapar ointresse 
och oengagemang. Likaså måste man se till de hemförhållande eleverna har. Skolan kan inte 
förlita sig på att föräldrarna ska kunna hjälpa sina barn med läxorna, utan tanken bör istället 
vara att man i skolan ska få så mycket kunskap att man själv eller med hjälp av lärare kan 
klara av uppgiften.  
 
Även skolpersonalen måste känna att de kan hantera sitt uppdrag. I detta har klassernas 
storlek en viktig del. Är klasserna för stora kan undervisningen inte individualiseras och 
svårigheter och problem upptäcks inte lika lätt. Dessutom måste lärarna känna att de har 
tillräckliga kunskaper för att hantera de svårigheter och elever de möter. Informanterna kunde 
se en kompetensbrist, framförallt i den grupp som kan beskrivas befinna sig i risk, men även 
kring diagnoser och psykiska problem, och efterfrågade därför särskild personal för att 
hantera detta.   
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Jag har använt mig av en hermeneutisk ansats och kvalitativa intervjuer, vilket jag menar gav 
mig en djupare insyn i det studerade, än vad en kvantitativ metod med enkäter skulle ha gjort, 
även om jag då kanske fått insikt i fler strategier. Om jag valt detta sätt var min farhåga att 
många tankar och mycket erfarenheter gått förlorade, då det kan upplevas ansträngande att i 
detalj redogöra för strategier och förhållningssätt.  
 
Jag anser att intervjuerna var givande, då rektorernas arbetssätt hade en stor variationsbredd. 
Detta gav därför tankar och erfarenheter en annan innebörd, eftersom dessa kunde vara 
mycket olika. Min tanke var att intervjua ytterligare en intervjuperson, vilken jag tror kunde 
ha berikat studien ytterligare. Denne var inte lätt att få tag i, så efter flera försök och då 
studien har begränsningar i både tid och omfång valde jag att koncentrera mig på de 
informanter jag hade.  
 
Jag anser att jag valde rätt i att använda en halvstrukturerad intervjuguide, då detta gav mig 
möjlighet och frihet i att själv skapa bästa möjliga samtal. Min förförståelse blev ett redskap 
för att utveckla informanternas svar och för att ställa ingående och utvecklande följdfrågor. 
Samtidigt är jag medveten om att den har färgat mitt sätt att tyda svaren, och att det därför kan 
finnas andra tolkningar. Däremot har jag reflekterat över detta, och anser att genom 
transkribering av intervjuerna, har jag utgått ifrån informanternas ord.    
 
Jag anser att val av teori var rätt, då jag liksom Edgren (2000) ser starka kopplingar mellan 
det salutogena perspektivet och skolans möjligheter att arbeta med begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet. Det som främst kan framhållas som bidragande faktor är den struktur som 
skolans står för där elever har en rutin att förhålla sig vid, samt återkommande lärare och 
miljö. Likaså menar jag att ett drogförebyggande arbete i grunden vilar på värderingar och 
individuellt välbefinnande, vilket Antonovskys begrepp understryker. Jag kan även se att 
Vygotskij6 och Mead7, kunde vara intressanta och relevanta för min uppsats, då de står för ett 
lärande i interaktion med andra individer, delaktighet, dialog och eftertanke samt en kreativ 
miljö, vilket kunde ha bidragit till en större förståelse över den studerade företeelsen.  
 
Då uppföljning ingår som ett kriterium i Skolverkets kvalitetsgranskning (2000), hade jag för 
avsikt att även belysa det sätt som rektorerna utvärderar sina drogpreventiva strategier på. 
Detta visade sig utgöra ett stort arbete, där det fanns många faktorer att ta hänsyn till. Därför 
valde jag att utelämna detta, för att återkomma till ämnet i fortsatt forskning.  
 
Resultatdiskussion  
När jag reflekterar över min uppsats anser jag att mitt syfte är uppnått, att genom rektorer 
belysa de drogpreventiva strategier som finns inom skolan för att nå ut till primär respektive 
sekundär nivå, samt huruvida dessa förhåller sig i förhållande till Skolverkets kriterier.  
 
Då rektorer har det övergripande ansvaret över skolans drogpreventiva strategier, har jag valt 
att vända mig till dessa. Detta tror jag har haft betydelse för det resultat som jag kommit fram 
till, och kan därför anta att resultatet hade sett annorlunda ut om annan personal inom skolan 
deltagit i undersökningen. Här kan jag tänka mig att lärare, skolsköterska och elevassistenter 
kunde ha bidragit med intressanta och relevanta tankar och erfarenheter. Likaså anser jag att 

                                                
6 Lev Semjonovitj Vygotskij (1896 – 1934)  
7 George Herbert Mead (1863 – 1931) 
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elevernas åsikter och upplevelser borde bli hörda. Dessutom förmodar jag att drogpreventiva 
strategier på gymnasienivå kunde ha berikat undersökningen, där jag misstänker fler 
erfarenheter av drogmissbruk.   
 
Drogundervisningen har tidigare fått kritik över det sätt som den var utformad, då den 
information som främst skulle verka som skräckpropaganda hade motsatt effekt. Sedan dess 
har medvetenheten blivit större att huvuddelen av undervisningen bör ligga på beteende – och 
attitydnivå (Statens skolverk, 2000, Jerdmyr & Svedbom, 2000). Detta tyckte jag märktes i de 
intervjuade rektorernas sätt att resonera, vilket utgick ifrån ett hälsotänk, där relationer, trivsel 
och intresse i skolan sågs som viktigt att främja, då det är dessa faktorer som motverkar 
uppkomst av alla riskfyllda beteenden. Då drogundervisningen utgörs av diskussioner och 
ställningstaganden, samt betraktas ur ett hälsoperspektiv, med en förflyttning från riskfaktorer 
till skyddande friskfaktorer, ses narkotikan i ett större sammanhang, där eleven får en 
förståelse över drogernas verkan och redskapen att säga nej. Samtidigt anser jag att arbetet 
mot droger och andra ohälsosamma livsval inte ska ses börja vid en viss ålder, utan som ett 
vardagligt inslag även i de tidiga åldrarna, med ställningstaganden, delaktighet och ett 
meningsfullt lärande.  
 
Både Hübinette (2003) och Statens skolverk (2000) betonar värdet av en handlingsplan, både 
för att upptäcka, men även vid upptäckt. Också jag kan se ett behov av detta, vilket visade sig 
vara en brist på vissa skolor, som kunde förklaras genom andra prioriteringar och få tidigare 
erfarenheter av drogmissbruk. Då allt fler ungdomar troligen kommer att komma i kontakt 
med narkotika, anser jag att personalen borde vara steget före när, och inte om det händer, så 
att både skolpersonalen och eleverna vet vad som ska göras och ske. Likaså tror jag att en 
tydlig policy med klara bestämda budskap sänder signaler till eleverna att bruk av narkotika 
inte tolereras.  
 
Jag kunde ana en tveksamhet och osäkerhet inför hur drogfrågor ska hanteras. Mycket av 
detta tror jag bottnar i den kunskapsbrist om droger och drogtecken som visade sig finnas på 
flera håll. Även om skolpersonalen haft droginformationskurser, påpekades ändå svårigheten 
att gå från teori till praktik. Därför sågs misstanke om drogbruk som något svårt, där man inte 
ville gå för hårt fram, utan framhöll samtalet som det bästa redskapet. Jag förstår det dilemma 
skolpersonalen står inför, att misstänka någon kan skada en relation, vilken rektorerna 
betonade var det viktigaste medlet för allt arbete i skolan. Samtidigt kan jag se ett problem i 
att vänta för länge, då detta kan sända villrådiga signaler till eleverna. Om skolan noterar 
misstanke om drogbruk eller andra ohälsosamma beteenden anser jag att skolpersonalen borde 
reagera på en gång, då det finns en orsak till en förändring, vilken är viktig att hitta och göra 
något åt, innan beteendet förvärras. Att kräva drogtester av eleverna enligt Skollagens 14 kap. 
3 §, borde därför inte ses som skamligt eller som en risk för att bryta ett förtroende, utan som 
ett sätt att visa sin oro och omtanke om eleven.   
 
Statens skolverk (2000) betonar vikten av det förhållningssätt som hela organisationen ska 
genomsyra. Att all personal är införstådd och står för ett tydligt budskap inför de 
drogpreventiva strategierna. Ur resultatet framgår det att detta var en svårighet som framkom. 
Bl.a. med rökning hos personalen och att få hela personalstyrkan med sig i ett hälsotänk. Jag 
menar att detta sänder budskapet till eleverna, att undervisningen inte är att ta på allvar. De 
drogpreventiva strategierna ska ses som en parallellprocess, där lärarna har ett ansvar att stå 
och verka som goda föredömen, för att undervisningen ska kunna integreras hos eleverna. För 
detta krävs att skolpersonalen har kunskap och vet varför strategierna finns och är utvecklade 
på ett visst sätt. Därför understryker jag åter den kompetensbrist om narkotika som framkom i 
undersökningen. Om personalen har vetskap om droger och tecken, samt om förebyggande 
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och hälsofrämjande strategier, tror jag att detta skulle skattas högre hos de motvilliga i 
personalstyrkan.  
 
Rektorerna efterlyste ett bättre och nyare material, för att kunna arbeta med drogfrågorna på 
ett bra sätt. Detta tycker jag är en viktig aspekt, då gamla filmer och böcker kan begränsa 
undervisningen. För att eleverna ska ta till sig informationen och kunna värdera budskapet 
krävs ett samhälleligt anpassat material, som utgår ifrån hur ungdomar lever idag.  
 
Pedagogiskt värde 
Ett drogförebyggande arbete får aldrig underskattas, utan borde enligt mig ses som viktigt, ur 
både ekonomisk och samhällelig synvinkel, men framförallt human. Min studie ökar 
förståelsen över skolpersonalens möjligheter att bedriva ett bra drogförebyggande och 
hälsofrämjande arbete, samtidigt som den bidrar med kunskap om det sätt som ungdomar tar 
till sig information, där värdering och relationer står för en viktig del. Därför är det min 
uppfattning att alla som kommer i kontakt med ungdomar kan finna intressanta och 
användbara meningar, men även väcka nya tankar och prioriteringar till liv.  
 
Edgren (2000) menar att elevhälsan bör utvecklas och innefatta fler vuxna med  
sociala -, psykologiska - och specialpedagogiska inslag. Denna önskan fanns även hos 
rektorerna, vilka efterfrågade kompetens om diagnoser och psykiska problem, men även 
någon som kunde samtala med elever på ett annat sätt och som vet vart man kan vända sig. 
Framförallt efterlystes en vuxen som arbetar i gränszonen mellan sociala myndigheter och 
skolan, som skulle ha som uppgift att upptäcka och arbeta med de elever som befinner sig i 
risk för att utveckla ohälsosamma livsval. Rektorerna menade att dessa elever säkerligen kan 
återfinnas senare inom ungdomsvård i de fall skolan inte har noterat dem eller inte förmått 
arbeta med dem på rätt sätt. Här kan jag se min utbildning ”Pedagogik med inriktning mot 
ungdoms- och missbruksvård” som lämplig, för att komplettera skolpersonalens kunskaper. 
 
Fortsatt forskning  
I de kriterier som Statens skolverk tagit fram för god drogundervisning, finns uppföljning som 
en del. Min avsikt var att även reflektera över detta, men då ämnet visade sig vara mycket 
diffust och stort, valde jag att utelämna detta. Däremot anser jag att en uppföljning av en 
strategi har ett viktigt värde, för att se om insatsen haft effekt, men även vad som kan göras 
bättre. Inom skolans drogpreventiva strategier finns många faktorer, både yttre och inre givna, 
vilket gör att det är svårt att peka på om det är just de insatserna som skolan gör, som ger 
resultaten. Därför måste drogpreventiva strategier inom skolan ses i förhållande till det lokala 
närsamhällets. Detta kräver ett betydligt mer ingående arbete än det som jag hade möjlighet 
att utföra, men en intressant fråga att föra vidare.  
 
Av etiska skäl kunde jag inte intervjua elever, vilket gör att jag endast fick tillgång till ett 
vuxenperspektiv. Därför skulle jag vilja se en utveckling av undersökningen, till att omfatta 
fler informanter där både elevers och andra skolpersonals åsikter blir hörda.  
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Bilaga 1  1(2) 
Statens skolverks kriterier för en god ANT-undervisning 

 

 
Kriterier för en ANT-undervisning (alkohol, narkotika och tobak) av god 
kvalitet 
 
 
Skolplaner och arbetsplaner 
- Skolan har en arbetsplan för ANT-undervisningen med tydliga och utvärderingsbara 
målsättningar, framtagna i en bred process där även elever ingår. Målen är kända och 
accepterade av alla i skolan samt av föräldrar och organisationer i närsamhället. 
- Det finns en ”röd tråd” genom alla skolår.  
 
 
Resurser  
- Den personal som ansvarar för ANT-undervisningen har goda kunskaper om alkohol, 
narkotika och tobak samt om ANT-undervisning. 
- Skolan avsätter (ekonomiska och/eller personella) resurser som är tillräckliga för att planera, 
genomföra och följa upp undervisningen.  
- Skolan har tillgång till, och använder, moderna ANT-läromedel som bygger på affektiva och 
elevaktiva metoder och arbetssätt.  
 
 
Förhållningssätt  
- Personalen har en genomtänkt och reflekterande förhållningssätt till ANT-undervisningen. 
Denna undervisning har en hög status på skolan.  
 
 
Organisation 
 - Skolan har en personell organisation som säkerställer långsiktighet i ANT-undervisningen 
och gör den mindre beroende av enskilda eldsjälar, engagerad elevvårdspersonal eller externa 
medverkande.  
 
 
Kompetensutveckling 
- Skolan har en långsiktig och planerad kompetensutveckling inom ANT-området (även bland 
den pedagogiska personalen). Denna kompetensutveckling ingår i en 
kompetensförsörjningsplan som baseras på skolans, arbetsenheternas och de enskilda 
medarbetarnas behov.  
 
 
Regler och handlingsprogram 
- Skolan har tydliga och välkända regler för alkohol, narkotika och tobak i anslutning till 
skolan. Till reglerna, som följs upp och kontrolleras, finns kopplat ett tydligt och väl förankrat 
handlingsprogram med tydliga steg, tydlig ansvarsfördelning och tydliga sanktioner.  
 



Bilaga 1  2(2) 
Statens skolverks kriterier för en god ANT-undervisning 

 

 
Samverkan  
- På skolan finns det inom ANT-undervisningen en utvecklad samverkan mellan olika ämnen, 
arbetsenheter och personalkategorier.  
- Skolan samverkar med föräldrar och organisationer / myndigheter i närsamhället. Dessa är 
informerade om och införstådda med skolans målsättningar och strategier. Samverkan ingår 
som en planerad del av ett långsiktigt arbete.  
 
 
Undervisningen  
- Fakta-, värderings- och beteendenivåerna förekommer i skolans ANT-undervisning. Denna 
undervisning ingår som en del i ett bredare hälsokoncept och är främjandeorienterad snarare 
än riskfixerad. Personalen är medveten om, reflekterar över pedagogikens, hela skolmiljöns 
liksom samhällets / närmiljöns betydelse för elevens hälsa och därmed för deras förhållande 
till alkohol, narkotika och tobak.  
- I skolans undervisning behandlas också frågor om barn i familjer med missbruksproblem.  
 
 
Elevmedverkan  
- Skolans ANT-undervisning utgår ifrån elevernas situation, förutsättningar och erfarenheter.  
- Elevaktiverande metoder och arbetssätt, som engagerar eleverna i arbetet, tillämpas.  
 
 
Uppföljning  
- Skolan dokumenterar, följer upp och utvärderar sina undervisningsinsatser på ett sätt som är 
relevant i förhållande till uppsatta mål och valda strategier. Utvärderingen utgör grund för en 
fortlöpande omprövning av arbetsplanen.  
- Skolan försöker också systematiskt uppskatta hur eleverna uppfattar ANT-undervisningen 
samt vilken inverkan undervisningen har på elevernas kunskaper, attityder och beteenden i 
förhållande till alkohol, narkotika och tobak. Eventuella resultat kommuniceras till föräldrar 
och närsamhälle.  
 
 
 
 



Bilaga 2  1(2) 
Brev och missiv till informanter 

 

 
Förfrågan om medverkan i C-uppsats till rektorer 
      
    Växjö den XX 
 
Hej! 
 
Jag sänder detta brev för att förtydliga mitt önskemål efter vårt telefonsamtal den XX.  
 
Jag är en student som läser inom programmet ‘Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och 
missbrukarvård’ 120 p, vid Växjö universitet, och står nu inför att skriva min C-uppsats.  
 
Mitt intresse rör de hälsofrämjande strategier som finns inom skolan för att motverka och 
förebygga användning av narkotika. Jag kommer att utgå ifrån de kriterier som Skolverket har 
utformat för en god drogundervisning, och skulle sätta stort värde på att få ta del av era åsikter 
och erfarenheter över de möjligheter och resurser som Ni anser finns för att leva upp till dessa 
kriterier. 
 
Jag skulle därför vilja genomföra en intervju med Er, och med Ert godkännande, använda 
bandspelare, för att helt och fullt kunna uppmärksamma Era åsikter och den information Ni 
vill delge mig. Intervjutiden beräknas till 45 – 60 minuter. Deltagandet i undersökningen 
bygger på frivillighet, och Ni kan när som helst under arbetets gång avbryta Er medverkan.  
 
I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete och 
har som lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har doktorsexamen 
– vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, både vad det gäller 
uppsatsernas innehåll och etiska aspekter. 
 
Vid frågor och övriga funderingar är Ni mycket välkommen att höra av Er. Annars ser jag 
fram emot intervjutiden den ..., klockan ... 
 
    Med vänlig hälsning  
 
     
    ………………………………………… 
    Ann-Charlotte Berg 
    E-mail: XX 
    Tel: XX 
 
 
Handledare: Inger Holm 
E-mail: XX 
Tel: XX 
 
Examinator: Gill Croona 
 
Kursansvarig: Gill Croona 
E-mail: XX 
Tel: XX 
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Missiv till deltagare i studien 
”Att främja & förebygga – hälsofrämjande och drogförebyggande 
strategier inom skolan”. 

 
 
Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De jag använder mig av är 
de som presenterats av Vetenskapsrådet.  För att göra allt jag kan för att Ditt deltagande i min 
studie ska vara etiskt riktigt vill jag visa Dig dessa riktlinjer och hur jag ser på dem. 
 
De etiska kraven är:   
 
Informationskravet – innebär att Du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 
syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att Du ska veta vem jag är, vilken 
utbildning jag tillhör och var Du kan nå mig. 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 jag, kommer att kunna förstå att det är 
just Du som deltagit i studien och delgett mig 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. 
 
 
Jag hoppas att Du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i min studie. För mig 
är det särskilt viktigt Du vill dela med dig av dina erfarenheter till mig - då det är just dem jag 
intresserar mig för. 
 
 
 
 
 
 
    ………………………………………… 
    Ann-Charlotte Berg 
 
 
Handledare: Inger Holm 
 
Examinator: Gill Croona  
 
Kursansvarig: Gill Croona
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Intervjuguide  

 

 
Intervjufrågor 
 
 
Förhållningssätt  
Vad kan skolpersonalen göra för att motverka drogbruk hos elever? 
Har skolan någon drogpolicy med drogpreventiva mål? 
 
 
Drogundervisning  
Vad innefattar du i Er drogundervisning? 
(Vem genomför, syfte, samverkan med övriga ämnen, tidpunkt) 
Är eleverna delaktiga i utformningen av drogundervisningen, och på vilket sätt? 
Genomförs drogundervisningen lika för alla elever, eller är den individualiserad beroende på 
elev och risksituation? Om ja, på vilket sätt? 
 
 
Riskbeteenden / riskbakgrund 
Anser Du att skolpersonalen har kunskap om, och tar hänsyn till elevers riskbeteende och 
riskbakgrund? 
Anser Du att skolpersonalen har kunskap om droger och dess synbara tecken? 
Finns det i Er skola någon särskild utarbetad handlingsplan vid misstanke eller upptäckt av 
drogmissbruk, och anser Du att denna är välkänd hos övriga personal inom skolan? 
Hur ställer Du dig till drogtester på skolans elever? 
Vilka tidigare erfarenheter vill Du framhålla, i arbetet med att upptäcka drogmissbruk? 
 
 
Hälsofrämjande skyddsfaktorer  
På vilket sätt anser Du att er skola arbetar hälsofrämjande? 
Vilka faktorer anser Du vara de viktigaste att framhålla i ett hälsoperspektiv? 
Hur arbetar man på Er skola med att främja ett positivt elevklimat och en hälsofrämjande 
skolmiljö? 
Kunskap och bra skolresultat har en skyddande effekt mot droger och ohälsosamma val.  
Anser Du att man har möjlighet att individualisera undervisningen så att den passar alla 
elever? På vilket sätt? 
 
 
Uppföljning  
Hur utvärderar Ni era drogpreventiva insatser? 
Hur tror Du att eleverna upplever skolans drogpreventiva arbete?  
Vilken insats vill Du framhäva i Ert drogpreventiva arbete? 
Hur upplever Du de kriterier Skolverket satt upp för god drogundervisning, och på vilket sätt 
anser Du att era drogpreventiva strategier förhåller sig till dessa?  
 


