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Abstrakt 
I detta lärarexamensarbete har vi undersökt lärares erfarenheter av narkotikaanvändning bland 
elever och hanteringen av detta. Vi har också undersökt hur lärarna ser på sina kunskaper och 
relationen mellan den egna kompetensen och möjligheten att hantera misstänka 
narkotikasituationer bland elever samt om de anser att det tillhör lärarens yrkesroll att hantera 
drogmissbruk bland elever. Undersökningen tog även upp om lärarna var medvetna om det 
fanns någon handlingsplan mot droger på skolan. Tio lärare i Gällivare kommuns tätortsskolor 
i skolår 6-9 intervjuades.  
 
Som lärare följer man läroplanen och kursplaner för olika ämnen samt skollagen som tar upp 
skolan och lärarens skyldighet att arbeta för varje enskild individs välbefinnande. Läraren är 
ett viktigt redskap för att upptäcka missbruk och har dessutom enligt socialtjänstlagen 
anmälningsplikt. Nyfikenheten för droger bland ungdomar har ökat. År 2005 svarade fyra 
procent av kommunens åttondeklassare att de haft möjlighet att prova på narkotika.  
 
Undersökningen visade att hälften av de intervjuade lärarna hade direkta eller indirekta 
erfarenheter. Flertalet av de intervjuade har fått någon form av narkotikautbildning, men 
hälften av dem säger sig ej ha tillräckligt med kunskaper. Majoriteten av de intervjuade 
lärarna anser ej att det tillhör deras yrkesroll att hantera misstänkta drogsituationer bland 
elever, men de är medvetna om sin anmälningsplikt. Hälften av lärarna som intervjuades var 
säkra på att en handlingsplan mot droger fanns på skolan. Vår undersöknings slutsats blev att 
narkotika existerar på skolan, men lärarna anser ej att det tillhör deras yrkesroll att hantera 
detta. Det bör satsas mer på skolhälsovård och det är av stor vikt att ha en väl förankrad 
drogpolicy samt en väl känd handlingsplan mot droger på varje skola.  
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Bakgrund 
Personlig inledning 
Drogproblemen (med droger menar vi narkotikaklassade preparat) har under senare tid fått en 
större uppmärksamhet i Gällivare kommun, dels i skolan men även i övriga samhället. För oss 
som blivande lärare känns ämnet aktuellt då vi snart kommer att vara ute i en skolvärld där 
narkotika existerar. I jämförelse med när vi gick i högstadiet (1992-1998) anser vi att synen 
på droger har blivit mer liberal bland ungdomar. Genom media förmedlas för oss en felaktig 
bild av droganvändning då glamourösa kändisar syns drogpåverkade på fina fester. Populära 
musikartister förskönar narkotikan genom sin musik.  
 
Det är viktigt att veta hur droganvändning bland elever upptäcks och hur lärarna bör gå 
tillväga. Vi känner att det är viktigt att veta hur man upptäcker och tar itu med 
droganvändning bland elever. Främst vill vi undersöka hur lärarna upplever situationen, 
vilken erfarenhet de har av droganvändning bland elever och om lärarna känner sig rustade att 
ta itu med misstänkta drogsituationer. 
 
Förankring i styrdokument 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskolan och fritidshemmet - Lpo 94 
(http://www.skolverket.se, 2007-01-17), förespråkar i kapitel 1 att skolans värdegrund och 
uppdrag är att visa ”omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla 
verksamheten”. Skolans uppdrag är att ”vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 
fostran och utveckling”. Vidare beskriver kapitel 2 att läraren skall ”klargöra och med 
eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det 
personliga handlandet”. Läraren skall också ”förbereda eleverna för delaktighet och 
medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle” 
samt ”hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och därvid iaktta 
respekt för elevens integritet”. I avseende av kunskaper ska eleverna i grundskolan känna till 
”grunderna för samhällets lagar och normer och vet om sina rättigheter och skyldigheter i 
skolan och i samhället”. Läraren skall ”utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande”. 

 
Kursplanen för biologi på grundskolenivå talar för att eleven ska få en ökad hälsokunskap. 
Eleven skall ”ha inblick i beroendeframkallande medels inverkan på hälsan” samt ”ha inblick 
i och kunna diskutera betydelsen av goda hälsovanor” (http://www3.skolverket.se,  
2007-01-17).  
 
I skollagen, första kapitlet, andra paragrafen står att läsa: ”Utbildningen skall ge eleverna 
kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska 
utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.” (Skollagen 
(1985:1100). 
 
I dessa styrdokument uttrycks att skola och lärare skall arbeta för varje enskild elevs 
välbefinnande. 
 

http://www.skolverket.se
http://www3.skolverket.se
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Allmänt om droger 
Att använda olika droger har följt människan sen urminnes tider. Redan för 10 000 år sedan 
nyttjades alkohol. Opium var också en tidig drog som började användas för mer än 4 000 år 
sedan. Berusningsmedel användes förut i religiösa sammanhang för att komma i kontakt med 
gudar. Nuförtiden brukas droger för fest och flykt från verkligheten och drogerna är nu också 
sådana som tagits fram på kemisk väg, till exempel LSD, ecstasy och amfetamin (Agerberg, 
2004).  
 
Droger delas in i fem grupper: 
 
Cannabis är ett av de vanligaste narkotikapreparaten som missbrukas bland ungdomar i 
Sverige. I gruppen ingår marijuana, hasch och cannabisextrakt. Ruset ger en avslappnad 
känsla, men kan också ge ångest och rädsla. Den påverkade får sämre inlärningsförmåga och 
problem med koncentrationen. De fysiska tecknen hos en person som är påverkad av cannabis 
är ofta stora pupiller och blodsprängda ögon. Cannabisrök känns igen på den sötaktiga doften 
(http://www.nodrugs.se/, 2006-11-21). 
 
Centralstimulerande medel stimulerar det centrala nervsystemet och är starkt 
beroendeframkallande. Till denna grupp tillhör bland annat kokain, amfetamin och koka. 
Ruset gör personen rastlös, stressad och hyperaktiv och ger ett minskat behov av sömn och 
mat. Personen kan hallucinera och även ha aggressiva tendenser. De fysiska tecknen är att 
personen avmagrar, får stora utvidgade pupiller och pupillreaktionen på ljus är långsam. 
Personer som missbrukar centralstimulerande medel smackar ofta för att minska muntorrheten 
(http://www.nodrugs.se/, 2006-11-21). 
 
Opiater är samlingsnamnet på smärtstillande ämnen och kallas även ”nedåttjack” och även 
dessa är starkt beroendeframkallande. Här ingår bland annat morfin, opium och heroin. Det 
gör att personen blir deprimerad, får en lägre plus och nedsatt smärtkänslighet. Missbrukaren 
blir dålig på att sköta sitt sociala liv och sin hygien. Opiatmissbrukare känns igen på dennes 
små pupiller, motorikförsämring, sluddrande tal och ibland även injektionsmärken 
(http://www.nodrugs.se/, 2006-11-21). 
 
Hallucinogener är samlingsnamnet för preparat som förvränger missbrukarens sinnesuttryck 
och i höga doser framkallas hallucinationer. Det finns naturliga hallucinogener såsom 
exempelvis meskalin och syntetiska hallucinogener såsom LSD och ecstasy. Ecstasy kan även 
ibland räknas till de centralstimulerande medlena. Hallucinogener gör missbrukaren förvirrad, 
denne får hallucinationer och missbrukaren kan bli paranoid och/eller schizofren. 
Missbrukaren upplever det som att omvärlden förändras. De fysiska tecknen på missbruk av 
hallucinogener är stora pupiller, förvirringstillstånd och för ecstasymissbrukare en överdriven 
öppenhet (http://www.nodrugs.se/, 2006-11-21). 
 
Läkemedel är en diffus grupp. Då preparaten inte används i medicinskt syfte efter läkares 
ordination klassas dessa som narkotiska preparat. Häri ingår bland annat rohypnol och GHB. 
Tecken varierar beroende på vilket läkemedel som missbrukas (http://www.nodrugs.se/, 2006-
11-21). 
   
 
 
      

http://www.nodrugs.se
http://www.nodrugs.se
http://www.nodrugs.se
http://www.nodrugs.se
http://www.nodrugs.se
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Lagstiftning kring narkotika 
I Nilssons rapport (1999) skrivs det att i Sverige har diskussionen kring legalisering av 
narkotika pågått under många år. Om strängare straff införs hävdar vissa att det då skulle 
innebära fler missbrukare och större rättslöshet. Andra menar att det är på grund av vår hårda 
lagstiftning som Sverige ligger långt ner på listan över drogmissbruk i Europa. ”En majoritet 
av ungdomar anser att narkotika är ett problem och påståenden i drogliberal riktning för 
mycket begränsat stöd” (Nilsson, 1999). 

I narkotikastrafflagen står det att läsa i §1 att ”den som olovligen innehar, brukar eller tar 
annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till 
fängelse i högst tre år.” Vidare står det i § 2: ”Är brott som avses i 1 § första stycket med 
hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms 
till böter eller fängelse i högst sex månader” (http://lagen.nu/1968:64, 2006-11-15). 
Narkotikastrafflagen ger tillåtelse att vid misstanke ta urin- eller blodprov. Detta är en viktig 
utgångspunkt för skolan. Dock får ej ett drogtest göras i skolan utan att en anmälan till 
socialtjänsten gjorts. Där avgörs om åtgärd bör vidtagas och de utför i sådana fall testet 
(Hübinette, 2003). 

Skollagen säger ingenting specifikt om narkotikamissbruk men i 14 kap. 3 § skrivs det: ”Om 
skolläkaren på förekommen anledning anser att en viss elev i grundskolan eller sameskolan 
behöver undersökas särskilt, skall eleven genomgå sådan undersökning.” 
(http://rixlex.riksdagen.se/, 2006-12-18). Detta kan ge möjlighet att drogtesta elever vid 
misstanke. Integritetsskyddet innebär att i kommunala skolor kan drogtest utföras där eleven 
informerats om att det är frivilligt. Om eleven är omyndig måste även vårdnadshavare ge sitt 
medgivande. Vid skälig misstanke där eleven är påverkad eller där eleven innehar narkotika 
får polisen utföra drogtest med tvång om det behövs. Eleven ska då vara minst 15 år. Om 
misstanken ej är tillräckligt stark så drogtest kan utföras med tvång kan skolan göra en 
påtryckning genom anmälan till socialtjänsten. Socialtjänsten kan inte heller tvinga en person 
att lämna drogtest, men de kan öka trycket på ett annat sätt, ytterst med stöd av LVU (Lagen 
om vård av unga), (Hübinette, 2003). 
 

Socialtjänsten påtalar lärarens anmälningsskyldighet: 
14 kap. Anmälan om missförhållanden 
 
1 § Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver 
ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. 
   Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom 
hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten 
och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin 
verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa 
till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. 
Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt 
bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven 
enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område 
(http://www.notisum.se, 2006-11-16). 

 
Varför börjar ungdomar missbruka droger? 
Missbruk har en större negativ effekt på ungdomar än på vuxna. Det medför akuta och 
långsiktiga problem inom medicinsk, psykologisk och kognitiv funktion (Andersson, 1993). I 
forskningsdebatten kring ungdomar och droger menar en del debattörer på att det är av 
avgörande betydelse att motverka de positiva budskapen om droger som framkommer i viss 
musik, i vissa ”kändisars” livsstilar, i vissa klädmoden, smycken, frisyrer, o s v – för att 
förhindra att ungdomar ”förleds” in i missbruk. För dessa debattörer är det alltså tanken, 

http://lagen.nu/1968:64
http://rixlex.riksdagen.se
http://www.notisum.se
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budskapet, som orsakar missbruk – eller åtminstone utgör vissa stilbildares idéer en mycket 
bidragande orsak till drogkonsumtion (Goldberg, 2005). Den allra starkaste anledningen till 
att en ungdom börjar använda droger är grupptryck från vänner. De ungdomar som 
missbrukar har själv beskrivit sig som ensamma, deprimerade, anser sig ha skolproblem, 
koncentrationssvårigheter eller dåliga betyg som grund för att börja missbruka (Andersson, 
1993). Psykolog Wendy Moelker skriver: 

Många människor använder droger för första gången när de är unga, exempelvis för att 
komma i kontakt med andra människor, för att visa sig tuffa, för att testa sina gränser, av 
nyfikenhet eller av tristess, på grund av spänningen eller till och med för att vara 
trendriktiga.  
Huruvida en person fortsätter att använda droger beror på omgivningen men också på 
personen själv. Ett accepterande eller ett ogillande från personer kring användaren, 
särskilt dennes vänner, kan spela stor roll. Dock är vännernas ogillande inte alltid nog för 
att stoppa ett beroende. Det kan till och med leda till att personen söker sig till en annan 
omgivning där drogerna är mer accepterade. En annan anledning för någon att fortsätta 
använda droger är att de hjälper honom/henne att glömma eller komma över vissa 
problem, som blyghet och rädsla. Det är väldigt riskabelt att använda droger av den 
anledningen eftersom användningen kommer att ske allt oftare, vilket leder fram till ett 
beroende (http://web4health.info/sv/answers/add-general-who.htm, 2006-12-06). 

 
Vid en intervju med polis Maria Landström i Gällivare berättar hon att i dagsläget har 
nyfikenheten för droger ökat. Tillsammans med kommunikationen (exempelvis Internet och 
mobiltelefoner) är det en stark bidragande orsak till att ungdomar provar på narkotika 
(Intervju med polis Maria Landström 2006-11-21). Personer som sniffat har större benägenhet 
att prova på andra droger och kan hamna i ett blandmissbruk (Lundborg, 2003). Maria 
Landström säger också att i de absolut flesta fallen där personer provat på narkotika så har de 
varit alkoholpåverkade. 
 
Abraham Maslow beskrev en behovshierarki där han menade på att inget behov eller ingen 
drift kan isoleras. Hans behovsteori handlar om att finna en sammanhängande grund till 
människors beteende och inte som en teori som förklarar speciella handlingar i speciella 
situationer. Maslow påtalar att behoven inte styr människan direkt. Det finns fem behov som 
är grundläggande:  
 

 
 
Bild 1:  Maslows behovshierarki (http://www.seeab.se/dream/Image290.gif) 
 

Som kan utläsas ur bilden så är behoven i botten mer grundläggande. För att barnet/ungdomen 
ska kunna utvecklas måste dennes basbehov, även kallade ”bristbehov”, först vara 

http://web4health.info/sv/answers/add-general-who.htm
http://www.seeab.se/dream/Image290.gif
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tillfredsställda. Därefter visar teorin på ”växtbehoven”, där det första är personens behov av 
trygghet och säkerhet. Denne måste få känna säkerhet, stabilitet, beroende, beskydd, behov av 
att inte känna fruktan, ångest och kaos, behov av struktur, regler, ordning och gränser (Imsen, 
2000). 
 
I Gällivare finns en Föräldraförening mot narkotika och vid en intervju (2006-11-07) berättar 
de att många av dem som missbrukar kan visa tendenser till koncentrationssvårigheter. 
Socialstyrelsens rapport Narkomanvård på lika villkor? (2004) skriver om kopplingen mellan 
ADHD och missbruk:  

Det är vanligt att ungdomar med ADHD utvecklar missbruksproblem. Idag finns en rad 
studier som visat detta. Det finns också ett växande intresse inom forskningen för 
sambandet mellan olika former av missbruk och ADHD. Såväl populationsbaserade som 
klinikbaserade studier där man följt barn med ADHD upp i vuxen ålder har visat att de 
som fått diagnosen ADHD (eller Damp) i barnaåren betydligt oftare än kontrollgruppen 
utvecklat missbruk. Då man studerat barn ur ett icke-diagnostiskt perspektiv har man 
också funnit liknande resultat. Studierna visar att impulsivitet, överaktivitet, 
koncentrationssvårigheter, aggressivitet i skolåldern är riskfaktorer för uppkomst av 
missbruk.  

Motsatsen mot trygghet och säkerhet är ångest och det är vad många upplever då skolan går 
dåligt till följd av att personen ej fått sina behov av trygghet och säkerhet uppfyllda (Imsen, 
2000). I en undersökning i landet uppgav 32 procent av pojkarna som använt narkotika och 43 
procent av flickorna som använt narkotika att de brukar skolka ett par gånger i månaden. I 
jämförelse med de som aldrig provat narkotika uppger tio procent att de brukar skolka ibland. 
Sex procent av de som ej använt narkotika uppger sig trivas ganska eller mycket dåligt i 
skolan jämfört med 13 procent av de som använt narkotika (Hvitfeldt & Rask, 2005). Vidare i 
Maslows behovstrappa kommer behovet av kärlek och social anknytning och därefter behovet 
av erkännande och respekt. Slutligen kommer behovet av självförverkligande (Imsen, 2000). 
Nilsson (1999) säger: ”Betydelsen av att bli sedd återkommer som en slutsats från det mesta 
av pedagogisk forskning. Det är ett grundläggande mänskligt behov. Och ju mindre man blivit 
sedd hemma, desto viktigare blir skolans seende”. 
 
Preventivt arbete 
Den svenska narkotikapolitiken använder sig av en restriktiv modell i preventivt arbete mot 
narkotika som kombinerar tre insatser. Primärprevention – förebyggande insatser, 
sekundärprevention – tidig upptäckt och reaktion samt tertiär prevention – vård och 
behandling (Hübinette, 2003).  
 
Enligt Hübinette (2003) är skolan den viktigaste arenan för förebyggande arbete mot 
narkotika. Det är där ungdomar dagligen umgås och kommunicerar med varandra. Skolan är 
också en plats där det bedrivs viss handel och kriminell verksamhet för att finansiera sitt eget 
missbruk. Skolan är en stor och betydelsefull samhällelig institution – arbetsplatsen för våra 
barn och ungdomar. Här värvas också nya missbrukare då de yngre eleverna dras med i 
systemet. I skolan arbetar man drogförebyggande och inriktar sig främst på ungdomar i åldern 
14-15 år. Det görs även genom att informera eleverna med ren fakta om preparat och dess 
skador. Affektiva metoder används också och dessa innebär att träna eleverna i olika övningar 
där de ska motstå social press. Detta arbetsområde kallas ANT-undervisning (där ANT står 
för Alkohol Narkotika och Tobak) ”Forskning om effekter av ant-undervisning i skolan visar 
ganska nedslående resultat. Några effekter eller beteendeförändringar är svåra att påvisa.” 
(Nilsson, 1999). Hübinette (2003) menar att skolklimatet är den största påverkande faktorn för 
huruvida elever börjar missbruka narkotika. Han anser att eleverna måste känna sig trygga i 
skolan. Denna trygghet är avgörande för såväl den fysiska som psykiska hälsan. På statens 
folkhälsoinstituts hemsida har Lena Bergman beskrivit elevhälsans viktiga roll: 
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Elevhälsan har en betydelsefull roll både i det främjande och förebyggande arbetet kring 
alkohol och narkotika. Elevhälsans arbete är en viktig del av skolors arbete med att skapa 
goda miljöer för lärande och utveckling eftersom elevhälsans personal har fördjupade 
kunskaper om hälsa i vid mening. En viktig del av skolsköterskans arbete är 
hälsosamtalet, som kan utvecklas ytterligare liksom skolans policy vid upptäckt om 
missbruk liksom stöd till elever i familjer med missbruksproblem (Bergman, L. 
http://www.fhi.se, 2006-11-01). 

Skolk är det vanligaste skolproblemet hos missbrukande elever. När en elev börjar på 
gymnasiet har denne redan utvecklat attityder och beteende som kommer att medföra problem 
där. Då en ungdom börjar röka marijuana dagligen har denne troligen rökt cigaretter förut och 
visat tecken på misstycke om skola och föräldrauppfostran i flera år redan (Andersson, 1993). 
Därför måste arbetet mot narkotika börja tidigt. Läraren har en viktig roll i skolan som 
upptäckare av drogmissbruk bland eleverna. På grund av skolplikten så är skolan den 
mötesplats där alla barn och ungdomar finns och även lärarna. Inom skolan är det viktigt att 
ha en narkotikapolicy då den kan ha en betydande effekt för elevernas narkotikavanor. En 
policy ska beskriva mål och syfte, skolans regler och konsekvenser samt dess insatser – detta 
för att förebygga, upptäcka och åtgärda missbruk. Denna policy ska gälla för elever, föräldrar 
och personal. Även handlingsplan ska upprättas. Den ska vara mer precis och beskriva 
hanteringen från misstanke och/eller upptäckt till åtgärd (Hübinette, 2003). 
 
Preventivt arbete i Gällivare 
I Gällivare kommun finns SAMBU som är en samverksansgrupp för barn och ungdomar där 
polis, skola (rektor), kurator från PRC (Pedagogiskt ResursCentrum), kurator från gymnasiet, 
ungdomskonsulent, fritidsgårdschef, representant från ungdomsmottagningen, 
drogförebyggare och socialsekreterare ingår. Ungdomskonsulenten i kommunen har startat 
projektet Ungdom Mot Droger där elever får sluta ett avtal som innebär att de lovar att inte 
bruka alkohol eller narkotika. I utbyte får de rabatter hos olika lokala företag. Olika 
arrangemang såsom disco och bio anordnas för medlemmarna. De som får sluta avtalet måste 
gå i minst skolår 6 och projektet sträcker sig ända upp till tredje året på gymnasiet. Cirka 525 
ungdomar är i dagsläget med i ungdom mot droger. Gällivare har också en kommunalt 
projektanställd alkohol- och drogpolitisk samordnare. Hon är projektanställd på ett år med 
medel från länsstyrelsen och blev anställd 1 april, 2006. Hon arbetar med att implementera 
den policy för tobak, alkohol och droger som kommunen tog fram år 2004. Syftet med 
policyn  är att ange den politiska viljan vad gäller tobak, alkohol och droger och den grundar 
sig på den svenska lagstiftningen och de nationella målen som är antagna av riksdagen 
(Gällivare kommun, Policy för tobak, alkohol och droger – en policy som angår alla, 2004). 

Policyn ska vara ett instrument som 
 
• anger målet för ett kontinuerligt och långsiktigt arbete mot skadeverkningar av  

           tobak, alkohol  och droger. 
• underlättar samarbetet mellan aktörer inom området (Gällivare kommun, 2004). 

Policyn ska förankras och marknadsföras av alkohol- och drogsamordnaren. Hon ska även 
koordinera olika instanser till att genomföra insatser som främjar policyn. Hon arbetar 
dessutom för att få fram handlingsplaner för skolorna. Alla skolor har dock inte samma 
handlingsplan utan några skolor har utformat en egen. Hon hjälper även till att stödja 
samverkan mellan bland annat skola, socialtjänst och polis (Intervju med Catharina 
Gustafsson 2006-11-29).  
 
LKAB som är en av de största arbetsgivarna i kommunen har för sina anställda infört en 
drogpolicy som innebär slumpmässiga drogtester bland sina egna anställda men även för 
anställda på företag som är inhyrda av LKAB. FMN (föräldraföreningen mot narkotika) har 
varit och informerat LKAB om narkotika (Intervju med polis Maria Landström). 

http://www.fhi.se
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Föräldraföreningen mot narkotika startades 1968 i Stockholm. I dagsläget finns ca 40 
lokalföreningar i landet och Gällivare är en av dem som ingår i FMN Norrbotten. Det är en 
ideell förening som vänder sig till anhöriga till drogmissbrukare: 

Genom de anhörigas arbete med förändring och utveckling av sig själva blir enigheten 
mor narkotika i familjen så hållfast att den missbrukande oftast väljer att upphöra med 
sina droger.  
 
Idén med arbetsmetoden är alltså att genom att förändra sig själv i positiv riktning, 
påverkar man också sin omgivning i motsvarande grad (Informationsblad från FMN 
Norrbotten). 

Föreningens mål är att förebygga och förbättra för familjer med missbruksproblem 
(Informationsblad från FMN Norrbotten). FMN i Gällivare startades 10 februari, 2005 och är 
relativt ny. Det finns 10 aktiva medlemmar och föreningen har ungefär 80 stödmedlemmar. 
(Intervju med FMN, 2006-11-07). I Norrbotten finns FMN på följande platser: Boden, 
Gällivare, Kiruna, Luleå, Älvsbyn/Piteå och Överkalix.  
 
Drogsituationen i riket och länet 
Målet med den svenska narkotikapolitiken är att ha ett narkotikafritt samhälle. I andra länder 
arbetar politikerna för att narkotikans skadeverkningar ska begränsas. Ett sådant synsätt leder 
i praktiken till ett accepterande av narkotikan i samhället. (Nilsson, 1999) I Holland där 
narkotika legaliserats säljer man hasch över disk på särskilda coffee-shops. (Hübinette, 2003)  
 
År 1971 är ett viktigt årtal för svensk forskning inom området ungdomar och droger. Sedan 
dess har årliga undersökningar utförts angående skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- 
och sniffningsvanor. Dessa undersökningar har sedan dess utförts i rikspresentativa 
undersökningar i skolår 9. År 1971 uppgav 14 procent av pojkarna och 16 procent av 
flickorna att de någon gång använt narkotika. År 2005 var det 7 procent av flickor respektive 
pojkar som någon gång använt narkotika (Hvitfeldt & Rask, 2005).  
 
I två rapporter (Segerstedt, 1997 och Hvitfeldt & Rask, 2000) grundade på enkäter i skolår 9 
jämförs drogvanorna i riket mot drogvanorna i Norrbottens län. I tabell 1 jämförs den 
procentuella fördelningen för de elever i skolår 9 som någon gång använt narkotika. 
 

Tabell 1: Procentuell fördelning efter kön i Norrbottens län och hela landet för de elever i 

skolår 9 som svarat ja på frågan ”Har du någon gång använt narkotika?” (Segerstedt, 1997 
och Hvitfeldt & Rask 2000). 
 

  Pojkar skolår 9, riket Flickor skolår 9, riket Pojkar skolår 9, länet Flickor skolår 9, länet 

1997 8% 7% 4% 4% 

2000 10% 8% 6% 6% 

 
Av de som ej använt narkotika någon gång så har ändå fem procent av pojkarna och åtta 
procent av flickorna i Norrbotten haft lust att prova på narkotika. I rapporten framgår också 
vilka droger som upplevs vara lätta att få tag på och där är hasch den narkotika som anses 
vara lättast att få tag på. I en fråga om huruvida eleverna har fått utbildning om alkohol, 
narkotika och tobak så svarar 41 procent av pojkarna och 44 procent av flickorna i länet att de 
ej fått någon utbildning alls. Övriga har fått allt från någon enstaka timme till någon vecka.  
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Hos de elever som dricker större mängder alkohol finns en tendens till att dessa har provat på 
narkotika, trivs inte i skolan, skolkar mer än andra och har individuella problem såsom 
relationer, sexuella problem och brottsrelaterade problem (Andersson & Hvitfeldt, 2005). 
Man kan i missbruket inte se någon skillnad i drogmissbruk mellan könen (Lundborg, 2003). 
De ungdomar som missbrukar har själv beskrivit sig som ensamma, deprimerade, anser sig ha 
skolproblem, koncentrationssvårigheter eller dåliga betyg som grund för att börja missbruka 
(Andersson, 1993). 
 
Drogsituationen i Gällivare kommun 
I Gällivare kommun görs en undersökning i skolår 8 angående kommunens ungdomars 
drogvanor. Drogvaneundersökningen är ett samarbete mellan SAMBU, Gällivare kommun 
och Jörgen Larsson. Undersökningen tar upp alkohol-, tobak- och narkotikaanvändning. 
Rapporterna från år 2003-2005 jämför Gällivare kommuns skolors åttondeklasser. I rapporten 
jämförs skolorna som ligger i Gällivare mot skolorna i Malmberget som kan utläsas i tabell 2.  
 

Tabell 2: Procentuell fördelning i kommunen, Gällivare och Malmberget över de elever som 

har svarat ja på frågan ”Har du haft möjlighet att prova på narkotika?” (Larsson, 2003; 

2004; 2005). 

 

  Kommunen Gällivare Malmberget 

2003 10% 10% 9% 

2004 10% 4% 15% 

2005 4% 5% 3% 

 
På grund av etisk praxis så redovisar rapporterna ej användningen av narkotika då antalet som 
har provat på narkotika var för litet och man skulle kunna skilja ut dessa elever. (Larsson, 
2003; 2004; 2005). 
 
Polis Maria Landström berättar i intervjun att drogsituationen bland ungdomar i Gällivare inte 
ser bra ut. I de fall där de tar in personer över 18 år i narkotikasammanhang visar det sig oftast 
att de börjat redan på högstadiet. Droger kryper neråt i åldrarna. Många ungdomar anser att de 
inte är knarkare om de inte injicerar och det har blivit vanligare att ”normalklassfamiljens” 
barn använder droger. Förut höll missbrukare sig till en drog men idag hittar polisen ofta spår 
av flera droger när de utför drogtest. De vanligaste drogerna i Gällivare är hasch, amfetamin, 
bensodiazepiner, LSD och ecstasy. I Gällivare kommun där det bor 19 077 invånare 
(http://www.regionfakta.com, 2007-01-17), finns enligt Maria Landström cirka 200 kända 
missbrukare. Utöver detta säger Maria Landström att det finns ett mörkertal som man kan 
multiplicera med tre. Den största gruppen är i åldrarna 19 till 35 år. 50 stycken av dessa 
missbrukare antas vara langare. FMN berättar att de yngsta missbrukarna som värvas används 
som kurirer då de är okända för polisen.  
 
Lärarens roll 
Både Maria Landström hos polisen och FMN i Gällivare påtalar i intervjuer att lärarens roll är 
väldigt viktig då en lärare ofta träffar ungdomarna mer än vad föräldrarna själva gör. En 
person som ser ungdomarna varje vardag kan utöver föräldrarna se om tonåringens beteende 
förändras. Tillsammans med föräldrar utgör läraren en mycket viktig roll i uppdagandet av ett 
drogmissbruk. Maria Landström anser att läraren måste våga agera. När polisen uppdagar ett 
fall med narkotika har det redan gått för långt för de har oftast börjat mycket tidigare, på 

http://www.regionfakta.com


   

 

 10 
 
 
 

högstadiet. Både FMN och Maria Landström föreslår att skolan ska ha ett team som är väl 
utbildade i drogsituationer som andra lärare ska kunna vända sig till vid funderingar eller 
misstanke. Polisen ser att det är av stor vikt att alla i samhället engagerar sig och bryr sig för 
polisens arbete utgår mycket från anmälningar från allmänheten. Alla skolor i Gällivare 
kommun har fått droginformation av polisen vilket beviljades av polisledningen. Detta hör 
vanligtvis inte till polisens arbete och numera beviljas ej lika mycket utbildande arbete utan 
huvudarbetet för polisen är att jobba ute på fältet och fånga upp de som missbrukar. 
 
Hübinettes (2003) tidigare forskning visar på lärarens viktiga roll för upptäckten av 
drogmissbruk bland elever: ”Lärarens erfarenheter och yrkesskicklighet och dialogen med 
kollegor och elevvårdspersonal är det bästa redskapet för att upptäcka missbruk. Som 
komplement kan viss kunskap om tecken och symptom på missbruk behövas. Men läraren ska 
inte förväntas bli expert på området och möta eleverna med misstänksamhet och 
”spanarglasögon” (Hübinette, 2003, s 121). Vidare menar Hübinette att det kan vara svårt för 
en pedagog att ta steget och reagera och han påtalar vikten av att ha en drogpolicy:  

När skolan reagerar och ingriper mott missbruk kan det vara svårt att förutsäga hur eleven 
kommer att reagera. Oftast löser sig problemet på ett bra sätt. Men det kan ibland leda till 
att konflikter och hot uppstår. […] Detta kan vara skäl nog för lärare/personal att ”ligga 
lågt” med sina misstankar. En policy är därför av stor betydelse då den inte överlåter till 
den enskilde läraren/personalen att agera och upprätta en gräns. Det finns på förhand en 
känd och given gräns och en struktur för att agera. Detta skapar trygghet för lärare och 
personal (Hübinette, 2003, s. 121-122). 

Enligt Maslows teori har alla elever behoven i behovshierarkin i större eller mindre 
utsträckning. Lärarens uppgift är att komma behoven till mötes (Imsen, 2000). Nilsson (1999) 
skriver om betydelsen av stöd från socialtjänst, fritidsförvaltning, PBU etc. till skolan. Han 
anser att skolan bär en för stor börda ensam. 
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Syfte 
Vi har undersökt vilka erfarenheter lärare har av droganvändning bland elever och hur de 
hanterat situationer där det förekommit. Vi har även undersökt hur de ser på sina kunskaper 
och relationen mellan den egna kompetensen och möjligheten att hantera misstänkta 
drogsituationer bland elever, samt om de anser att det tillhör lärarens yrkesroll att hantera 
drogmissbruk bland elever. Vi tittade också på om lärarna var medvetna om ifall deras skola 
hade en handlingsplan mot droger. 
  
Metod 
Utifrån syftet med arbetet valdes en kvalitativ undersökning med intervjuer utifrån, i samråd 
med handledare, egna utformade intervjufrågor (se bilaga 1). En kvalitativ studie valdes då 
”intervjun söker kvalitativ kunskap uttryckt på normal prosa, den har inte kvantifiering som 
mål” (Kvale, 1997, s. 35). Intervjuer valdes på grund av att de som intervjuades skulle ha 
möjlighet att fritt berätta och frågorna skulle kunna vidareutvecklas. Enligt Kvale (1997) så 
ska den kvalitativa forskningsintervjun vara fokuserad på vissa teman i den intervjuades 
livsvärld. Den ska inte vara strängt strukturerad med standardiserade frågor eller helt 
”ickestyrande” utan vara fokuserad.  
 
Försökspersoner 
Antalet lärare som intervjuades beräknades utifrån elevantalet på skolår 6-9 i Gällivare 
kommuns tätortsskolor. En lärare per 75 elever resulterade i 10 lärarintervjuer spridda på fem 
skolor benämnda A-E. Grundat på elevantalet på varje skola beräknades hur många lärare på 
varje skola som skulle intervjuas. Dessa lärare valdes ut av rektorerna på skolorna och på 
grund av det urval rektorerna gjorde intervjuades endast kvinnliga lärare. På skola A, C och D 
intervjuades två lärare, på skola B intervjuades tre lärare och på skola E intervjuades en lärare. 
Lärarna gavs fingerade namn utifrån vilken skola de arbetade på för att underlätta utläsningen 
av resultatet. På skola A kallas lärarna ”Astrid” och ”Anna”, på skola B kallades de 
”Beatrice”, ”Berta” och ”Bianca”. Vidare på skola C fick lärarna namnen ”Cissi” och 
”Cecilia”, på skola D ”Dagny” och ”Disa”. Slutligen fick läraren på skola E namnet ”Erika”. 
Rektorerna valde ut lärare grundat på att lärarna antingen hade varit med om en drogsituation 
bland elever eller hade arbetat relativt länge så att de samlat på sig erfarenheter inom 
läraryrket. Lärarna garanterades anonymitet genom att det i rapporten ej tagits upp några 
namn, ej heller vilka ämnen de undervisar i och i rapporten framgår aldrig skolans namn utan 
bara en numrering. När en lärare berättar om en specifik händelse utelämnas i rapporten vissa 
detaljer för att personer ej ska pekas ut.   
 
Material 
Det material som användes i undersökningen var intervjufrågorna samt en bandspelare med 
mikrofon. Intervjufrågorna bifogas som bilaga.  
 
Procedur 
Undersökningen gjordes med hjälp av enskilda intervjuer under två veckors tid. Varje intervju 
tog mellan 10-30 minuter. Inför inspelningarna av intervjuerna instruerades lärarna i att 
frågorna rörde narkotika och lärarna tillfrågades om samtycke för inspelning av intervjun.  
Efter varje intervju skrevs råmaterialet ned ordagrant efter det inspelade materialet. Detta 
tolkades när alla intervjuer var genomförda. Enligt Kvale (1997) är den vanligaste formen av 
dataanalys att koda eller kategorisera intervjuuttalanden. Denna metod använde vi och skrev 
ner en konklusion för varje fråga strukturerat skola för skola, lärare för lärare. För att komma 
fram till vilken svarsgrupp en lärare tillhört i olika frågor har vi meningskategoriserat, kodat 
intervjun i kategorier, för att få en mer överskådlig blick för att sedan kunna gå tillbaka till det 
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utskrivna råmaterialet av hela intervjun för att citera. Meningskategorisering innebär att 
placera svar i olika fack, till exempel positiv eller negativ till ett påstående. När detta var gjort 
kunde svaren delas upp ytterligare och visa på förgreningar inom svarskategorin. Därefter 
kunde resultatet analyseras mer överskådligt och detta sammanställdes sedan i denna rapport.  
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Resultat  
Erfarenhet och hantering 
Hälften av de intervjuade lärarna har direkt eller indirekt varit i kontakt med 
narkotikaanvändning bland elever. Med indirekt menas att läraren i fråga arbetar på en skola 
där droganvändning bland elever förekommit, men ej varit den lärare som tagit tag i det. 
Astrid har varit med om en direkt drogsituation bland eleverna. Hon misstänkte att två elever 
brukade hasch. Hon lade märke till det genom att de uppförde sig annorlunda. Anna, Berta 
och Erika har haft elev på skolan som misstänktes missbruka droger, men har ej varit den 
lärare som tagit tag i situationen. Slutligen berättar Cecilia om elever som hon varit mentor 
för. Eleverna umgicks med misstänkta narkotikamissbrukare. De övriga fem har ej varit med 
om någon drogsituation bland elever, men Dagny tar dock upp en alkoholsituation på skolan. 
För de lärare som varit med om en direkt eller indirekt drogsituation ställdes lämpliga frågor 
om till exempel hantering, stöd, känslor, agerande mot föräldrar och kamrater samt vilken 
kompetens de hade för att ta itu med situationen.  
 
Astrid som varit med om en direkt drogsituation berättar att hon tog hjälp av kollega och 
rektor på skolan. Rektorn gjorde anmälan och ställde upp mycket för denna lärare. 
Skolhälsovården var inte till någon hjälp i hennes fall. Hon tar upp att de bland annat är svåra 
att få tag i. Angående kontakten med föräldrarna berättar hon att det var rektorn som till 
största del skötte den delen. Hon säger: 

Det är ju inte min uppgift att ta kontakt med föräldrarna utan det gör ju min chef. Det är 
ju alltid rektorn som står för anmälan […] man vill inte komma i kläm med föräldrarna. 
Alltså, jag vill ju inte få föräldrarna på mig när jag undervisar barnen.  

Läraren tror att de flesta elever visste om att dessa elever missbrukade, men efter incidenten 
togs en diskussion upp i klassen. Det som var svårt i situationen var att ta modet till sig då ens 
namn ska skrivas på anmälan, men för denna lärare kändes det ändå som en självklarhet. Efter 
denna situation känner sig läraren besviken på de två eleverna som missbrukade. De i sin tur 
blev väldigt arga på henne eftersom hon anmälde dem. Astrid menade att hon gjorde inte det 
för att vara elak utan sa till eleverna: ”Jag sa ju bara ingen är ju gladare än jag om provet är 

negativt, men jag måste ju gå på att du inte är dig lik”. Utbildning behövs alltid och Astrid 
vill gärna ha mer utbildning både inom narkotika och alkohol. ”Polisens utbildning var bra, 

men man behöver ha den oftare. Du behöver påminnas, det kommer också så mycket nytt”. 
Hon tycker också att det hade varit bra att få prata med någon gammal elev som har 
missbrukat, eller som missbrukar. ”Någon av dom som kommer och säger lite mer, att titta på 

det här, det är såhär vi döljer det”. Astrid säger också att det som kan vara svårt i en sådan 
här situation är att ta modet till sig och våga agera. 
 
I det fallet där elever hade umgåtts med missbrukare så pratade Cecilia med eleverna och 
sedan även med föräldrar. Det löste sig bra, men hon vet ej hur föräldrarna agerade. Cecilia 
anser att hon hade kompetensen att klara av situationen men menar på att allting grundar sig i 
att eleverna har förtroende för sin lärare. Då eleverna valde att prata med henne ville hon inte 
förstöra tilliten som fanns utan valde att först prata med eleverna innan hon gick vidare till 
föräldrarna. Cecilia skulle vilja ha utbildning i hur hon ska bete sig och var hon ska vända sig 
om det uppstår en drogsituation på skolan.  Dock belyser hon som främsta punkt att det måste 
finnas en tillit och ett förtroende mellan lärare och elever. ”Har du inte förtroende för de här 

eleverna så spelar det ingen roll hur många handlingsplaner som finns”.  
 
En av de lärare som varit med om en drogsituation indirekt, Anna, är osäker på vilken hjälp 
och stöd den ansvarige läraren fick av skolledning och skolhälsovård. Hon drar sig till minnes 
att det var främst föräldrarna som fick till stånd någonting. Anna tar även upp samma sak som 
Astrid, alltså: ”Kamraterna visste säkert mycket mer än vi visste”. Erika har också varit med 
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om en indirekt drogsituation där en elev på skolan var misstänkt drogpåverkad. I intervjun var 
hon kortfattad och visste ej vilket stöd den berörda läraren fått av rektor men hon drar sig till 
minnes att man pratade med eleverna om det: ”Där gick man in och så hade dom någonting 

till hela klassen”. Berta berättar att de har haft elever misstänkta för drogmissbruk på skolan, 
men hon har inte varit mentor för dem, men hon berättar att den berörda läraren kontaktade 
rektorn.  
 
Kunskap och kompetens 
I frågan om huruvida de har fått någon utbildning i hur man hanterar drogsituationer bland 
elever svarade åtta av de intervjuade att de fått information av polisen. En lärare hade inte alls 
fått utbildning och en hade fått utbildning av en annan instans. Utöver polisens information 
har fyra av de tio lärarna fått ytterligare utbildning från olika projekt och/eller från 
drogsamordnaren som finns i Gällivare kommun. Dock svarar en del av lärarna nej på frågan 
om de fått utbildning för att sedan nämna polisens information. Två lärare tar upp att de fått 
information om dagsläget i kommunen och om hur man känner igen narkotikan, men 
ingenting om hur hanterar drogsituationer. Disa tar upp hur hon känner inför hanteringen av 
en drogsituation: ”Nej, massa utbildning om vad som gäller kring, vad ska man säga, 

dagsläget i omgångar, vad gäller dagsläget i kommunen. Men ingen alls utbildning hur man 

hanterar det”. Berta talar om sin lärarutbildning och säger: ”På lärarutbildningen fick man ju 

inte mycket. Det var i stort sett ingenting utan den utbildningen som vi har fått, den har vi fått 

på jobbet här”.  
 
Trots att åtta av tio lärare har fått utbildning av polisen så känner hälften av dem att de inte 
har tillräckligt med kunskap för att ta itu med en drogsituation. Anna, som inte har fått 
utbildning säger sig inte ha kompetensen att klara av en drogsituation: ”Nej, det känner jag 

inte, eftersom jag inte tycker att jag har fått tillräckligt med utbildning”. Alla de intervjuade 
lärarna känner att de har stöd hos kollegor och arbetsgivare. Två stycken av dem känner en 
viss osäkerhet. Bianca som är en av dessa två säger att hon inte tror att någon av hennes 
kollegor har mer kunskap än henne i en drogsituation: ”Svårt att säga, alltså stöd och stöd, 

det är ingen av dom som kan nånting mera så att stöd, så att nej, det tror jag inte, alltså, stöd, 

du menar att man ska få hjälp av dom, alltså att nån annan kan nåt mer, alltså nej. Samtliga 
intervjuade lärare vet var de ska vända sig om en drogsituation uppstår. Tre stycken av dessa 
säger att de skulle vända sig till polisen. Fyra av dem skulle gå via rektorn. På skola C svarade 
både Cecilia och Cissi att de ej har tillräckligt med kunskap, men att de har stöd av andra på 
sin arbetsplats. Cissi säger:  

Nej, det är ju svårt att säga, men jag känner ju att jag behöver ju inte göra det ensam, utan 
det finns ju säkert folk på den här skolan som jag kan be om hjälp, och sen har jag ju då 
också andra, PRC till exempel, kanske kan, kan ställa upp med hjälp om man verkligen 
skulle råka ut för ett, nånting sånt bland sina elever som man är mentor för.  

Tre av de intervjuade lärarna säger sig ha tillräckligt med kunskaper för att ta itu med en 
drogsituation bland elever om det uppstår. Två av dessa säger att de kan känna igen tecken på 
drogpåverkan. Den ena som svarar anser ej att det är hennes jobb att utreda drogsituationer 
utan hennes uppgift är att anmäla det. Berta säger:  

Men jag tycker att jag har nog mycket kunskap för att förstå att den här eleven kanske 
utnyttjar droger och veta vars jag ska vända, vända mig för jag gör ingen drogutredning, 
det är inte mitt jobb alltså. Det jag menar, det tar ju poliserna flera år att göra det, och att 
vi ska bli det på några fortbildningsdagar vore ju löjligt att tänka sig.  

Astrid säger att hon kan känna igen de vanligaste drogerna och trycker på hasch. Däremot är 
hon väldigt osäker på att känna igen tecken på pillermissbruk:  

De vanligaste drogerna, alltså om man säger som haschet, har du en elev som har rökt på 
så känner jag mig ganska trygg, att jag är ganska säker på alltså, när dom har rökt på. Jag 
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känner doften, jag ser beteendet, jag hur dom ser ut. Men däremot vet jag inte om dom 
pillrar, om dom går på piller, för den kunskapen har jag inte.  

Till de lärare som svarade nej på frågan om utbildning rörande drogsituationer bland elever 
ställdes en följdfråga om de skulle vilja ha utbildning. Alla tre vill ha utbildning. Cecilia 
skulle gärna vilja ha kortare kurser: ”Jag är inte beredd att läsa 40 poäng på universitetet om 

saken, men en eller två eller fem föreläsningar skulle jag gärna ta. Till exempel på våra a-

dagar, skulle det vara väldigt bra med sån utbildning”. Med a-dagar menas arbetsdagar då 
man ej har eleverna i skolan. Bianca har tagit initiativ till utbildning: ”Ja, och jag har också 

pratat med polisen om det, föreslagit det”.  
 
För de som hade fått utbildning i hur man hanterar drogsituationer bland elever ställdes frågan 
om de kände sig bättre rustade inför en drogsituation efter genomgången utbildning. 
Resultatet blev varierande och det fanns inget mönster för de olika skolorna. På skola B 
känner sig Berta bättre rustad, medan Beatrice ej anser samma sak. En del anser sig bättre 
rustade men inte tillräckligt för att ta itu med en drogsituation. Anna säger: ”Nej, det gör jag, 

gjorde jag inte. Utan det jag fick, det fick jag veta hur det ser ut, dagsläget vad gäller 

narkotika och så vidare och kanske lite tips och idéer, men jag känner inte att jag har kött på 

benen för att klara av en drogsituation”. Astrid ansåg sig ha goda förkunskaper, men tror att 
utbildningen gav mycket för dem som ej hade kunskaper om narkotika sedan tidigare. Hon 
säger:  

Det man fick var väl det här att vilka kännetecken dom har och hur haschet luktar och det känns. Det 
kunde jag redan innan och det är ju lite det här med att jag har alltså, jag har intresserat mig, och då 
har man läst på själv och tagit reda på fakta själv för att vara beredd i fall det händer, men visst alltså, 
jag tror att har man ingen aning om det här så gav säkert utbildningen mycket. 

När frågan om lärarna visste om det fanns möjlighet till kompetensutveckling på detta område 
var åtta av tio intervjuade lärare osäkra och svarar dröjande att det finns det säkert. Två av 
dessa åtta lärare säger att om man själv letar hittar man säkert kurser inom området. Dagny 
uppger att hon ska gå en kurs för att bli föräldrainformatör och denna kurs anordnas av 
drogsamordnaren i kommunen. Hon säger: ”Jag ska gå på en utbildning nu, två dagar om en 

sån här föräldrainformatör som ska gå nu i slutet på månaden”. Cecilia berättar om 
utbildningsmöjligheter om droger och om prioriteringar:  

Det har funnits några kurser om det, men samtidigt erbjuds ju väldigt mycket andra bra 
kurser, så att då väljer man ju det, det som man jobbar med i skolan, alltså som har med 
våra ämnen att göra till exempel, eller social utveckling bland barnen och de som är mera 
allmänt. 

 
Lärarens yrkesroll? 
Vid frågan om lärarna anser att det är deras yrkesroll att hantera drogmissbruk bland elever 
svarar sex lärare nej. Tre svarar ja, medan en är osäker. På skola A anser båda de intervjuade 
lärarna att man måste vara uppmärksam och Astrid säger:  

Att vara lärare är inte bara att undervisa. Visst måste jag ju ta tag i det här, alltså, det är ju 
nånting som följer med dom […] men fritidsproblemen drabbar skolan och då måste man 
ta tag i det […] Förr var det ju mer undervisa, men nu är det ju, du måste ju ta allt det 
sociala också. 

Alla tre lärare på skola B, Beatrice, Berta och Bianca samt Erika på skola E anser det inte vara 
deras yrkesroll. Cecilia svarar att det inte tillhör yrkesrollen, men pekar ändå på att man måste 
agera: ”men som sagt, du kan ju inte lära dom nånting om dom har andra problem, men det 

gäller ju inte bara droger”. Dagny säger att hon tycker att som lärare kan man informera, 
men huvudansvaret ligger hos föräldrarna. Disa anser att det delvis tillhör lärarens yrkesroll 
och att det ingår i värdegrundsfrågorna som hon undervisar i. Berta är kritisk och ifrågasätter 
lärarens roll:  

Vi ska inte göra drogutredningar, jag menar vi har ju ingen kompetens för det och vi ska 
inte göra det heller. Vi ska veta var vi ska vända oss […] Vad man däremot skulle satsa 
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pengar på, det är absolut inte att utbilda oss till små drogpoliser. Vi fick av polisen, till 
exempel helt barockt egentligen om man tänker på det, pupillkartor […] som att vi skulle 
ta fram den där pupillkartan och titta på elever, nämen det är ju fullkomligt löjligt. Det är 
ju ett polisjobb, det är inte vårat jobb. Men det man skulle behöva satsa pengar på istället, 
det är ju att få hit skolsköterskor och skolkuratorer för dom ungarna som super och tar 
droger, dom mår ju inte bra. 

Alla de intervjuade lärarna anser att läraren har ett ansvar, men i fråga om hur stort detta 
ansvar ska vara skiljer sig lärarnas åsikter sig åt. Sju av de tio intervjuade lärarna anser att 
lärarens ansvar är att anmäla ett misstänkt drogmissbruk. Två svarar att de skulle försöka 
upptäcka. Cissi säger: ”Ja, det måste man ju reagera på en gång när man upptäcker det. Och, 

om det är på skoltid alltså, och även om man kanske får höra rykten från fritiden skulle jag 

reagera, det skulle jag göra”. Dagny vill att skolan ska utbilda föräldrarna då det är dem som 
har huvudansvaret och hon ska även gå en föräldrainformatörskurs. Cecilia anser att läraren 
ska arbeta så mycket man är kapabel till: ”Man försöker ju hjälpa dom här eleverna så långt 

som möjligt, alltså så mycket man orkar egentligen”. 
 
Handlingsplan 
Hälften av de intervjuade lärarna är säkra på att det finns en handlingsplan mot droger på 
skolan. Två lärare på skola B är osäker på om det finns någon handlingsplan. Cecilia säger: 
”Jo, det ska nog finnas, men jag kan inte plocka fram den såhär på en gång, men den finns 

nog hos våran rektor”. När frågan ställdes till Erika svarar hon: ”Ja, i så fall en väldigt 

otydlig en”. Dagny är osäker och rådfrågar sin rektor som kommer in i rummet precis vid 
tillfället för frågan. Vid den direkta drogsituationen för Astrid tror hon sig ha utgått från 
handlingsplanen: ”Vi har en handlingsplan som vi ska kunna och jag har läst den. Jag är inte 

sådär jättesäkert insatt i den, men jag tror ändå att jag agerar efter rätt väg”. 
 
Slutsatser 
I undersökningen visade det sig att en lärare i undersökningen hade en direkt erfarenhet och 
ytterligare fyra lärare hade erfarenhet av indirekta drogsituationer. Det hade kanske kunnat se 
annorlunda ut om rektorerna ej hade valt ut vilka vi skulle intervjua. De lärare som uppgett att 
de varit med om indirekt drogsituation anser att de ej har egna erfarenheter trots att eleverna 
gått i deras skola eller klass. Samtliga intervjuade lärare känner att de har ett stöd av rektorn 
och i den direkta drogsituationen påtalas rektorn vid ett flertal gånger och att denne har ställt 
upp. Vid frågan om lärarna har stöd hos kollegor och arbetsgivare svarar majoriteten av de 
intervjuade lärarna ’ja’ utan att tveka. 
 
I fråga om skola B uppger Berta att det förekommit en drogsituation på skolan, medan 
Beatrice och Bianca ej tar upp detta i intervjun. Dessa tre lärare undervisar i samma skolålder 
på samma skola. Berta anser att hon har nog med kunskap, medan Beatrice och Bianca ej 
upplever samma sak. Bianca har ej tagit del av utbildningen som de andra på skola B 
tillhandahållits. Flertalet av de intervjuade lärarna tycker ej att de har tillräckligt med kunskap 
och säger att de saknar utbildning i hur man ska hantera drogmissbruk bland elever i skolan. 
Alla lärare i vår undersökning säger sig inte ha fått utbildning. När frågan ställdes svarade 
några nej först för att efter ett tag minnas polisens utbildning. Enligt många lärare så tog 
polisen upp hur drogsituationen såg ut i dagsläget i kommunen, men ej hur man skulle agera. 
 
Mer än hälften av de intervjuade lärarna anser dock ej att det tillhör deras yrkesroll att hantera 
drogmissbruk. Läraryrket handlar ej längre bara om att undervisa enligt Astrid utan som lärare 
måste man också ta den sociala biten. Alla intervjuade lärare påtalar sin anmälningsplikt. 
Istället för att det ska tillhöra lärarens yrkesroll säger en lärare att skolhälsovården bör ha en 
mer framträdande roll, och Berta påtalar att det bör satsas mer pengar på elevhälsan. Astrid 
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säger sig inte ha fått någon hjälp av skolhälsovården i den direkta drogsituationen eftersom de 
arbetar på olika skolor och är svåra att få tag på. Angående handlingsplaner mot droger vet 
hälften av de lärarna att det finns en handlingsplan.  
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Diskussion 
Validitet och reliabilitet  
Enligt Rudberg (1993) finns det två begrepp, validitet och reliabilitet, för att avgöra en 
undersöknings tillförlitlighet.  
 
En god validitet i en undersökning, det vill säga giltigheten, är att mäta förmågan att mäta just 
det som är avsett att mäta (Rudberg, 1993). I vår undersökning utfördes ej intervjufrågorna i 
en oberoende kontrollgrupp vilket kan sänka validiteten. Dock utvecklade vi frågor i de fall 
där missförstånd uppstod vilket gjorde validiteten bättre. Vi har undersökt vad vi har haft för 
avsikt att undersöka, men vår bristfälliga intervjuerfarenhet sänkte validiteten något. Det som 
även kan ha påverkat validiteten negativt skulle kunna vara att rektorerna valde ut de lärare vi 
intervjuade. Rektorerna valde ut vilka vi skulle intervjua utifrån kriterier som att de har 
erfarenheter och/eller intresse och arbetslivserfarenhet. Antagligen hade utfallet sett 
annorlunda ut om urvalet skett helt slumpmässigt. Vi tror dock att vår undersökning fick 
fyllighet och bredd då det visade sig att lärarna hade olika intresse och engagemang i frågan. 
 
Reliabiliteten för en undersökning är undersökningens noggrannhet. Vår interbedömar-
reliabilitet (Patel & Davidson, 2003) har varit hög då vi spelat in intervjuerna och vid 
intervjutillfället har båda uppsatsförfattarna medverkat. Vidare tolkades ej intervjuerna innan 
allt råmaterial skrivits ner och sammanställts skola för skola, fråga för fråga. För denna 
undersökning anser vi oss ha en hög reliabilitet för dessa 10 lärare, men om validiteten säkrats 
mer hade tillförlitligheten för undersökningen blivit högre.  
 
Resultatdiskussion 
Erfarenheter och hantering 
Det verkar vara lite kommunikation lärarna emellan trots att man påstår att man har stöd och 
hjälp av kollegor. Detta får vi indikationer på då lärarna direkt säger att de har stöd hos 
kollegor, samtidigt som de ej upplever att de har varit med om drogsituationer trots att det har 
funnits belägenheter på de flesta skolor där kollegor kan ha varit inblandade. Det skulle kunna 
vara så att lärarna har uttalat sig om stödet hos kollegor och arbetsgivare i stort. Med detta 
påstår vi ej att kollegorna inte ställer upp för varandra om en narkotikasituation uppstår på 
skolan. Astrid, som har varit med om drogsituation kände ett stöd hos sina kollegor, men vi 
ifrågasätter de andra lärarnas ställningstagande där de direkt svarar att de har stöd trots att de 
uppger att de aldrig varit med om en direkt drogsituation. Till denna tolkning finns det som vi 
ser det, två alternativ. Antingen är vår fråga missförstådd som vi tar upp ovan i detta stycke, 
eller så svarar lärarna instinktivt för att visa att de trivs på arbetsplatsen.  
 
Som vi tar upp i slutsatsen så har en av tre lärare på skola B svarat att hon har varit med om 
en indirekt drogsituation, men detta har undgått de två andra. En av orsakerna skulle kunna 
vara att rektorn beslutat att endast prata med de undervisande lärarna för denna elev, men vi 
ställer oss dock frågande till om man många gånger har skygglapparna på. Detta gäller inte 
bara för Beatrice och Bianca. Som Astrid tar upp vid intervjun kan det vara svårt att våga se 
och agera. Enligt oss kan detta också bero på okunskap. Som Maria Landström påtalar, har 
läraren en viktig roll eftersom de som polisen griper för narkotikabrott oftast börjat redan på 
högstadiet.  
  
Kompetens och kunskap 
Syftet med undersökningen var också att redogöra för lärarnas relation mellan den egna 
kompetensen och deras möjligheter att hantera ett misstänkt drogmissbruk. De två lärarna på 
skola B som påstår att de ej varit med om en drogsituation upplever ej att de har nog med 
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kunskap. Beatrice och Berta har fått samma utbildning, men endast Berta är medveten om 
droganvändningen på skolan. Därmed påstår vi ej att Beatrice som fått samma utbildning som 
Berta förväntas ha samma kompetens inom området utan mycket beror på tidigare förkunskap 
och även personligt intresse som Astrid berättade. Bianca har ej tagit del av utbildningen 
vilket vi anser bör vara obligatoriskt för alla. Vi undrar om utbildningen erbjöds alla lärare på 
skolan samt hur prioriterad den var. Maria Landström berättade för oss i intervjun att alla 
skolor nu är drogutbildade av polisen, men för oss som intervjuade kändes det som att vissa 
av lärarna inte tyckte att den utbildningen var så viktig och/eller givande när några av dem ej 
kom ihåg att de hade fått utbildning av polisen. Det kan ha varit så att vår fråga var otydlig 
och ordet ”utbildning” missförstods, eller så svarar lärarna på utbildning i hur man hanterar 

drogsituationer bland elever.  
 
Vi anser ej att det är polisens arbete att utbilda lärarna i hur man ska hantera en drogsituation, 
men denna utbildning behövs enligt oss. Därför hoppas vi på att alkohol- och drogsamordnare 
Catharina Gustafsson som omnämns i många intervjuer, kommer att vara ett stöd för skolorna 
i förebyggande arbete mot droger samt hantering av uppdagad drogsituation. Vi tror att 
lärarna skulle vilja ha en utbildning på handfasta tips hur man ska agera i skolan, men 
självklart behövs även en kunskap om narkotikan och dess verkan. Tyngdpunkten i 
utbildningen bör dock ligga på hanteringen enligt oss. 
 
Lärarens yrkesroll? 
Läraren är enligt Hübinette (2003) en av de viktigaste upptäckarna av ett drogmissbruk. Även 
läroplanen talar om lärarens skyldighet att värna om varje enskild individ och dess välmående 
samt dess personliga situation. Vi ifrågasätter om det ska tillhöra lärarens yrkesroll att göra 
det. Flertalet av lärarna anser ej att det tillhör deras yrkesroll att hantera drogmissbruk bland 
elever och det bör det enligt oss finnas stöd och hjälp att få. Bergman (2004) omtalar 
elevhälsans betydelsefulla roll både i det främjande och förebyggande arbetet mot narkotika. 
Som några av lärarna i intervjuerna så anser vi att skolhälsovården bör ha en mer 
framträdande roll. Vi instämmer och ser det som en viktig investering istället för att lasta på 
lärarna ännu mer arbete som förtar tiden från undervisningen. I dagsläget är elevhälsan alltför 
svår att få tag på och det bör satsas på att varje skola får ett komplett hälsoteam som arbetar 
varje dag för eleverna, men även som stöd för skolans personal. Nilsson (1999) menar på att 
skolan bär i dagsläget en för tung börda och behöver få stöd av andra instanser. De 
intervjuade lärarna är medvetna om sin anmälningsplikt och frånsäger sig inte denna på något 
sätt, men som vi har uppfattat det anser de flesta ej att de ska ta en större roll än att anmäla vid 
misstanke.  
 
Handlingsplan 
Handlingsplanen för droger verkar inte vara förankrad på alla skolor. Alkohol- och 
drogpolitiska samordnaren i kommunen har som uppdrag att förankra drogpolicyn i 
kommunen och har även utformat en handlingsplan för kommunens skolor, men de olika 
skolorna kan även ha lokala handlingsplaner. Vi anser att handlingsplanerna måste bli väl 
förankrade, inte bara med hjälp av den alkohol- och drogpolitiska samordnaren utan även av 
skolornas ledning. Det är också av stor vikt att det finns handlingsplaner och policy mot 
alkohol och tobak då de kan vara några av inkörsportarna till ett narkotikamissbruk. Hübinette 
(2003) påvisar att finns det i skolan en väl fungerande och väl förankrad drogpolicy för 
dagligt arbete mot droger och en handlingsplan mot droger då situation uppstår, skapar det en 
trygghet för lärare och personal. Det finns då en tydlig gräns och en struktur för att agera. 
Detta följer även Maslows behovshierarki där eleverna måste känna en trygghet och säkerhet 
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(Imsen, 2000). Vi tror att om eleverna också är medvetna om skolans drogpolicy och 
handlingsplan mot droger upplever även de en trygghet. 
 
Vår framtida lärarroll 
Då vi påbörjade detta arbete var vi av åsikten att varje lärares skyldighet var att ha stora 
kunskaper om droger. Vi hade uppfattningen att skolan och kommunen ej satsar tillräckligt 
mycket på att utbilda sin personal i narkotikafrågor. Lärarna har i denna undersökning påtalat 
att det ej tillhör deras yrkesroll och att de prioriterar sina ämnen när det gäller fortbildning. 
Även om utbildning erbjuds ställer vi nu oss frågande till om de yrkesverksamma lärarna är 
villiga att gå dessa utbildningar. För vår framtida roll som lärare inser vi att vi ej behöver 
kunna allt. Narkotikan i skolan kommer ej att försvinna, och det är något som vi kan komma 
att behöva ta itu med någon gång. Vår uppgift kommer vara att upptäcka drogmissbruk och 
anmäla detta, därefter är det vårt intresse och engagemang som bestämmer hur långt vi följer 
eleven. På vår framtida arbetsplats behövs en djup kunskap om droger eftersom det existerar 
bland elever. Vi måste värna om varje enskilda individ, men anser att vi som lärare ej själva 
kan ta hela ansvaret utan skolhälsovården måste få en mer framträdande roll och dessa skall 

enligt oss finnas att tillgå på skolan varje dag, hela dagen. 
 
Diskussionssammanfattning 
Som en sammanfattning av denna undersökning har det påvisats att varje skola bör ha en väl 
förankrad drogpolicy och handlingsplan mot narkotika, men även mot alkohol och tobak, då 
hälften av de intervjuade lärarna i vår undersökning uppgav att de har erfarenheter av droger i 
skolans värld. Lärarnas anser ej att det tillhör deras yrkesroll att hantera droganvändning 
bland elever, men alla är medvetna om sin anmälningsplikt och tar den på allvar. Vi anser att 
det bör satsas mer resurser på elevhälsa. Skolhälsopersonal är experter på hälsa, vilket lärare 
ej är och ej heller har som arbetsuppgift. De bör finnas på varje skola för elevernas 
välmående, samt som stöd för personal vid situationer som berör elevernas fysiska och 
psykiska välbefinnande.  
 
Fortsatt forskning 
Lärarens yrkesroll är något som bör forskas vidare inom. Vad ska lärarens yrkesroll innehålla 
egentligen? Det bör på högre nivå bestämmas klart och tydligt så alla lärare arbetar mot 
samma mål. Vidare bör också framtida forskning undersöka skolhälsovårdens viktiga roll, inte 
bara för eleverna utan även som stöd och komplement till skolans personal. 
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Intervjufrågor till lärare 
- Har du fått någon utbildning i hur man hanterar drogsituationer bland elever? 
Om ja: 
- Vem tillhandahöll utbildningen? 

- Efter genomgången utbildning känner du dig bättre rustad inför en drogsituation? 

Om nej: 
- Skulle du vilja ha utbildning? 
 
- Vet du om det finns möjlighet till kompetensutveckling på detta område?  
 
- Känner du att du har tillräckligt med kunskap för att ta itu med ett drogproblem? 
 
- Känner du att du har stöd hos dina kollegor och hos arbetsgivare? 
 
- Om drogsituation bland elever uppstår, vet du var du ska vända dig? 
 
- Har du varit med om en drogsituation bland elever?  
Om ja:  
- Vad har du varit med om? Exempel?  

- Hur hanterade du detta?  

- Vilket stöd, hjälp fick du från skolledning, skolhälsovård etc?  

- Hur agerade du gentemot föräldrar? 

- Hur agerade du gentemot kamrater?  

- Vad var svårt?  

- Vad kände du?  

- Hade du kompetens att klara av det på ett bra sätt och vad klarade du av mindre bra?  

- Hur, och om vad skulle du vilja lära dig mer om?  
 
- Anser du att det tillhör lärarens yrkesroll att hantera drogmissbruk bland eleverna? 
 
- Hur stort ansvar anser du att en lärare ska ta i drogsituationer? 
 
- Vet du om din skola har någon handlingsplan mot droger? 


