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Förord 
 
De förändrings arbete jag gjort har varit intressant och gett mig många positiva erfarenheter i 
min kommande yrkesroll som fritidspedagog. Jag vill tacka alla de personer under arbetets 
gång som har hjälp mig när jag har stött på problem och även ungdomarna som visade ett 
intresse till att delta i mina studier. Sedan vill jag även tacka min vetenskapliga handledare 
Inger Karlefors för att hon hjälpt och väglett mig.  
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Abstrakt 
 
Syftet med mitt arbete handlar om att försöka förändra ungdomars attityder och deras 
kunskaper om droger. För att kunna mäta deras attityder och kunskaper så använde jag mig av 
enkäter. För att få en förändring så använde jag mig av värderingsövningar. Jag valde att dela 
ut enkäterna vid två tillfällen under min sju veckors praktik. Jag valde ungdomarna efter kön 
och åldrar. För att få ett tydligt resultat så arbetade jag med några övningar under tiden mellan 
enkäterna. Jag har märkt att det finns ett behov för drogföreläsare och en bättre förmedlan 
från lärarna till ungdomarna. Det är klart att man får det svårt att förändra något på så kort tid. 
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Bakgrund 
 
Personlig inledning 
 
Droger är något som många ungdomar kommer i kontakt med idag. Den första frågan som jag 
ställer när det gäller ungdomars kontakter med droger är var de först kommer i kontakt med 
droger. Är det via media, på gatan eller i skolorna? Jag har valt att skriva om ungdomars 
relationer till droger eftersom det intresserar mig mycket om vad ungdomar egentligen vet om 
droger och hur de ser på droganvändning. Jag tycker också det är viktigt för samhället att veta 
vad som försiggår bland ungdomarna i skolorna och på fritiden. Det jag också undrar över är 
om mängden droger som finns ute bland ungdomarna har ökat eller minskat, samt om det 
blivit ett större drogutbud att välja på de senaste 10 åren. I så fall måste det blivit lättare att 
smuggla in droger i landet samt att användandet av droger på offentliga platser så som parker 
och skolor. Ett annat problem kan också vara att informationen om droger inte är den bästa 
vilket har gjort att ungdomarna kanske inte vet vad de utsätter sig för, då de använder droger. 
Ett drogmissbruk är farligt.  
               
Droger har varit ett stort ungdomsproblem i de flesta svenska kommuner sedan många år 
tillbaka och kärnfrågan är varför en ung pojke eller flicka börjar använda dessa droger. Den 
frågan är svår att besvara eftersom samhället inte vet hur det ska förhindra drogbruket på ett 
bra sätt. Det jag har hört och sett så brukar informationen om droger inte vara så bra på 
skolorna samt att drogförebyggandet inte är gjort på ett bra sätt från första början. En annan 
fråga är varför ungdomar börjar med droger. Är det ett behov för ungdomarna att använda 
droger eller ser de det som en flykt från det vardagliga livet? Den viktigaste frågan är vad det 
egentligen är som lockar ungdomar att ta droger.  
 
Skolans roll och uppgifter 
 
Skolan har en viktig roll när det gäller att hindra drogernas framfart bland ungdomar. Det är 
viktigt att de vuxna i skolan lyssnar och respekterar ungdomarna och att de bemöter dem på 
ett bra sätt. Ungdomarna ska få vara mer aktiva i skolarbetet så de känner att de gör något 
positivt för sig själva och för samhället. Skolan har också en viktig uppgift när det gäller att 
förmedla kunskap till eleverna och att samtidigt kunna förankra de värden vårt samhälle 
grundar sig på. Vidare är det skolans uppgift att låta varje enskild individ finna sig själv och 
därigenom få möjlighet att delta i samhället, att få frihet under ansvar. Ett viktigt krav är att 
undervisningen i skolan ska anpassas till varje elevs förutsättningar och dennes behov. 
 

Skolan måste särskilt uppmärksamma sig på de elever som av olika anledningar har det svårt i skolan. 
Eleverna ska i skolan få kunskap om hur de olika beroendeframkallande medlens inverkan på hälsan samt 
få en bild av hur stora samhälliga omvälvningar har förändrat människans livsvillkor ( Läroplan för den 
obligatoriska skolformen, 1994). 

 
Vad är kunskap och vad ska skolan förmedla? 
 
Pedagogik handlar till stor del om människan, utbildning och fostran. Bland grundarna till 
moderna pedagogiska modeller finner man namn som Skinner, Neill, Rogers, Piaget, Dewey 
och Freinet. Deras teorier vilar på en människosyn, en samhällssyn och en kunskapssyn. 
Modellerna förutsätter först en samhällssyn, samt en uppfattning om vad skolans roll ska vara 
i samhället. De olika kunskapsfrågorna måste hela tiden analyseras till de förhållanden vi har i 
samhällsutvecklingen idag, där mänskligheten står vid ett vägskäl. Det finns en 
informationsvåg som väller in över människorna som aldrig förr. Den tekniska utvecklingen 
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gör det möjligt för oss att snabbt kunna samla och sprida allt mer information. Å ena sidan har 
vi ett hårdare, mer specialiserat, intensivare samhälle och arbetsliv, där den enskilde har små 
möjligheter att påverka sin egen livssituation. Den andra visionen är ett framtida mänskligare 
samhälle, där individen får vilja och förmåga till ett engagemang, eftersom det är då hon/han 
får en chans att kunna påverka sina egna livsvillkor och arbetsvillkor.  
Kunskapssynen betonas av Malte (1981) och kan sammanfattas i fyra frågor:                                           
 

 Vad är kunskap? 
 För vem finns kunskapen till? 
 För vilket syfte finns kunskap? 
 När ska man använda kunskapen? 

        Malten (1981) (s 88) 
 
Ska den lärande processen inrikta sig på enbart kunskap för skolan eller kunskap för 
vardagliga livet i och utanför yrkesutövningen?  Det har hittills sagts och citerats från 
läroplanen att kunskapen måste ha ett värde för människan själv, men också för samhällets 
utveckling. Den ska ge en kunskapsgrund och därmed en kapacitet och beredskap för 
samhälleliga insatser. Den lärande processen ska försöka få eleverna att välja det de tror sig 
vilja lära sig och att varje person ska känna att kunskapen kan ge en nytta i framtiden. Det är 
viktigt att eleven inte utgår från vad som är lättast att gå igenom för att nå målet, utan skolan 
ska försöka att få eleven till att prova på saker som eleven själv tycker är svårt. Men som han 
eller hon kanske egentligen vill göra. Människosynen säger oss vad människan är och vad hon 
har kapacitet att vara, samt vad hon kan utvecklas till med lämplig stimulering. Under 
kunskapsinhämtande ska eleverna få en ständig inblick i hur vi människor fungerar på ett 
naturligt sätt och hur vi reagerar på varandra. Jag och du, jag och de, ställs ständigt mot 
varandra, mitt eget jag speglas i andra människors reaktioner och reaktionen baseras på våra 
attityder. Få skolungdomar upplever att skolan lär ut den sociala kunskapen som behövs och 
kan vara relevant till deras egna liv (Malten 1981 & Nobel 2001). 
 
Sammanfattning: Kunskapen är en viktig del i det sociala livet. Med kunskap så får 
ungdomarna en större inblick i vad man får göra och inte. Droger är något alla ungdomar 
borde få kunskap om och där är Skolan är en viktig del i ungdomars kunskaps inhämtande. 
Det är skolan som har ett stort ansvar för att ge ungdomar den kunskap som de borde ha och 
den som är viktig. 
 
Attityder 
 
Ordet attityder används oftast vanligen som en term för en varaktig inställning som har byggts 
upp genom de erfarenheter man har. Det brukar oftast uttryckas genom om man är emot eller 
för något. Svenska människor har olika attityder till det mesta i samhället. Det kan både vara 
konkreta företeelser och mer abstrakta saker som jämställdhet eller religion. En attityd består 
av kognitiva, affektiva och intentionella komponenter. Den kognitiva delen innehåller vad vi 
tror eller vet om något. Den affektiva komponenten är hur starka känslor vi har. Den 
intentionella komponenten slutligen, syftar på vårt sätt att handla och bete oss mot 
attitydobjekt. Det är ganska svårt att påverka en attityd och detta beror på att det är många 
komponenter och faktorer som är inblandade. Den sociala delen i inflytandet spelar en väldigt 
stor roll vid attitydförändringar (Nationalencyklopedin 1994). 
 
Vad är en drog? 
 
En drog är något man intar för att få en stimulans i kroppen. Droger klassas inte som varken 
livsmedel eller medicin utan drogerna förändrar brukarens medvetande vid ett intag. Det är 
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viktigt att ha kunskap om vad innehållet är innan man provar något som man inte vet vad det 
är. Tillåtna droger är bland annat kaffe, te, kakao och tobak. Droger innebär för de flesta 
något förbjudet, men gränserna för det förbjudna växlar mellan tid och kultur. För inte så 
länge sedan var varken opium, cannabis, kokain eller LSD förbjudet i västvärlden. Kaffe var 
en gång i tiden förbjudet i Europa och tobak håller i praktiken på att bli förbjudet igen. 
Alkohol är förbjudet i en del muslimska länder, men tillåtet i andra. En drog är ett ämne som 
ger psykiska och fysiska skador och användaren kan bli beroende av det. Droger är olika 
ämnen som påverkar kroppen och sinnet genom att framkalla ett rus. Till droger finns det 
många saker som man kan räkna och en del av dem kan vara narkotika, vissa läkemedel, 
lösningsmedel, narkosmedel, dopingmedel, alkohol och tobak (Svenska dagbladet 1996).  
 
Drogerna och samhället 
 
En del av de droger som används i samhället är klassificerade som narkotika, och är inte 
tillgängliga för alla. Narkotikabruket är inte heller möjligt för alla att utöva, även om medlen 
kan anskaffas. Samhället försöker skapa sig olika möjlighetsstrukturer när det gäller vilka mål 
individerna vill nå och vilka medel som de kan använda. Vilka droger som är fysiskt och 
ekonomiskt tillgängliga och vilka som är socialt accepterade varierar i tid och mellan kön, 
åldrar och sociala grupper. Narkotikabruket i sin moderna form började få sin spridning bland 
ungdomar i Sverige under senare delen av 1960-talet. Under den tiden var inte kunskapen om 
droger stor hos ungdomarna eftersom det inte var många av de vuxna som kunde förmedla 
vad droger var och hur det påverkade oss människor. Den kunskap de hade bestod i att 
ungdomarna visste att man använde droger inom sjukvården och att dessa kan stimulera en 
människa på olika sätt. I allt större kretsar blev det mer populärt att röka hasch istället för att 
dricka alkohol, enligt amerikansk förebild. Utöver detta varierar det från land till land vilka av 
ämnena som på detta sätt kan klassas som droger. Man uppskattar att världens 
narkotikahandel för närvarande omsätter ca 4000 miljarder svenska kronor. Tidigare sa man 
att det endast var den internationella vapenhandeln som var större. Men idag finns det 
forskare som säger att droghandeln har passerat vapenhandeln och är därmed störst. Den allra 
största målgruppen för de som säljer narkotika eller andra droger, är våra ungdomar (Graaf & 
Andersson 2001).  
 
I det svenska samhället dricker vi t. ex öl eller vin till maten, framför teven eller i umgänget 
med vänner. De drycker vi använder oss av ingår i vårt vardagsliv och till livets fester. 
Alkoholen är sammankoppla med ritualer, tider och platser. I Sverige har vi i alla tider använt 
oss av just alkohol som berusningsmedel vid speciella tillfällen. Alkoholen är det äldsta 
berusnings- och bedövningsmedel man känner till. Den alkohol vi dricker som vin eller öl 
bildas av jästsvampar och dessa svampar har funnits i miljontals år på jorden, alltså långt före 
människans tid. Alkoholen är det vanligaste berusningsmedlet som används och därför är 
alkoholmissbruk också det vanligaste missbruket i vårt Svenska samhälle. Det finns ett stort 
antal alkoholer och alla är giftiga. Den alkohol som dricks framställs vanligtvis ur säd, potatis, 
frukter eller bär och heter etanol. 
 
Narkotika som cannabis, heroin, amfetamin och kokain har däremot inte de sociala 
funktionerna som alkoholen har i vårt svenska samhälle och därmed ingen föreskriven tid och 
plats i vårt vardagsliv. En enkätundersökning om skolungdomarnas drogvanor visade att 
drogmissbruket bland ungdomar hade sin största omfattning i början av 1970-talet. 
Procenttalet som uppgavs för ungdomar som provat droger då var ca 15%, men i början av 
80-talet så hade den siffran sjunkit med sju procentenheter, och i början på 90-talet så hade 
den sjunkit ytterligare tre punkter (Bergström 1996). 
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När det gäller könsfördelningen för ungdomar som provar droger så är den i princip lika stor 
bland pojkar och flickor, men med stigande ålder har det visat sig att missbruket ökar för 
pojkarna och minskar för flickorna. Det har visat sig i olika undersökningar att i början av 
1980-talet fanns det ungefär 10000 till 14000 tunga missbrukare i Sverige (Andersson 1991). 
 
Kontakten med droger 
 
Hur skiljer sig en person som använder droger från en som inte gör det? Det har gjorts försök 
att jämföra de som använder droger, med dem som inte gör det, vad det gäller den sociala 
bakgrunden och de personliga egenskaperna. Forskarna har intresserat sig för de statistiska 
skillnaderna, för att sedan studera olika processer i syftet för att förstå varför en människa 
börjar använda droger. Att använda droger är ett mer eller mindre olagligt sätt att använda sig 
av olika medicinska preparat som kan klassificeras som droger. Droger är inte något vi går 
och köper var som helst och det är inte så vanligt bland ungdomar att man kan få tag i droger 
via recept från läkare. Människor kommer oftast i kontakt med droger i sammanhang där vi 
skapar sociala relationer till andra människor. I situationer där man träffar nya personer kan 
de människor som vi kommer i kontakt med använda droger (Nygren 1978).  
 
Varför börjar man då själv att använda droger? Ett tänkbart scenario är följande: En ungdom 
kommer med i ett avvikande ungdomsgäng där det används olika droger som är mer eller 
mindre tillgängliga. Det finns ungdomar som är med i ungdomsgäng men som aldrig 
använder sig utav någon drog eftersom det finns annat som tillfredsställa dem, det kan vara en 
enkel sak genom att bara få vara med i just den gruppen. Det största behovet hos en ungdom 
är att kunna känna sig viktig genom att tillhöra en grupp. Det är ju ett dock ett känt faktum att 
de allra flesta blir "knarkdebutanter" i samband med grundskolan där man inte har hunnit 
utvecklats och inte förstår vad som är innebörden med att använda droger. De sägs att var 
fjärde svensk tonåring någon gång blir erbjuden narkotika och sedan går en av fem personer 
vidare in i fortsatt missbruk. Det är också ett faktum att ungdomar erbjuds droger för första 
gången av en nära vän.  
 
Anledningen till att en stor del av ungdomarna befinner sig i en farozon där de då kommer i 
kontakt med någon drog och det kan vara att de befinner sig i en mycket känslig del av sitt liv. 
De kan därför vara extra mottagliga för droganvändandet. Ungdomar vill ha det så roligt som 
möjlig, många vill att det hela tiden ska hända något spännande, de är nyfikna och vill försöka 
hinna prova på de mesta. Kompistrycket är en viktig faktor, man vill vara en i gänget och 
kunna känna den trygghet som andra känner. Använder kompisarna droger så är det lätt att 
man själv också gör det. Vad är det då som gör att vissa människor hamnar i ett drogmissbruk 
medan andra klarar sig? Det går inte att ge ett korrekt och enkelt svar på det. Många av oss 
har någon gång upplevt hur en person som har alla förutsättningar att "lyckas här i livet" dras 
in i ett drogmissbruk (Andersson, 1991).  
 
Det finns många olika anledningar till att ta droger och en av dem är en önskan att må bättre. 
Med drogernas hjälp kan man få en tillfällig flykt från vardagsproblemen. Ett piller kan lindra 
smärtor och dämpa den ångest man har. Några drinkar kan få den stressade mannen eller 
kvinnan i karriären att varva ner efter en hektisk dag på jobbet. En pipa hasch eller en trasa 
thinner kan få skolproblemen att dunsta bort för ett tag. Grupptryck, nyfikenhet, äventyrslusta 
och sökande efter spänning är andra vanliga anledningar till att prova droger. Det är 
spännande, förbjudet och ibland även lustfyllt. Bara det kan göra livet betydligt mer intressant 
än den gråa vardagen som man annars lever i (Bergström 1996). 
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För ungefär 10-15 år sedan tog de flesta avstånd från droger, det var non-smoking generation, 
sportighet och en sund attityd som gällde. Vid någon tidpunkt förändrades några av dessa 
värderingar. Sakta har olika andra ideal smugit sig på barn och tonåringar, många med 
positiva drogbudskap. Man kan inte hur länge som helst tillbringa sin tid i en grupp där 
majoriteten tar droger utan att själv börja. Det finns olika steg till varför en ungdom börjar 
använda droger. Några av dem är att de har ett starkt behov av en omedelbar spänning, de har 
ett grundläggande behov av upplevelser och av en social maktlöshet eller att de blir till en 
flykt från sina negativa känslor. Ungdomarna kan också känna att de har ett socialt tryck från 
någon i den avvikande gruppen samt att ungdomar vill umgås så mycket som möjligt med 
gruppen för att kunna känna deras reaktioner i deras egna handlingar (Bergström 1996).  
 
Drogmissbruket drabbar främst ungdomarna. Det missbruk som startar i dagens samhälle kan 
förstöra en ung människas kropp, liv och framtidstro. Då en ungdom börjar med droger så 
förstör han eller hon för sig själv möjligheten till ett liv i frihet eftersom drogerna tar över 
kroppen. Man har inte längre makt att bestämma över sig själv. Om inte drogernas makt bryts 
så är missbrukaren dömd till ett liv i förnedring, ofrihet och ohälsa. Efter en tid av att ha 
använt droger har man skapat ett beroende hos sig själv. Ett drogberoende beskrivs enligt 
WHO som ett tvång att ta drogen för att uppleva de psykiska effekterna. Till slut är det 
beroendet som styr missbrukarens liv. För att tillfredsställa sitt beroende är en missbrukare 
beredd att göra stora uppoffringar. I värsta fall kan han eller hon offra sin familj, hälsa, arbete 
och sitt eget sociala välbefinnande. Få missbrukare erkänner faktiskt att de är beroende av 
någon sorts drog (Nygren 1978). 
 
Behandlingen av en drogmissbrukare är ofta problematisk och kräver långvariga insatser. 
Syftet med behandlingen är att kunna ge missbrukaren möjligheter att återerövra och försöka 
behålla kontrollen över sitt eget liv. Först och främst måste missbrukaren vanligtvis botas från 
en rad olika sjukdomar och skador som personen har fått under resans gång. Därefter måste 
missbrukaren få den hjälp som behövs för att kunna fungera socialt och att försöka leva ett liv 
utan droger. Behandlingstiden kan bli över ett år och kanske i vissa fall ännu längre. Många 
ungdomar vårdas på olika kollektiv med tvång enligt lagen om vård av unga (LVU) eftersom 
samhället har misslyckats med att ge barn och ungdomar den drogfria uppväxt som de borde 
ha (Pellmer & Wramner 1994). 
 
Ungdomar och droger 
 
Det är inte ovanligt att ungdomar provar droger. Rusmedel ingår i de flesta samhällskulturer. 
Enligt Hwang och Nilsson (1996) är det ca 5% av alla ungdomar från 13 till 18 år i Sverige 
som provat någon form av droger. Det är också så att tre av fyra ungdomar i 16-årsåldern 
dricker någon sort av alkohol regelbundet. Det är ingen större skillnad mellan pojkar och 
flickor. Under tonåren så kommer en utvecklingsfas som normalt utmärks av stor 
egocentricitet, där de försöker att fokusera sina egna upplevelser och sammanhang samtidigt 
som de inte klarar att med sina egna förmågor kunna se lite längre och utifrån andra 
perspektiv. De tenderar att det fungera utifrån ett begränsat här och nu perspektiv, där varken 
det förflutna eller framtiden riktigt får plats. Uttalanden som "livet efter 30 är meningslöst" 
och "man kommer att dö ung" etc. är uttryck för tonårs jargong. Med detta relativt korta 
tidsperspektiv och för lite kunskap ses drogerna inte som något hot för mig själv. 
Ungdomarna träffar människor och läser om kända rocklegender som har använt sig av droger 
i ett, fem eller tio år, utan att dö, bli skadade eller på annat sätt konstiga. Varför skulle det 
hända mig är ett ungdomligt perspektiv. Alkohol kan fylla en viktig funktion för många 
tonåringar som är rädda för att närma sig det motsatta könet och är osäkra på hur de uppfattas 
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av andra. Bristande tilltro till sin egen attraktivitet och dåligt självförtroende är vanliga 
tonårssymtom som gör tonårslivet svårt. Tonåringar utvecklar snabbt tolerans mot alkohol och 
måste därför ganska snart öka dosen för att uppnå berusningseffekt. Detta leder då till ett ökat 
intag och större risker, fysiskt och psykiskt på kroppen. Det kan räcka med endast ett par års 
intensivt bruk av alkohol för att de unga skall bli alkoholister medan det tar tio år eller mer för 
en vuxen. Kanske är det tur att alkoholen är så kraftigt ångestskapande så att den riskerar att 
skrämma iväg många ungdomar på grund av detta. Missbruk är i högsta grad en fråga om 
relationer. Det är i de sociala relationerna som missbrukaren måste göra valet mellan sitt 
sociala liv och drogerna. Det är i relationen till läkaren som missbrukaren kan välja att följa 
medicinska råd eller inte. Det är i relation till behandlaren som det kan avgöra om 
behandlingen blir framgångsrik eller inte. Relationen till socialtjänsten avgör effekten av den 
sociala insatsen. Runt varje människa med drogproblem finns en omgivning som inte talar 
med varandra (Hartelius & Saccone & Wikström 1989). 
 
Det finns idag många olika organisationer världen över som har som uppgift och mål att med 
olika metoder minska droganvändningen och försöka helt få bort droger från samhället. Det 
finns idag mellan 300 000 och 500 000 svenskar som missbrukar droger. De sammanlagda 
kostnaderna för skadorna av missbruket har beräknats till 100 miljarder kronor om året. De 
siffrorna är osäkra, de kan ändras från dag till dag. Lagarna har ändrats när det gäller droger. 
Ett förbud mot att vara påverkad på allmän plats kom år 1976. På några år mångdubblerades 
straffen och de skärptes mer än för andra brott. År 1988 så blev det straffbart att ha någon som 
helst kontakt med narkotiska preparat (Hartelius 2001). 
 
Drogerna, skolan och arbetslivet 
 
Skolans olika verksamheter har olika formella och informella mål. I de formella målen så 
ingår betyg, prov. I de informella målen så sker det grupperingar efter olika prestationsnivåer 
och status och värde fördelas mellan individer och grupper. De informella målen är det som 
händer på sidan om klassrummet och lärarna. Det är inte bara den framtida statusen i form av 
olika utbildningsnivåer som yrken och skolan fördelar. Varje insats en elev gör i skolan 
bedöms och kategoriseras som framgång eller misslyckanden. Elever tillskrivs efter samlade 
bedömningar och egenskaper som är bra eller dåliga och detta sker i betygssystemet. Eleverna 
tillägnar sig dessa formella och informella omdömen som får självuppfyllande verkan. 
Skoltiden är den sociala identitetsbildningens tid för ungdomarna. De skapar under årens lopp 
allt mer framträdande bilder av sig själva som begåvad, dum, medelmåttig osv. Man tolkar 
sina framtidsutsikter, sina behov och önskemål utifrån dessa självbilder. De självbilder man 
får grundas ändå från första början i hemmet. Denna stämplingseffekt förklarar en del av 
bakgrunden till att vissa elever tycks sortera ut sig själva ur skolsystemet eller att 
skolsystemet sorterar ut eleverna. På detta sätt så blir ungdomarna mer svaga och mottagliga 
för användning av droger.  
 
På allt fler företag och skolor genomförs drogtester. 1994 uppgav 47% av de större företagen 
att de genomförde drogtester, ytterligare 19% uppgav att de planerade att införa 
testverksamhet. De senaste åren är det även många medelstora och mindre företag som har 
följt efter när det gäller att införa drogtester. Åsikterna angående drogtester är många, en del 
menar att man inte har lagmässigt stöd för att genomföra de drogtester man gör inom arbetsliv 
och skola. Rent generell kan en arbetsgivare eller en skola aldrig kan tvinga någon att 
genomgå ett drogtest. För närvarande är det endast polisen som kan genomföra drogtester, 
med hjälp av våld om det nu skulle behövas efter man har uppfyllt ett antal olika kriterier 
först. Skolan är vår största arbetsplats och det är därför inte alls något konstigt att man inom 
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skolan har problem med drogpåverkade personer. Allt fler elever på skolor drogtestas vid 
misstanke om eventuellt drogmissbruk. Det är viktigt att komma ihåg att skolan måste skilja 
på elever som är myndiga respektive omyndiga. När det gäller de omyndiga eleverna måste 
alltid deras föräldrar kontaktas innan urinprov eller tester utförs. Det har gjorts en EU-rapport 
som visade att Sverige idag är det enda landet i Europa där antalet missbrukare av tunga 
droger, som amfetamin och heroin ökar. Under 20 år har antalet tunga missbrukare ökat med 
70 % i Sverige, från 17000 till cirka 26000. Dessutom har dödligheten bland de här 
personerna fördubblats. Samtidigt är Sverige det land inom EU där cannabisbruket bland 
ungdomar är minst vanligt. En av hundra ungdomar har använt sig av cannabis i Sverige 
(Hubinett 1993). 
 
Utvecklingen från det vardagliga droganvändandet till missbruk är en process som fortgår 
utan individens medvetenhet och till mestadels utan dennes insikt om vad som sker. Detta 
brukar emellertid inte innebära att missbruket har ett förlopp med bestämda stadier. Växlingen 
mellan olika perioder eller skeden i ett enskilt fall utgörs av förändrade förhållanden mellan 
drogbrukets tillgänglighet och vardagslivets struktur - missbrukets två kritiska dimensioner. 
Att knarka förutsätter att drogmissbruket är tillgängligt men också att vardagsstrukturen 
tillåter att man använder sig av knark. Drogmissbruket kan alltså ändras genom att man 
förändrar sin vardag från hur den såg ut förr till en annan. Denna process innebär att man får 
oavsiktliga sociala konsekvenser (Pallmer & Wramner 1994). 
 
Doping 
 
Dopingpreparat är inte någon rusframkallande drog på samma sätt som narkotika. Det går inte 
att fastställa att en person vid ett tillfälle har använt sig av doping med hjälp av enbart 
undersökningar av kroppsliga eller psykiska reaktioner utan biokemisk provtagning behövs 
för en säker slutsats. Dopingpreparat kan dock redan efter en kort tids missbruk ge upphov till 
tydliga förändringar som kan utgöra varningssignaler för omgivningen. De följande 
kroppsliga förändringarna kan under en förhållandevis kort tid visas att man använt sig av 
doping. Man får då en mycket snabb tillväxt av muskelmassa, håravfall kan förekomma, acne, 
samt en del magkramper och illamående. Ett sätt att upptäcka doping kan vara att se om 
individen har ett starkt intresse för hård träning och en fixering vid den egna kroppens 
utseende och utveckling. (Hartelius 2001).  
 
Svårigheter med att upptäcka missbruk 
 
Det finns en hel del faktorer som bidrar till att försvåra upptäckten av drogmissbruk. Ett 
drogrus varar i allmänhet så kort tid att en missbrukare kan dölja detta för utomstående genom 
att hålla sig undan. För att kunna upptäcka ett pågående missbruk måste man vara på plats i 
samband med konsumtionen eller omedelbart därefter och vara uppmärksam på den enskildes 
symtom som uppträder vid ett drog rus. Tecknen brukar till en början vara mycket svaga 
eftersom missbrukaren oftast döljer eller förringar sitt drogintag. 
 
Många av de psykiska eller sociala störningarna kring missbruket kan lätt feltolkas som 
pubertetsproblem eller livsproblem i allmänheten. Ansvariga vuxna, som föräldrar eller lärare, 
kan oftast tycka att det är lättare att blunda för missbruk än att erkänna att det förekommer i 
den närmaste omgivningen eller så är det möjligtr att de har en brist på kunskap när de gäller 
droger (Hartelius2001).  
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Det har gjorts drogenkäter i Gällivare och det gjordes för något år sedan och där deltog det 30 
pojkar och 36 flickor från åldrarna 15-16 år. Denna enkät visade att debutåldern för första 
”fyllan” var 13års åldern. Man kunde även också se att ungdomar någon gång använde 
tabletter och alkohol för att försöka få en bättre effekt på ruset. Narkotika förekom också men 
i en mindre skala om man ser på det som inte har använt sig av narkotika. Det har hänt rätt 
ofta att ungdomarna har blivit erbjudna narkotika av äldre samt av de i sina egna åldrar 
(Förebyggarbussen 1998). 
 
Syfte 
 
Med hjälp av värderingsövningar så har jag försökt att förändra ungdomars attityder till 
droger. 
 
Metod 
 
För att kunna mäta påverkan från ungdomarna så har jag använt mig av enkäter (Bilaga 1) vid 
två tillfällen. Jag lämnade ut enkäterna i början och i slutet av utvecklingsarbetet. Under 
utvecklings arbetet så använde jag mig av värderingsövningar för att mäta ungdomarnas 
kunskap och attityder (Bilaga 2). Enligt Ejvegård (2000) så passar enkäter bäst när det gäller 
att få fram attityder, smak och åsikter. Jag valde enkäter som metod eftersom det handlar om 
ett så privat ämne och jag tror att jag får de mest rättvisa resultaten med enkäter.  
 
Försökspersoner 
 
Mina försökspersoner är 20st ungdomar hälften flickor/pojkar från en högstadieskola i åldern 
13-17 år. Jag valde att välja ungdomarna efter lika många pojkar/flickor sedan så valde jag de 
efter olika åldrar för att få ett bredare resultat.  
 
Bortfall 
 
Det har inte förekommit några bortfall vid enkättillfällena. 
 
Material 
 
Undersökningen gjordes med hjälp av enkäter och värderingsövningar. För att få material till 
bakgrunden så har jag använt mig av litteratur.   
 
 
Genomförande 
 
Jag har disponerat två tillfällen, fördelad övar sex veckor, för mitt genomförande av studien. 
Lektionstiderna varierade. Jag lämnade ut enkäterna i början av praktiken och i slutet. Under 
varje lektion har jag genomfört olika värderingsövningar samt att jag försökt påverka 
ungdomarna,  målet var att öka ungdomarnas kunskap och förändra deras attityder om droger. 
 
Tidsplan 
 
Veckor   
 Vårterminen 2002  så lämnade jag in mitt PM .  
47-48 Började med att leta litteratur och skriva på 

bakgrund, metod, syfte. 
 

49 Arbetade med att få bakgrunden klart.  
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50  jag lämnar in bakgrund, metod, syfte.  
51-12 Här emellan skulle jag hitta praktikplats, kanske 

eventuellt ändra syfte, bakgrund, metod. Jag ska 
gör enkäter, samarbetsövningar och andra 
förberedelser inför praktiken. 

 

 Praktiken börjar.  
13 Lämna ut enkäterna. 

Lära känna ungdomarna.  
Diskutera lite om varför jag är där. 

 

14 Ordna en diskussions grupp. (pedagogisk del.) 
Där jag ska diskutera droger med ungdomarna. 
Och att de får lägga fram om vad som intresserar  
dem i ämnet. 

 

15 .  
16 Använda mig av en 4 hörns övning till studien 

 
 

17  
 

 

18 Dela ut en slutgiltig enkät.    
19  

 
 

19 - Sammanställning av allt.  
 
 
Resultat 
 
Efter genomförda enkäter så har jag sammanställt resultatet. Jag har valt att redovisa resultatet 
med hjälp av diagram. Undersökningen benämns i diagrammen som tillfälle 1 och tillfälle 2. 
 
Fråga 1. 

Figur 1. Hur mycket anser du att du vet om droger?          Tillfälle 1
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Kommentar: Figuren visar att drygt hälften av ungdomarna anser att de kan ganska mycket 
och mycket om droger.  
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Fråga 1. 

Figur 2. Hur mycket anser du att du vet om droger?          Tillfälle 2
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Kommentar: Figuren visar att vid andra tillfället så har det skett en förändring åt båda hållen.  
De har skett en positiv och negativ förändring. Det man ser är att alla utom två pojkar anser 
att de vet ganska mycket om droger. Men för flickorna så har inte skillnaden förändrats så 
mycket utan det är en flicka som har gått över från ganska mycket till lite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 2 

    Figur 3. Känner du någon kompis som använder sig av droger? 
Tillfälle 1
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Kommentar: Figuren visar att det är lika bland pojkar och flickor på dem som känner någon 
som använder droger och för dem som inte känner någon som använder sig av droger. 
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Fråga 2. 

  Figur 4. Känner du någon kompis som använder sig av droger? 
Tillfälle 2
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Kommentar: Figuren visar att de skett en förändring i bägge från tillfälle1. För pojkarna så har 
det tillkommit tre stycken som känner någon. För flickorna så har det inte skett en så stor 
förändring utan det är en flicka som har tillkommit på ja alternativet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Om ja , vilka  känslor har du för den kompisen i sådana fa ll? 
Tillfä lle  1
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Kommentar: Det här är en följd fråga till figur 3 och här kan man se att det är lika många som 
svarade på alternativet ”bryr mig inte” som på ” försöker påverka men han/hon lyssnar inte”. 
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   Figur 6. Om ja, vilka känslor har du för den kompisen i sådana  fall? 
Tillfälle 2
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Kommentar: På följd frågan vid tillfälle 2 så är tendensen att pojkarna bryr sig mindre. 
Flickorna känner att dem får sämre känslor när en kompis använder droger. Det har blivit en 
positiv förändring för flickornas del.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 3. 

      Figur 7. Tror du att du som kompis har en möjlighet att påverka de 
ungdomar som använder sig av droger att sluta använda dem?  Tillfälle 1
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Kommentar: Figuren visar att det är jämnfördelat bland ungdomarna på alla tre alternativ.  
De flesta tror att de kan förändra någon/vissa. Vidare är fördelningen lika mellan de andra 
alternativen.   
 
 
 
 
 



   13 
 

 

Fråga 3. 

      Figur 8. Tror du att du som kompis har en möjlighet att påverka de 
ungdomar som använder sig av droger att sluta använda dem?      Tillfälle 
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Kommentar: Figuren visar att det blev en förändring från tillfälle 1. Det är fler ungdomar som 
tror att någon/vissa går att förändra, där av flest flickor 9st. Det har blivit en positiv 
förändring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 4. 

     Figur 9. Tror du att det skulle komma till någon nytta av att 
ha lite kunskap om droger?   
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Kommentar: Figuren visar att båda könen tycker att de skulle komma till nytta av att ha, från 
lite till stor nytta.  
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Fråga 4. 

     Figur 10. Tror du att det skulle komma till någon nytta av att ha 
lite kunskap om droger? 
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Kommentar: Figuren visar att det har blivit en stor förändring från första tillfället. Det man ser 
nu att majoriteten tycker att det är till stor nytta av att ha kunskap. Det har blivit en positiv 
förändring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 6. 

      Figur 11. Har du själv använt dig av någon sorts drog? 
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Kommentar: 4 av 20st har använt droger. 
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Fråga 6. 

      Figur 12. Har du själv använt dig av någon sorts drog?           Tillfälle 2
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Kommentar: Figuren visar en liten förändring från första tillfället, det är att de tillkommit en 
person från båda könen från nej till ja alternativet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13. Hur kändes det?                  Tillfälle 1
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Kommentar: Figuren visar att det är jämnt mellan bra och dåligt. 
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Figur 14. Hur kändes det?                Tillfälle 2
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Kommentar: Figuren visar på en förändring från tillfälle 1. Fler tycker att det kändes mycket 
bra. Det har blivit en negativ förändring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 9. 

Figur 15. Vad är det som påverkar ungdomar av att använda sig av 
droger? Tillfälle 1
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Kommentar: Figuren visar att majoriteten tycker att det är umgänget som påverkar att man 
börjar använda droger. En flicka tror att de kan vara miljön som påverkar, när en pojke svarar 
på svarsalternativet fritiden och tre på annat. 
 
Denna fråga stärks från resultatet på fyra hörns övningen. Ungdomarna tror även där att det är 
umgänget som har den största påverkan till att det börjar använda droger.  
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Fråga 9. 

     Figur 16. Vad är det som påverkar ungdomarna av att använda 
sig av droger? Tillfälle 2
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Kommentar: Figuren visar att det skett en förändring från tillfälle 1. Det är fler som ser 
fritiden som en påverkande faktor till drog användandet.  
 
 
Denna fråga stärks från resultatet på fyra hörns övningen. Ungdomarna tror även där att det är 
umgänget som har den största påverkan till att det börjar använda droger. Det är även miljö 
alternativet som stärks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 10. 

       Figur 17. Avskräcker ålders gränser och lagstiftningar 
ungdomar från att använda droger? Tillfälle 1
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Kommentar: Figuren visar att de flesta av ungdomarna tror att de avskräcker med ålders 
gränser och lagstiftningar.  
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Fråga 10. 

Figur 18. Avskräcker ålders gränser och lagstiftningar ungdomar från 
att använda droger? Tillfälle 2
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Kommentar: Figuren visar att det blivit en förändring från första tillfället och att det nu är 
många flickor som har bytt alternativ från de flesta till några. Det är 12st som tror att 
lagstiftningar och åldersgränser är avskräckande. Det har skett en negativ förändring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 11. 

     Figur 19. Vid vilken tid av livet tror du att man är som mest 
mottaglig för droger?      Tillfälle 1
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Kommentar: Figuren visar att åtta pojkar och nio flickor tror att det är i ungdomsåren. 
Resterande menar att de är vid vuxen ålder. 
 
 
 
 
 



   19 
 

 

Fråga 11. 

     Figur 20. Vid vilken tid av livet tror du man är som mest 
mottaglig för droger?   Tillfälle 2
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Kommentar: Figuren visar att de har ökat bland pojkarna på ungdomsalternativet så att de är 
nio stycken som tror nu att de är ungdomsalternativet och att en tror att de är vid barns ålder. 
Det är lika mellan tillfälle 1 och 2 när man tittar på flickorna så där har det inte skett någon 
förändring.  
 
Resultat av enkäten från fråga fem och åtta finns i (bilaga 3) 
 
Resultat från fyrahörns övningen. 
 
Denna övning gjorde jag för att kunna få fram ungdomarnas egna åsikter och värderingar.  
 
Vad skulle du göra om du kom på en fest där alla dricker? 
 
De flesta av ungdomarna gick till alternativ 2 och 4.  
Alternativ:  
● Säga att du inte dricker, 7 av 20st. 
 
”Det man ska göra är att kunna stå på sig bara för att man inte dricker, man ska kunna säga 
ifrån.” ”Man ska säga som det är, att man inte dricker och klarar man inte av det så behöver 
man inte vara där.” ”Har man åldern inne så är det ingen fara om man tar sig ett glas men om 
inte så ska man helst låta bli.” 
 
●Festa som alla andra, 5 av 20st. 
 
”Har man kommit på en fest så är det självklart att man ska följa med strömmen och dricka 
lite själv. Annars så kan man gå någon annanstans om man inte vill vara där.” (Bilaga 2). 
 
Vad är det som påverkar ungdomar av att använda sig av droger? 
 
De flesta av ungdomarna gick till alternativ 1 och 3. 
Alternativ: 
● Kompisar/arv, 14 av 20st. 
 
”Självklart så är det kompisarna som påverkar, om man nu tar droger.” ”Tror inte det har 
något med arvet att göra eftersom om föräldrarna skulle vara alkoholister så tror jag att man 
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skulle bli avskräckt.” ”Vänner och deras vänner har en stor påverkan om man börjar med 
droger.” 
 
● Samhället/miljön, 4 av 20st 
 
”Visst har samhället en stor betydelse om man använder droger eller inte.” ”Det beror på vad 
man har att göra och sedan om man känner att dem försöker göra något åt det.” ”Miljön ska 
vara bra och man ska trivas där man är.” (Bilaga 2). 
 
Grannens dotter ligger ner drogad på en allmän plats, dina föräldrar ser hon, vad ska 
de göra? 
 
De flesta av ungdomarna gick till alternativ 1 och 3. 
Alternativ: 
● Ringa polisen, 6 av 20st. 
 
”Kan man inte ta vara på sig själv och inte vet var man har sin gräns så ska man inte använda 
sig av droger och då är det inte mer än rätt att man ringer polisen.” ”Men sedan kan hon vara 
så sjuk att man måste ringa efter en ambulans och då har det ingen betydelse om polisen får 
reda på det.” 
 
● Köra hem hon till hennes föräldrar, 6 av 20st. 
 
”Ligger hon nu helt borta så vore det säkert en trygghet för hennes föräldrar att veta om hur 
det är med henne och sedan får de avgöra om det behövs någon ambulans.” (Bilaga 2). 
 
Vilka droger tror ni används i ungdomskretsarna idag? 
 
De flesta av ungdomarna gick till alternativ 2 och 3. 
Alternativ: 
● Alkohol, 15 av 20st. 
 
”Nästan alla som använder sig av någon sorts drog använder sig av alkohol eftersom det är 
lätt att få tag i.” ”Sedan så är det inte lika farligt som de andra drogerna.” 
 
● Hasch, 5 av 20st. 
 
”Man får faktiskt se på en del ställen där de förekommer hasch och de värsta är att 
ungdomarna försöker att inte dölja användningen, utan tror dem är tuffa när dem röker på.” 
”Hasch lukten är en lukt man känner igen om man har känt den förut.” (Bilaga 2). 
 
Tror ni att det har ökat med droger i det svenska samhället de senaste åren? 
 
De flesta av ungdomarna gick till alternativ 1 och 4. 
Alternativ: 
● Ökat, 14 av 20st. 
 
”Ja vi tror att de har ökat eftersom idag så ser man det nästan överallt i allmänheten.” ”Vi tror 
att det både kan ha minskat och ökat men det är ju från drog till drog.” 
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● Annat, 6 av 20st. 
 
”Det är lite som minskar av en sak och sedan ökar med en annan och det kan bero på att det 
blir så kultur blandat, sedan att det förändras mycket med modet.” (Bilaga 2). 
 
 
Diskussion 
 
Reliabilitet 
 
Vid sammanställningen av mitt arbete har jag funnit några faktorer som kan ha påverkat 
tillförlitligheten i mitt arbete. För att få en hög reliabilitet i en undersökning så krävs det en 
större kvantitet då man arbetar med en grupp. Det gäller när man jobbar med undersöknings 
personer och antal tillfällen. Det kan också vara att jag själv har påverkat reliabiliteten.  Sättet 
jag mätt och påverkat ungdomarna på har inte varit bra eftersom jag inte har fått så stor 
förändring från enkättillfällena. Jag är medveten om att jag har använt mig av för få 
påverkande tillfällen för att nå en hög reliabilitet. Om jag hade använt mig av en intervju, 
kanske jag fått ett annat resultat. När ungdomarna fyllde i enkäterna så fick dem svara 
anonymt eftersom det är ett så privat ämne och att ingen behöver känna sig utpekad. Det jag 
borde ha gjort var att ha samma frågor på enkäterna som på fyra hörns övningen, då hade jag 
fått ett mer stärkande resultat. 
 
Validitet  
 
Jag tycker att jag skulle ha utformat enkäterna på ett bättre sätt genom att ha mer entydiga 
frågor för att få en bättre validitet. Eftersom enkätfrågorna inte var så entydiga och utformade 
som de borde vara, så var det inte möjligt för mig att mäta ungdomars kunskap och deras 
attityder kring droger på ett bra sätt. Jag använde mig bara av två påverkande övningar, det 
borde ha varit mer. Andra metoder som jag hade kunnat använda mig av är intervjuer, dagbok 
och samtal. Dessa metoder hade kunnat hjälpa till att få ett annat resultat. Om jag hade gjort 
om denna undersökning så skulle jag ha planerat mer innan jag gjorde studien. Resultatet 
skulle säkert ha blivit mer tydligt om jag använt mig av mer påverkande övningar.  
 
Resultatdiskussion 
 
När man försöker att ändra ungdomarnas kunskap och deras attityder inom droger så är det 
inget som sker på en gång utan man får jobba ett bra tag innan ungdomarna börjar tänka efter 
vad det egentligen handlar om. Men det är bra att se att alla kan lite om någonting. Jag tycker 
att det är svårt att dra stora slutsatser eftersom de förändringar jag fick, inte var så stora. 
Ungdomarna tycker själva att det är en positiv sak att ha kunskap om droger och de kan jag se 
som en bra början hos många ungdomar. Sedan när ungdomarna har den kunskapen att de kan 
försöka påverka sina kompisar från att sluta att använda droger. Kunskapen hos ungdomarna 
har blivit en förändring med små marginaler under detta arbete men man kan ändå se att den 
har förändrats både positivt och negativt. 
 
Enligt Hwang och Nilsson (1996) så nämns det att de är mycket ovanligt att ungdomar inte 
använder sig av droger och att drogmissbruket drabbar ungdomar främst. Jag kan känna att 
man kan dra en slutsats där om att ungdomarna inte har det så lätt idag, men samtidigt så 
förstår jag att det kan stämma i verkligheten. 
Det man ser på figur tre till sex är att det skett en förändring mellan tillfällena. Förändringen 
var att antalet ungdomar ökade bland dem som känner någon som använder droger till det 
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andra tillfället. Det kan bero på många olika saker så som att ungdomarna kanske känner 
trygghet och vågar svara ärligare eller så att det kanske har tillkommit mer droganvändare i 
samhället. Till följd frågan om vilka känslor de har till det som använder droger. 
Förändringen var inte stor men den hade blivit mer positiv därför att det var några som tyckte 
att de var dåligt att deras kompis använder sig av droger. Som Andersson (1991) säger, är att 
ungdomarna är i en farozon eftersom de befinner sig i en mycket känslig del av sitt liv. Det är 
inte lätt för en ungdom att säga ifrån om deras kompisar använder sig av droger. Jag tror att de 
kan vara svårt från tillfälle till tillfälle att man kan bedöma vad man har för känslor kring sin 
kompis. Sedan att man ser att ungdomarna har så många vänner som använder sig av droger. 
Där kan man se om ungdomarna verkligen valt rätt umgängets krets eller om de är i en 
situation där de känner att de trivs, enligt Bergström (1996) så är det spänning och trygghet 
ungdomarna vill ha.  
 
I Figur 9 & 10 så kan man se ett positivt resultat genom att ungdomarna känner att de kan 
påverka deras kompisar genom att försöka sluta använda sig av droger. Det är väl där man kan 
se skillnaden på att de har en positiv tro till att det skulle vara nytta av att ha kunskap om 
droger. Med det så hoppas jag också att deras attityder har förändrats om droger. Det jag kan 
se är att några känner att det inte går att påverka alla sina kompisar utan att man håller sig till 
vissa. Det kan kanske kännas att det inte berör just den personen eftersom han/hon kan ha 
kommit för långt i missbruket. Jag tycker att det känns bra att de finns några ungdomar som 
verkligen försöker i vissa situationer.  
 
Det visade sig i resultatet att det inte var så många som jag trodde och läst om som använt 
droger, men man ska se det som en positiv sak, att det bara var sex av 20 som provat. Enligt 
Andersson (1991) så menar han att det är många som blir erbjudna droger men att det är också 
få som börjar med det. Jag kan känna att det kan var så. Jag kan se att vid andra tillfället på 
figur 13 så har det tillkommit en pojke som har använt sig av droger. Det tror jag kan bero på 
att han har fått mer kunskap om vad han har använt och på så sätt fått en kunskap i vad det 
var. Men det kan också bero på att han kände att han hade mer trygghet nu vid andra tillfället 
eftersom han lärt känna mig, och att de kan påverkat resultatet. 
 
Det jag ser är att inställningen till hur det kändes på figur 12 & 14 har förändrats till det 
negativa, och med det menar jag att ungdomarna nu tyckte att det kändes bra att använda 
droger. Vad Bergström (1996) säger, är att det inte så konstigt att det är några som använder 
sig av droger. Det kan finnas många alternativ till användandet och det kan vara att de är i en 
känslig period i livet, spänning, nyfikenhet mm. Jag tror att resultatet har förändras mycket 
pga. deras attityder kring droger. Med det så menar jag att alla har olika uppfattningar kring 
ordet droger och vad det ordet har för en betydelse.  
 
Vad figur 15 & 16 visar är att det inte blev något förändrat resultat mellan tillfällena och det 
kan bero på att ungdomarna redan har den vetskapen om att det är umgänget som är en stor 
faktor till användandet av droger. Det jag kan känna är det att de kanske inte nu bara beror 
just på umgänget utan att det kan ha flera andra faktorer som miljön och samhället i det stora 
hela. De Nygren (1978) menar är att människor kommer oftast i kontakt med droger i 
sammanhang där vi skapar sociala relationer till andra människor 
 
Man kan tro att det har en stor betydelse att man har lagar och åldersgränser. Jag tror att om 
en ungdom vill ha tag på en drog så tror jag det inte behöver vara så svårt. Man kan se på 
figur 17 & 18 att det skett vissa förändringar från att det var ganska avskräckande till att det 
nu är lockande. Där tror jag att många faktorer kan ha spelat in, kanske personen ifråga söker 
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efter en viss spänning eller att han kanske vill prova på något nytt genom att bryta lagen. Jag 
tror att jag kanske har gett ungdomarna en tankeställare så att dem får fundera själv vad som 
är lagligt och olagligt. 
 
Vad man kan se på figurerna 19 & 20 så tror de flesta att det är i ungdomsåren som man är 
mest mottaglig för droger. Man ser att även Bergström (1996) tycker att det kan vara i 
ungdomsåldern man är som mest mottaglig för droger. Jag instämmer med vad Bergström 
(1996) anser, och jag kan tro att det kan bero på mycket med osäkerhet, spänning eller kanske 
rent av en flykt från det vardagliga livet. Även att ungdomar kategoriseras i skolan gör det 
inte bättre för ungdomarna att få sin självkänsla. 
 
Ungdomarna visade ett intresse till att diskutera om droger. Jag fick höra många åsikter om 
varför man dricker eller använder sig av någon annan drog. Det jag fick se var att många inte 
var rädda att prata om droger. Det kan vara svårt för en ungdom att ta ställning till det man 
vill så i stället så följer dem grupptrycket med rädslan och osäkerheten för att göra bort sig. 
 
Det ungdomarna tycker är att man ska våga säga ifrån om man inte dricker eller använder sig 
av någon annan drog. Ungdomarna menar att man inte behöver vara på fester om man inte 
klarar av att säga ifrån. De tycker också att det gör mycket om man går på en fest med en 
kompis eftersom det är då det blir lättare att bli påverkad till att dricka alkohol. Jag tycker det 
är bra att det är så många som klarar av att säga ifrån. Jag tror att det är ganska självklart att 
man blir mer påverkad av en kompis om man går på en fest. Eftersom det är kompisar man 
går på fester med, man går ju inte dit ensam. Om man ska gå på en fest så är det möjligt att en 
tanke redan har slagit innan man kommer till festen om att det kanske händer att man dricker 
lite. Med det menar jag att det inte är lätt att vara social på samma sätt med dem som 
använder droger som det är när man inte är påverkad. På frågan vad de trodde att deras 
föräldrar skulle göra om de hittade grannens dotter på en allmän plats ner drogad. Många 
ungdomar trodde att de skulle ringa polisen eller köra hem hon till hennes föräldrar. Det jag 
tror med det är att man ska vara försiktig med de man gör, visst kan man ringa polisen men 
vet man då om man gör nytta eller förstör för flickan. Man vet inte vad konsekvenserna blir i 
framtiden för flickan. Det jag hade kunnat säga är att det hade varit smartare att föra flickan 
hem så att hennes föräldrar hade fått avgöra vad som skulle göras. Alkoholen är något som 
ökar i samhället menar ungdomarna. De som använder sig av någon drog använder sig oftast 
av alkohol eftersom det är lätt att få tag i, sedan så menar dem att det inte är lika farligt att 
använda alkohol som någon annan drog. Alkohol är ju klassad som en drog så visst är den 
nästan lika farlig som vilken drog som helst. Enligt Hwang & Nilsson (1996) så är det tre av 
fyra ungdomar som dricker alkohol regelbundet. Det är ingen skillnad mellan pojkar och 
flickor. Vad jag vet så är det inte så stora problem att kunna få tag i alkohol, vill man ha tag i 
det så är de lätt. Med det så börjar man att fundera hur dem äldre tänker när dem langar 
alkohol till ungdomar. Hasch är något som har ökat mer säger ungdomarna och att man kan se 
det lite varstans. Man får sig en tankeställare då när man hör sånt och att det blir mer vanligt 
att man använder sig av hasch.  
 
När jag gjorde mina övningar så var det huvudsakligen för att ungdomarna skulle ha kul och 
skulle fungera bra tillsammans. Så det jag gjorde var att börja ställa en fråga, ex. (Jag ser 
mycket droger på stan.). Alla i gruppen blev intresserade och ifrågasatte. Så gruppen fick 
diskutera det ett tag innan jag tog över och började med mina övningar. Det jag såg var att 
gruppen fungerade bra men att det fanns någon enstaka person som kunde komma i skym 
undan och det var när andra började diskutera mellan varandra. Under övningens gång så var 
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det väldigt livlig och surrigt i aulan som jag var i. Jag vet inte om det kan ha påverkat negativt 
eller positivt men jag antar att det bara var positivt att dem ville prata. 
 
Sammanfattning av resultatet 
 
I resultatet kan man se att det finns ungdomar som använder droger och även har vänner som 
gör det. Man kan se att ungdomarna tror att det är umgänget som har den största betydelsen 
till droganvändningen. Det är kul att ungdomarna själv tycker att de har en viss kunskap om 
droger. Man kan se att de skett några små förändringar mellan enkät tillfällena och att det har 
blivit både en positiv och negativ förändring. Det man ser är att det inte är så stor skillnad 
mellan pojkar och flickor i användandet av droger och den kunskap som de har.  
 
Egna värderingar 
 
Nu när man ser helheten av mitt arbete så kan man faktiskt se att jag har fått svar på några av 
frågorna som jag ställde mig. Kan man förändra ungdomars attityder och kunskaper. Jag 
tycker att man kan det, men tiden kanske har varit lite för kort och jag lite för oengagerad för 
att få en större förändring. Jag kunde även se att ungdomarna jag valde ut hade en egen 
ståndpunkt och att de kunde diskutera på ett bra sätt om deras åsikter och funderingar. De jag 
tycker är att alla skolor ska ha mer drogundervisning samt att man kanske sätter in en lektion 
på schemat som kan heta livskompetens där man lär eleverna hur samhället, individer och 
situationer fungerar. De förändringar som skett har inte varit så stora men jag tycker ändå att 
de har fallit åt rätt riktning. 
 
Under min utbildning har jag märkt att skolan har en betydelse för skolungdomarna. 
Ungdomarna har inte så många vuxna i skolan att prata med om det är något som tynger eller 
bekymrar dem. Dagens ungdomar har ett behov av vuxenkontakt. Skolan är en lärande plats 
där ungdomar går för att lära sig, men också för att träffa sina vänner. För en ungdom är deras 
vänner en viktig del i deras liv, så det är inte omöjlig att de följer sina vänner och gör som de 
gör för att inte känna ett utanförskap. Det jag tror är att föräldrarna behöver engagera sig mer 
till sina barn än till sig själva. Om en ungdom vill ty sig till sina vänner istället för till sina 
föräldrar så kan de vara lätt att det kan förekomma droger inom vissa kretsar. Idag är det inte 
många i skolan som engagerar sig åt ungdomar och deras eventuella problem. Det är därför 
jag tycker att fritidsledarna och fritidspedagogerna har en viktig roll i skolan. 
 
Fortsatt forskning 
 
Det som skulle vara en intressant ide är att kunna göra ett större arbete liknande detta, då tror 
jag att man hade fått mycket klarare och definitiva förändringar. Sedan om det verkligen är 
någon större skillnad mellan könen, med detta så krävs det så klart mycket tid och 
engagemang. Man skulle se om det är skillnader mellan årstiderna och sedan gå mer in på 
individerna i fråga och få mer kunskap om deras utvecklande. Droger har idag blivit ett stort 
problem i dagens samhälle, så det skulle finnas mer vardaglig information oavsett ålder. 
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Bilaga 1(1:2) 

Enkät undersökning 
 
Pojke   Flicka   Ålder……… 
 
1, Hur mycket anser du att du vet om droger? 
                 
 Mycket ………………… 
 Ganska mycket…………….. 
 Lite…………………….. 
 Inget……………………. 
 
2, Känner du någon kompis som använder sig av droger’ 
Ja….. 
Nej….. 
 
Om ja, vilka känslor   har du för den kompisen i sådana fall? 
 
 Bra………………………………………………   
 Bryr mig inte…………………………………… 
 Försöker påverka , men han/hon lyssnar inte…………….. 

Ganska dåligt.……………………………………  
 Mycket dåligt…………………………………… 
 
3, Tror du att du som kompis  har en möjlighet att påverka de ungdomar som använder sig av 
droger att sluta använda dem? 
 
 Ja…definitivt………………………  
 Ja, någon/vissa……………… 
  
 Nej, ingen möjlighet att påverka……………………. 
 
4, Tror du att du har nytta av att ha lite kunskap om droger? 
 
 Ja stor nytta………….. 
 Ja, lite nytta…………….……..  
 Knappast någon nytta…………….. 
 Lite…………….…..  
 Nej ingen nytta……… 
 
5, Kan du nämna några tunga och lätta droger samt någon laglig och olagliga? 
 
Tunga……………………………………………………………… 
Lätta……………………………………………………………….. 
 
Laglig……………………………………………………………… 
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Bilaga 1(2:2) 

Olagliga…………………………………………………………… 
 
6, Har du själv använt dig av någon sorts drog ? 
Ja……. 
Nej…… 
 
Hur kändes det? 
 
 Mycket bra………… 
 Ganska bra………… 
 Bra………………… 
 Ganska dåligt………  
 Mycket dåligt……………… 
 
7, Om du svarade  ja på fråga 6 så nämn  de droger som du använt dig av och hur de kändes? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
8, Om du såg att de förekom droger bland ditt umgänge, hur skulle du gå till väga för att 
kunna stoppa det? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
9, Vad är det som påverkar ungdomar av att använda sig av droger?  
  

Miljön…………….. 
 Umgänget………… 
 Fritiden…………… 
 Annat…………….. 
 
10, Avskräcker ålders gränser och lagstiftningar  ungdomar från att använda droger? 

 
Avskräcker  de flesta från användandet 

 Avskräcker bara några få från användandet ………………… 
 Uppmuntrar användning …………….. 
 Annat……………… 
 
11, Vid vilken tid av livet tror du att man är som mest mottaglig för droger? 
 
 Barn……………………… 
 Ungdom………………….  
 Vuxen…………………… 
 Pensionär……………….. 



                          Bilaga 2 (1:4) 
 
Fyra hörns övning 
 
Mål och syfte 
Mitt mål och syfte med att använda mig av denna övning var att kunna få fram ungdomarnas 
egna åsikter och deras värderingar, för att sedan föra en diskussion utifrån dem. Ungdomarna 
fick välja mellan fyra stycken alternativ, efter jag frågat en fråga eller ett påstående. Efter att 
alla ställt sig i de hörn som de tycker känns bäst att stå i så fick de försöka att motivera sig om 
varför dem just har ställt sig där. Sedan så började de att föra en diskussion mellan varandra 
genom att dela ut egna åsikter och värderingar. 
 
 
Försökspersoner 
20st varav 10 pojkar och 10 tjejer 
 
Bortfall 
Inga bortfall 
 
Genomförande 
Ungdomarna fick fyra olika valmöjligheter. Efter att ha ställt sig i ett hörn som, representerar 
det alternativ som de valt och det som stämmer bäst med sina egna åsikter och funderingar. 
Ungdomarna ska sedan motivera varför de just valde det hörn dem gjort. Ledaren ska inte 
delta i övningen utan bara leda med olika frågor. 
 
Påståenden som jag använde mig av 
 
Vad skulle du göra om du kom på en fest där alla dricker? 
 
Hörn 1 Skulle ta ett glas och hälla ut det senare. 
0 av 20st  
Kommentarer: 
Varför skulle man ta ett glas och sedan hälla ut det, det är ju slöseri med alkohol. Nej, om 
man ändå ska vara där är det lika att dricka upp och det har ju en betydelse om vad det är för 
dryck som man hällt upp. 
 
Hörn 2 Säga att du inte dricker. 
7 av 20st 
Kommentarer: 
Det är väl klart att man ska stå på sig bara för att man inte dricker, man ska kunna säga ifrån. 
Man ska säga som det är att man inte dricker eller så behöver man inte vara där. 
Har man åldern inne så är det ingen fara om man tar sig ett glas, men om inte så ska man helst 
låta bli. 
 
Hörn 3 Festa som alla andra. 
5 av 20st 
Kommentarer: 
Har man kommit på en fest så är det självklart att man ska följa med strömmen och dricka lite 
själv, annars kan man gå någon annanstans om man inte vill vara där.  
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Hörn 4 Annat. 
8 av 20st  
Kommentarer: 
Det gör mycket att man går på en fest med kompisar, eftersom det är då man blir som mest 
påverkad för att dricka. 
 
 
Vad är det som påverkar ungdomar av att använda sig av droger? 
 
Hörn 1 Kompisar/Arv 
14 av 20st 
Kommentarer: 
Självklart så är det kompisarna som påverkar, om man nu tar droger. 
Tror inte att det har något med arvet att göra eftersom om föräldrarna skulle vara alkoholister 
så tror jag att man skulle bli avskräckt. 
Vännerna och deras vänner har en stor påverkan om man börjar ta droger. 
 
Hörn 2 Spänningen 
2 av 20st 
Kommentarer: 
Det är väl klart att det finns mycket spänning i nya saker och sedan blir det inte sämre om de 
är olagliga. 
Man vill prova på något nytt, kanske vardagen är tråkig. 
 
Hörn 3 Samhället/miljön 
4 av 20st 
Kommentarer: 
Visst har samhället en stor betydelse om man börjar med droger eller inte. Det beror ju på vad 
man har att göra och sedan om man känner att dem försöker göra något åt det. 
Miljön ska vara bra man ska trivas där var man är. 
 
Hörn 4 Annat 
0 av 20st 
Kommentarer: 
Det kan vara grupptrycket från kompisarna eller så att man har för liten kunskap om hur det är 
och fungera med droger. 
 
 
Grannens dotter ligger ner drogad på en allmän plats, dina föräldrar ser henne.  
Vad ska de göra? 
 
Hörn 1 Ringa polisen. 
6 av 20st 
Kommentarer: 
Kan man inte ta var på sig själv och inte veta var man har sin gräns så ska man inte använda 
sig av droger och då är det inte mer än rätt att man ringer polisen. Men sedan kan hon ju vara 
så sjuk att man måste ringa ambulans och då har det ingen betydelse om polisen får reda på 
det. 
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Hörn 2 Ta med hon hem och låta hon krya på sig. 
5 av 20st 
Kommentarer: 
Klart man ska ta med hon hem, hon är ju ändå grannen, men samtidigt så tycker jag att man 
ska informera hennes föräldrar. 
 
Hörn 3 Köra hem hon till hennes föräldrar. 
6 av 20st 
Kommentarer: 
Ligger hon nu helt borta så vore det säkert en trygghet för hennes föräldrar att veta om hur det 
är med hon och sedan får de avgöra om det behövs någon ambulans. 
 
Hörn 4 Annat 
3 av 20st 
Kommentarer: 
Man kan göra så att man tar hem hon och sedan informerar man hennes föräldrar så dem får ta 
ställning till vad som behövs göras. 
 
 
Vilka droger tror ni används i ungdomskretsarna idag? 
 
Hörn 1 Heroin 
0 av 20 
Kommentarer: 
Visst finns det mycket heroin i samhället idag men det är inget ungdomarna använder till en 
början. 
 
Hörn 2 Alkohol 
15 av 20 
Kommentarer: 
Nästan alla som använder sig av någon sorts drog använder sig av alkohol eftersom det är lätt 
att få tag i. Sedan så är det inte lika farligt som de andra drogerna. 
 
Hörn 3 Hasch  
5 av 20st 
Kommentarer: 
Man får faktiskt se på en del ställen där det förekommer hasch och de värsta är att 
ungdomarna inte ens försöker att dölja det utan tror dem är tuffa när dem röker på. 
Hasch lukten är en lukt man känner igen om man har känt den förut. 
 
Hörn 4 Annat 
0 av 20st 
Kommentarer: 
Det finns mycket andra medel som används av ungdomar för att få ett rus. 
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Tror ni att det har ökat med droger i det svenska samhället de senaste åren. 
 
Hörn 1 Ökat 
14 av 20st 
Kommentarer: 
Ja de tror vi eftersom idag ser man det nästan överallt i allmänheten.   
 
Hörn 2 Minskat 
0 av 20st 
Kommentarer: 
Nej 
 
Hörn 3 Ingen förändring 
0 av 20st 
Kommentarer: 
Nej 
 
Hörn 4 Annat 
6 av 20st 
Kommentarer: 
Vi tror att det både kan ha minskat och ökat men det är ju från drog till drog. Det är lite som 
minskar av en sak och sedan ökar det med en annan och det kan bero på att det blir så kultur 
blandat och sedan att det är mycket som förändras med modet. 
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Sammanfattning av frågorna 5 & 8  
5, Kan du nämna några tunga och lätta droger samt någon olaglig och laglig? 
 
8, Om du såg att de förekom droger bland ditt umgänge, hur skulle du gå till väga för att 
kunna stoppa det?  
 
 
Tillfälle 1 
Tunga:  
Heroin, kokain och marijuana var de droger som nämndes nästan av alla. 
Sedan så var det någon som inte kunde svara alls. 
 
Lätta: 
Alkohol och hasch var det som nämndes av några. Det var många som inte svarade på den 
frågan. 
 
Lagliga: 
Alkohol svarade alla 
 
Olagliga: 
Heroin,  kokain, amfetamin, ecstasy, LSD och hasch. 
 
Sammanfattning tillfälle 1 
Man kan se här att ungdomarna vet lite om vad som är olagligt och lagligt.  
 
Tillfälle 2 
Tunga:  
Heroin, kokain, marijuana, LSD, amfetamin och hasch. 
 
Lätta:  
Alkohol och nikotin 
 
Lagliga:  
Alkohol, nikotin och koffein 
 
Olagliga: 
Amfetamin, Kokain, Heroin, Hasch, LSD, Ecstasy, Marijuana och Rohypnol 
 
Sammanfattning tillfälle 2 
Man ser att ungdomarna har fått en liten inblick i var alla rus medel ska vara och vilka som är 
olagliga och lagliga. Sedan att de har en aning om vad som är tunga och lätta. 
 
Sammanfattning av fråga 8 
 
Tillfälle 1 
Skulle försöka att säga åt dem att sluta använda droger. Hade inte brytt mig, meddela deras 
föräldrar och säga vad dem håller på med. Man skulle säga att de är farligt och sedan säga att 
det är farligt och be dem ta konsekvenserna själva.  
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Tillfälle 2 
Man skulle informera om hur farligt de kan vara ifall man hade den kunskapen. Skulle säga åt 
han/hon att det är farligt och sedan att sluta umgås med den personen. Om det skulle vara en 
nära vän så skulle man kunna prata med hon/han om vad de håller på med men annars så 
skulle man nog låta dem vara och sköta sig själv. Alkohol kanske inte är så farligt att man 
behöver bry sig direkt, men om det skulle vara någon annan allvarligare drog så skulle man 
nog säga till direkt. 
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Diskussionsgrupp 
 
Mitt mål med att ha en diskussionsgrupp var att jag skulle få fram många av ungdomarnas 
egna värderingar och deras åsikter som jag sedan skulle kunna få en diskussion från dem. 
Under den diskussionen så ska dem komma med egna värderingar och åsikter utifrån vad de 
tycker och tänker om ämnet droger. Jag har använt mig av 20st ungdomar och de är dem jag 
har använt mig av till enkäterna. Alla deltagare satt i en varsin stol runt i en ring sedan så läste 
jag upp påståenden och frågor som deltagarna skulle svara på. Vi satt och diskuterade många 
olika frågor som rörde ungdomar och deras drog vanor.  
 
Påstående jag använde mig av 
• Det är kul att vara full 
• Droger är inte farligt. 
• Man kan inte ha roligt om man inte dricker alkohol. 
• Man använder droger mer för att våga. 
• Det är bra att de finns lagar 
• Droger är farligt även om man bara använder det en gång i månaden. 
• Killar använder droger mer än tjejer. 
• Fint folk använder droger. 
• Att röka, gör en inte till droganvändare. 
• Drogproblem vad är det? 
 
 
 




