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SAMMANFATTNING 

Denna undersökning handlar om hur lärare uppfattar elevers alkohol- och drogbruk samt 
hur de arbetar med den handlingsplan mot alkohol och droger som kommunen har utvecklat. 
Studien utfördes i en mellanstor stad i mellansverige. Den präglas av en induktiv ansats och 
genomfördes med en kvalitativ metod. Resultaten analyseras utifrån ett hermeneutiskt 
synsätt, och de teorier som används är systemteori, salutogent synsätt samt Mead’s 
symboliska interaktionsteori (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). 

Ett resultat som framkom av denna undersökning var att lärarna generellt arbetar efter 
handlingsplanen, även fast de uttrycker att de inte vet vad handlingsplanen innehåller. Det 
framgick också av resultatet att det till stor del handlar om vilken relation läraren väljer att 
ha till eleverna, för att få elevernas tillit. Tilliten ledar till att eleverna vågar öppna sig mer till 
lärarna och lärarna kan då hjälpa eleverna bättre. 

En slutsats var att engagemanget och kunskapen varierar stort bland lärarna när det gäller 
elever och bruk av alkohol och/eller droger trots en gemensam handlingsplan. 
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ABSTRACT 

This research aims to determine teacher perceptions on alcohol- and drug use among 
students, as well as how they implement the municipality framework against alcohol and 
drugs. The research was carried out in a midsized town in the centre of Sweden. It is 
characterized by an inductive approach and was performed through a qualitative method. 
Results were analyzed from a hermeneutic approach, and theories used are system theory, 
salutogenic approach and Mead’s symbolic interaction theory.  
 
One outcome from this research was the fact that teachers generally implement their work 
out of the municipality framework, even though teachers express their lack of knowledge 
about the content of the framework. Furthermore the research revealed that many teachers 
thought the relationship towards the students had a big impact on how they could manage to 
help them, that it was important that students felt that the teachers were trustworthy.  
 
The conclusion of this research is that there is a great variety regarding the commitment and 
knowledge among teachers when it comes to student usage of alcohol and drugs, even though 
teachers were given a common framework. 
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1 INTRODUKTION 

1.1     Bakgrund 

Ungdomsåren är en osäker period i och med identitetsutvecklingen då det sker stora 

förändringar. Ungdomsåren präglas av frigörelsen från föräldrarna, vilket medför att 

ungdomarna söker olika kunskapskällor när de ska skapa sig sin identitet som självständiga 

vuxna, dessa källor kan exempelvis vara vänner eller andra vuxna runt omkring ungdomen.  

Under denna frigörelse befinner sig ungdomarna i en period där de ännu inte har hittat den 

sociala roll de vill ha i sitt vuxna liv utan prövar sitt identitetssökande med många olika 

beteenden och roller. Detta medför ofta att ungdomar testar sig fram i olika situationer de 

tidigare inte har någon kunskap i. Ett normöverskridande beteende som är mycket vanlig i 

ungdomsåren är exempelvis att pröva alkohol och droger (von Tetzchner, 2005). Användning 

av alkohol och narkotika kan utgöra en riskfaktor för att hamna i marginaliserade 

ungdomsgrupper med kriminalitet och annat antisocialt beteende (Loeber & Farrington, 

1997). 

Sedan 1960-talet har det gjorts svenska undersökningar på hur ungdomars alkohol- och 

narkotikakonsumtion ser ut. Detta på grund av att man såg att skolungdomarnas konsumtion 

ökade, särskilt under efterkrigstiden. Skolungdomarnas konsumtion av alkohol och narkotika 

är av stort intresse såväl politiskt som inom massmedia (Centralförbundet för Alkohol- och 

Narkotikaupplysning, CAN, 2011), men främst inom det sociala arbetet då man arbetar i stor 

omfattning med denna problematik. I CAN:s rapport om Skolelevers drogvanor 2011 kan 

man se hur konsumtionen av alkohol har minskat de senaste åren. Från 1971 till 2001 har 

bruk av alkohol sjunkit från 90 till 60 procent. Gällande narkotikaanvändningen bland 

eleverna i årskurs 9 hade ca 15 procent använt narkotika år 1971, denna siffra sjönk kraftigt 

fram till 1980-talet. Sedan dess har siffrorna gällande narkotikaanvändningen legat relativt 

jämnt. År 2011 hade ca åtta procent av eleverna i årskurs 9 använt narkotika.  

Trots att siffrorna är relativt stabila i både användningen av alkohol och narkotika är detta ett 

stort samhällsproblem som inte kan förbises. Ungdomars alkohol- och drogbruk ger en klar 

hälsorisk vilket gör att ämnet ständigt är aktuellt för professionella yrkeskategorier inom 

socialt arbete. Mycket av det sociala arbetet handlar om att fånga upp samt förebygga 

ungdomsproblematik för att på så sätt motverka större samhällsproblem. Den stabilitet som 

CAN:s rapporter (2011) visar kan tolkas som att samhällets attityder till alkohol och droger 

har blivit mer accepterande. 

Familjen, skolan och kamraterna är viktigast för ungdomarnas utveckling. Vad som händer i 

dessa sociala miljöer kommer troligen att påverka ungdomarna hela deras fortsatta liv. 

Skolan är en utbildningsinstitution men också en plats där de unga kontinuerligt träffar 
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andra vuxna. Skolan är av mycket stor vikt för hur ungdomar socialiseras in i olika 

beteenden. Upplevelser och erfarenheter av skolan är ofta väldigt viktiga för hur vuxenlivet 

kommer att te sig. Primärt är att den unge skall tillägna sig kunskaper och färdigheter, men 

social träning med andra vuxna, och särskilt med andra jämnåriga är av mycket stor vikt 

(Rydell, 1997). 

Lärare har som ”annan vuxen” således stort inflytande på ungdomars liv, både som förebild 

och som läromästare. Hur lärare arbetar generellt mot alkohol- och drogbruk är en viktig 

fråga i detta sammanhang. Vad gör lärare i situationer där man märker att ungdomar 

kommer påverkade till skolan eller påvisar andra oroväckande beteendemönster som kan 

komma att kopplas till alkohol och/eller droger? Då en av författarna till denna rapport har 

praktiserat under en tre månads period på en resursenhet för ungdomar och unga vuxna i en 

mellanstor stad i Sverige har en problematisering av ämnet och en förförståelse utvecklats. 

Denna resursenhet frågade sig hur det kan komma sig att så många ungdomar från samma 

skolor, och i många av fallen, samma klasser, har alkohol- och drogproblematik utan att 

några orosanmälningar har inkommit från skolan.  

 

Kommunen där resursenheten finns har dessutom utvecklat en ny kommunbaserad 

handlingsplan (se bilaga C) mot alkohol- och droganvändning för samtliga grundskolor i 

kommunen. Denna handlingsplan innehåller en konkret plan på hur skolorna ska hantera 

alkohol- och narkotikabruk bland elever. Handlingsplanens huvudmål är att förebygga, 

upptäcka och ingripa när det gäller all form av användning av alkohol och/eller droger. I 

denna handlingsplan finns reglerat bland annat att skolan ska tillhandahålla utbildning för 

lärare och elever i ämnet alkohol och narkotika, skolan ska även ha ett nära samarbete med 

polis, socialtjänst och kultur och fritid. Detta för att kunna ge eleverna en drogfri uppväxt och 

bjuda in ovanstående instanser till föräldrainformationsträffar samt i undervisningen. 

Denna bakgrund skapade ett intresse för ungdomars alkohol- och drogbruk utifrån skolans 

ansvar. Blundar lärare för när elever använder alkohol- och/eller droger eller arbetar de 

aktivt för problemet? 

1.1.1     Syfte och Frågeställningar 

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur elevers alkohol- och drogbruk uppfattas av 

lärare i en medelstor stad i Sverige. Studien avser även att undersöka hur lärare arbetar mot 

alkohol och droger både gällande upptäckande, ingripande samt det förebyggande arbetet i 

skolan. Intresset ligger i att se hur lärare faktiskt arbetar i situationer där en elev misstänks 

bruka alkohol och/eller droger, inte enbart vad de bör göra enligt regelverket och 

handlingsplanen. Intentionen med denna studie är även att öka medvetenheten kring 

elevernas bruk av alkohol och/eller droger. Såväl hos lärare som andra professioner som 

arbetar med liknande ungdomsproblematik. Studien avser att besvara följande 

frågeställningar: 

-Hur uppfattar lärare alkohol- och drogbruket bland högstadieelever i en skola i en 

mellanstor stad i mellan Sverige? 
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-Hur menar lärare att arbetet med det förebyggande arbetet mot alkohol och droger konkret 

ser ut på skolan? 

-Vad gör lärare på den valda skolan när/om de misstänker att en elev brukar alkohol och 

droger? 

-Hur erfar lärare att arbetet med handlingsplanen mot alkohol och droger används? 

1.1.2     Centrala begrepp 

Alkohol- och drogbruk - En definition av bruk, eller bruka, handlar om en invand 

konsumtion av något (Nationalencyklopedin, 2012). I denna studie används begreppet bruk 

för all form av användning av alkohol och droger. 

Droger - Droger definieras av Boreus och Malmquist, Nationalencyklopedin (2012), som 

genom framställning gav ett oerhört koncentrerat pulver som sedan användes till läkemedel. 

Ordet drog kan också definieras och tolkas med hjälp av engelska ”drug” som är en allmän 

benämning på ett eller flera missbrukspreparat. I vår definition av begreppet drog utesluts 

alkohol och tobak, men illegala och narkotikaklassade preparat omfattas av begreppet. 

Ungdom - Svenska ordbokens (2012) definition av ungdom, åldersmässigt, innefattar 

åldrarna 15-30 år. Dessa är vad vi väljer att kalla "unga tjejer och killar". Vår definition på 

unga tjejer och killar är i skolelevsåldern. Det vill säga årskurs 6 – årskurs 3 (gymnasiet), och 

det är denna definition som kommer användas i studien.  

2 TIDIGARE FORSKNING 

Detta kapitel kommer att redovisas tematiskt. Dessa teman är "Kompetens gällande alkohol- 

och drogproblematiken i skolan", "Elevernas upplevelser, attityder och åsikter gällande 

alkohol och droger" samt "Skolmiljön och hur den interagerar med elevernas alkohol- och 

drogbruk". 

2.1 Kompetens gällande alkohol- och drogproblematiken i skolan 

En studie av Burrow-Sanchez, Lopez & Slagle (2008), genomförd i USA, visar att det finns 

många olika professioner som kan tillhandahålla olika former av hjälp för ungdomar, både 

för deras psykiska och sociala problem. Metoden i denna studie var en kvantitativ metod där 

283 enkäter utfördes på kuratorer på högstadieskolor, i undersökningen användes en 

slumpmässig urvalsmetod. 

Enligt denna studie är skolkuratorerna den vanligaste professionen som tillhandahåller hjälp 
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gällande psykiska problem för ungdomar. På så vis menar författarna också att 

skolkuratorerna är i bra position att hjälpa elever med deras alkohol- och drogbruk.  

Resultatet av enkätundersökningen visade sig variera när det gällde kuratorernas uppfattning 

om deras kompetens i alkohol- och drogfrågor. Dessa menade att beroende på var eleven 

befinner sig i sitt missbruk har dem, kuratorerna, mer eller mindre kunskap. De upplevde 

inte att de hade tillräcklig kunskap i ett missbruks samtliga avsnitt. Dock var de enade om 

vilket kunskapsområde och vilken utbildning som var mest nödvändig i arbetet med 

elevernas alkohol– och drogbruk.  

Studien visade att det kuratorerna ansåg vara viktigast i arbetet med elevernas alkohol- och 

drogbruk var samverkan med övriga, exempelvis andra lärare, föräldrar samt andra aktuella 

professioner. Skolkuratorerna betonar även att det är samverkan de ägnar mest tid på i 

arbetet mot alkohol och droger. 

Studien tar upp nio kompetensområden kring arbetet mot alkohol och droger, de områden 

som skolkuratorerna ansåg vara särskilt lönsamt var att kunna kontrollera, bedöma samt 

arbeta med individuella interventioner för eleverna, samtidigt var det i dessa områden som 

de ansåg sig ha minst utbildning. Hälften av respondenterna uttryckte att skolan inte erbjudit 

någon form av utbildning eller fortbildning, gällande alkohol och droger, under de tre senaste 

åren.  

Sedan uttrycker även kuratorerna att de inte har utbildning i gruppinterventioner för elever 

och deras alkohol- och drogbruk. Samtidigt som det visar sig att gruppinterventioner är 

något som de arbetar mycket med i skolorna samt att det är en arbetsform som är effektiv då 

man arbetar med flera ungdomar samtidigt. Detta oavsett problematik samt både i 

preventions- och interventionsformer.  

Undersökningen visar på att det finns bristande kunskap bland skolpersonal i ämnet alkohol- 

och drogbruk hos eleverna och hur dem ska hantera dessa. Ämnet som denna studie 

(Burrow-Sanchez m.fl.,2008) behandlar har en hög relevans för den kommande 

undersökningen. Den kunskap som utvinns av studien ger kännedom angående alkohol- och 

drogproblematiken. Detta är användbart i såväl utformandet av intervjuer, förståelse av 

respondenternas resonemang samt i den färdiga analysen. Den information som 

skolkuratorerna uttrycker i studien, anser vi vara viktig för utformningen av alkohol- och 

drogrelaterad utbildning för all skolpersonal. Författarna uppfattar detta som en stor 

bristvara bland utbudet av skolpersonalens utbildningar.  

Burrow-Sanchez’s m.fl. studie kan kopplas till den handlingsplan som undersökningsledarna 

använder i den kommande undersökningen, då båda uttrycker hur viktigt det är att arbeta 

mot alkohol och droger i skolan och att stötta eleverna samt att all skolpersonal ska få 

utbildning i alkohol- och drogfrågor som en del av det förebyggande arbetet.  

Burrow-Sanchez’s m.fl. (2008) studie visar att det finns många professioner som arbetar med 

barn och unga, men att i skolan är det främst skolkuratorerna som arbetar med alkohol- och 

drogfrågan. Detta innebär inte att annan skolpersonal skulle vara olämpliga och inte kunna 

bidra till att uppmärksamma, upptäcka samt hjälpa elever med olika former av problematik. 
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2.2 Elevernas upplevelser, attityder och åsikter gällande alkohol och 

droger 

Kelly, Comello och Edwards (2004) har gjort en studie kring elevernas attityder gällande 

alkohol, tobak, droger och våld. I studien användes semistrukturerade gruppintervjuer som 

insamlingsmetod. Urvalet bestod av 169 elever i sjätte, sjunde och åttonde klass. Varje 

gruppintervju genomfördes med 6-12 deltagare. Denna studie visade att en del av de eleverna 

som använder någon form av tobak, alkohol och/eller droger gör detta på grund av den 

tristess de upplever. I undersökningen visade det sig att de eleverna som röker inte gör det 

för att vara ”coola”, däremot menar de att det är en del av revolten mot sina föräldrar.  

Kelly’s m.fl. (2004) studie visade att ungdomar har uppfattningen om att föräldrar och andra 

vuxna överreagerar i diskussioner kring alkohol och droger. Ungdomarna kände sig 

påtvingade att prata om och lösa konflikter runt detta med vuxna. . Ungdomarna menade att 

om det skulle behövas så kunde de själva söka hjälp hos skolans kuratorer (Burrow-Sanchez 

m.fl., 2008). 

En kvantitativ studie av Merrill, Salazar och Gardner (2001), som baserades på 1036 

slumpmässigt valda universitetsstudenter, visade på en stor respekt för alkohol och droger 

och ett annat resonemang hos ungdomarna. Det handlade om aspekter som hälsoeffekter, 

rädslan att tappa kontrollen över sig själv samt olika substansers risk att styra över 

ungdomens liv. 

Både Kelly’s m.fl. (2004) 0ch Merrill’s m.fl. (2001) studie ger undersökningsledarna större 

förförståelse för hur elevers uppfattning angående alkohol och droger kan se ut, vilket i sin 

tur bidrar till en ökat förståelse för hur det kan fungera på en skola gällande alkohol- och 

drogproblematiken och arbetat med detta. 

2.2.1 Skillnader på unga tjejers och killars alkohol- och drogbruk 

Rödner Sznitman (2007) har genomfört en kvalitativ studie med genusperspektiv, där 

skillnaderna mellan män och kvinnors alkohol- och drogbruk ligger i fokus. Studien 

innehåller individuella, informella och djupgående intervjuer från 44 deltagare från 

Stockholmsområdet. Sexton kvinnor och 28 män mellan 18-30 år, deltog i denna 

undersökning. 

Denna studie behandlar könsspecifika normer i förhållande till hur respondenterna 

kontrollerar sitt personliga alkohol- och/eller drogbruk. Studien visade att flörtande i 

förhållande till alkohol- och/ eller drogbruk medför att kvinnor ser sig själva som oberoende 

och självbestämmande. Samtidigt medgav de att det finns begränsningar för i vilken 

utsträckning detta oberoende kan förverkligas.  

Kvinnorna kände sig även under konstant observation, de observerade även sig själva noga 

för att se till att de inte klev över gränser för ett oanständigt beteende. Männen däremot 

uttryckte inte några sådana problem. Alkoholen ger inte kvinnorna några ursäkter, men för 

männen gjorde de det och kan relateras till övergivande av självbehärskning. 

I andra studier gällande alkohol har det hävdats att medan kvinnor intog hemmasfären, 
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ockuperade männen den offentliga sfären och detta ledde till olika möjligheter gällande 

alkoholkonsumtion och berusning. 

Rödner Sznitman's (2007) studie synliggjorde könsidealen gällande brukandet av droger, 

som främjades av männens styrka och oräddhet och kvinnornas svaghet och lydnad. Detta 

medförde att män och kvinnor såg på samhällets könsideal på olika sätt.  

De skillnader som respondenterna i denna studie spontant pekade ut är att det är färre 

kvinnor än män som konsumerade droger. Kvinnor konsumerade även droger vid färre 

tillfällen och i mindre mängder än män. 

Även om denna studie fokuseras på unga män och kvinnor kan den kunskap som utvinns här 

även tillämpas på både yngre och äldre åldrar. Här ligger intresset i att se om könet har 

någon betydelse angående hur skolpersonal arbetar med eleverna, både med preventions- 

och interventionsarbetet.   

Merrill m.fl. (2001) visade på att familjerna spelar mycket stor roll för hur ungdomarnas syn 

på alkohol och droger ser ut. I denna studie tas även religion upp som en stor betydelse i 

avståndstagandet av alkohol och droger. I familjer där religion har en stor betydelse så är 

även ungdomarna mindre benägna att prova och bruka alkohol och droger, men det hade 

inte enbart att med religionen att göra. Familjens egna värderingar och personliga 

inställningar är minst lika viktig för ungdomens relation till alkohol och droger. 

Anknytningen mellan detta tema och den kommande studien kan förklaras bland annat 

genom att föräldrarna har en negativ inställning till alkohol och droger som i sin tur påverkar 

ungdomarna. Detta medför att de senare själva väljer att ta avstånd och göra goda val i livet. 

Denna positiva inverkan på ungdomarna är något som kan appliceras i skolorna och som 

skolpersonal kan arbeta med för att förebygga användandet av alkohol och droger bland 

eleverna.  

2.3 Skolmiljön och hur den interagerar med elevernas alkohol- och 

drogbruk 

Reid, Peterson, Hughey och Garcia-Reid (2006) har genomfört en kvantitativ undersökning 

kring våldsutsatthet i förhållande till skolklimat och ungdomarnas alkohol- och drogbruk. 

Studiens respondenter är gymnasieelever från en storstad, dessa valdes utifrån ett 

sannolikhetsurval. Studien bestod av enkäter som 586 elever deltog i, vilket är ca 25 % av 

hela skolans elever. Undersökningen omfattade vilken betydelse miljön i skolan har för 

eleverna och hur det påverkade elevernas beteende, främst gällande våld och droger. Enligt 

tidigare undersökningar finns det kopplingar mellan ungdomarnas alkohol- och drogbruk 

och ungdomsvåld. Det visade sig att de ungdomar mellan 12-17 år som hade en bakgrund av 

våldsamt beteende under det senaste året, även hade en högre grad av alkohol- och drogbruk, 

jämfört med de ungdomar som inte hade en bakgrund med våldsamt beteende.  

Bristande tillämpning av skolans regler visade sig förutsäga ungdomarnas droganvändning 

direkt och indirekt genom sina relationer till de normer som gällde för alkohol- och drogbruk 

samt våldsutsatthet. Elever som uttalade att de inte följer skolans regler tenderar att uppleva 
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våld oftare, uppfattade svagare normer gällande våld och droger samt använde droger oftare 

än de elever som svarade att de följde skolans regler. 

En kvantitativ studie gjord av James-Burdumy, Goesling, Deke, Einspruch och Silverberg 

(2010) med fokus på skolmiljön behandlar hur slumpmässiga drogtester påverkade eleverna 

och deras syn, på och konsumtion av, alkohol och droger. Trettiosex skolor valdes ut, på 

dessa skolor vände man sig till årskurs nio, samt årskurs ett och två på gymnasiet. Av 

skolornas 43 292 elever valdes 10 983 ut. Urvalet i de olika skolorna skilde sig mellan 166 och 

543 stycken elever. Det visade sig att de skolor som genomförde slumpmässiga drogtester 

även hade färre elever som brukade droger i jämförelse med de skolor som inte genomförde 

dessa drogtester. Det framkom även att de skolor som genomförde drogtester inte hade lika 

hårda regler och konsekvenser vid ett positivt drogtest, även detta i jämförelse med de skolor 

som inte hade drogtester.  

Återigen har skolpersonalen den möjligheten och insynen hos eleverna, i och med att de 

vistas i samma skolmiljö under dagtid, att arbeta med dessa frågor. Skolan är den plats där 

elever tillbringar den största delen av sin vakna tid på. Studie av Reid m.fl.(2006) bekräftar 

hur stor inverkan skolmiljön och skolpersonalen har på eleverna och deras uppfostran. 

Studien betonar att interaktionen mellan eleverna, skolmiljön samt skolpersonal är viktig i 

och med att ungdomar i tonåren lätt blir påverkade av både vänner och andra vuxna runt 

omkring sig.   

3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

I denna studie kommer systemteorin, ett salutogent synsätt och symbolisk interaktionism att 

användas som teoretiska tolkningsramar för analysarbetet. Inga tidigare hypoteser har 

förekommit innan data har insamlats och de begrepp och teorier som använts i denna studie 

har växt fram under arbetets gång, vilket gör att studien präglas av en induktiv ansats 

(Larsson, 2005; Alvesson & Sköldberg, 2010).  

3.1 Systemteori 

Von Bertalanffys har utvecklat nya systemidéer inom socialt arbete utifrån den generella 

systemteorin. Denna systemteori utvecklades under 1940- och 1950 talen bland annat inom 

psykologi. Inom den biologiska systemteorin ses allt levande som en del av ett system. Dessa 

system innefattar mindre system och de utgör i sin tur ett eget självständigt system (Payne, 

2008). 

Payne (2008) talar om det inflytande systemteorin hade över det sociala arbetet på 1970 

talet. Han menar på att detta ledde till en förändring där olika former av praktik samt ett 

skapande av större sociala organ utvecklades inom det sociala arbetet.   
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Thurén (2007) menar på att systemteori är en funktionalistisk förklaring. Som handlar om 

att helheten kan utgöras av grupper, familjer och samhälleligt, det vill säga olika typer av 

system. Alla delar inom systemet påverkar samt påverkas av varandra. Skulle en del av 

systemet, exempelvis en grupp, förändras skulle detta i sin tur påverka hela systemet, eller 

gruppen, vilket kallas återkoppling enligt Thurén (2007). När ett systems jämvikt rubbas, till 

följd av en förändring, krävs det att ny förändring sker för att skapa en ny jämvikt, detta är en 

återkopplingsprocess enligt Thurén (2007).  

Detta påvisar att alla delar i ett system har sin funktion och tillsammans samverkar delarna 

för att bibehålla systemet. Payne (2008) beskriver att sociala problem i samhället inte enbart 

kan härledas till en enskild individ, utan att systemteorin menar att sociala problem bör ses i 

samverkan mellan individ och samhälle.  

Systemteorin kan tillämpas på sociala system såsom gruppkonstellationer, familjer och i 

samhället, men kan även tillämpas inom biologin.  

Payne (2008) skriver att värdet kan anses ligga i att systemteorin beaktar helheten snarare 

än detaljerade delar av individens beteende eller situation.   

3.2 Salutogent synsätt  

KASAM är den svenska förkortningen av Antonovsky’s (2005) engelska begrepp SOC, som 

står för Sense of Coherence. KASAM utgår från ett salutogent synsätt, vilket betyder att 

fokusen ligger på de friska resurserna hos individen, istället för det sjuka eller i bristerna 

(Antonovsky, 2005). KASAM betyder Känslan av Sammanhang. Detta begrepp utformade 

Antonovsky på 1980-talet. Svensson m.fl. (2008) skriver om att KASAM’s utgångspunkt 

ligger i individens förhållande till sin omvärld. Begreppet KASAM bygger även på tre delar: 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet (Svensson m. fl.; Antonovsky, 2005). 

Antonovsky (2005) menar på att om man har meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i 

sin tillvaro är det lättare att hantera svårigheter och motgångar, såsom till exempel 

separationer (Lindqvist & Nygren, 2006).  

En person men hög begriplighet menas med att denna förstår orsak och verkan, har 

förmågan att se samband samt besitter kunskap om sig själv och sin tillvaro. Att ha hög 

hanterbarhet innebär att personen ifråga har verktyg att kunna förändra sin tillvaro, såväl 

verktyg att kunna se på sin tillvaro ur en annan synvinkel, som verktyg till direkta praktiska 

utvägar. Enligt Antonovsky är meningen den viktigaste delen av KASAM. För många 

människor är det viktigt att ha en mening med livet. Vissa tror att meningen är förutbestämd 

medan andra söker efter sin mening med livet. Det kan räcka med en tro på gud, en idé eller 

att tillhöra ett sammanhang för att livet ska kännas uthärdligt (Engquist, 2009). 

3.3 Symbolisk interaktionism   

Symbolisk interaktionism är en beteende- och samhällsvetenskaplig teori 

(Nationalencyklopedin, 2012). George Mead anser att kommunikationen ligger till grund för 
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den sociala ordningen och för att förstå sig på en enskild individ måste man kunna se 

samspelet mellan människor. Han menar att människans självuppfattning grundas i 

interaktionen med andra människor. Mead skiljer på olika teorier angående jaget, det vill 

säga självuppfattningen; det individualistiska och det sociala jaget. Det individualistiska jaget 

handlar om att interaktionen påverkas av de individer som samverkar, medan det sociala 

jaget handlar om att man relaterar individens självuppfattning till de sociala processer som 

individen är en del av i samspelet (Svensson m.fl., 2008).  

Interaktion mellan människor handlar om samspel, kommunikation samt förhållningssättet 

till varandra och detta sker i alla form av möten, både verbala och icke verbala. Människor 

interagerar både medvetet med människor de känner och omedvetet med obekanta, 

exempelvis då människor möts på gatan. I interaktionen formas grunden av människors 

uppfattning av sig själva och omgivningen, i form av samhället (Svensson m.fl., 2008). 

Svensson m.fl. (2008) menar vidare att människor besitter förmågan att byta perspektiv, 

vilket medför att människor kan anpassa sina egna handlingar och beteenden till 

omgivningen och därmed kunna förhålla sig till de gällande normerna. Svensson m.fl. (2008) 

menar på att människor ofta vet när de avviker i sitt beteende eller agerande. Hur människor 

interagerar i olika situationer präglas av de normer som gäller för hur man bör bete sig och 

agera i vissa situationer. 

4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Val av metod 

I denna studie har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. Den kvalitativa metoden 

ger oss en djupare förståelse av det beteende och de åsikter som genomsyrar det ämne vi 

avser att undersöka (Bryman, 2002). Enligt Larsson (2005) förklaras kvalitativa studier som 

de studier vilka ger beskrivande kvalitativa data om individer eller aktörers uttalanden, både 

de verbala och de skrivna. I och med att vi använder oss av en kvalitativ 

datainsamlingsmetod kommer vi ner på ett annat djup än om vi skulle ha använt oss av en 

kvantitativ datainsamlingsmetod. Det är med den kvalitativa metoden man kan nå kunskap 

om individers subjektiva upplevelser genom dennes egna ord, uttryck och 

meningsbeskrivningar (Larsson, 2005). 

I denna studie används semistrukturerade intervjuer.  Semistrukturerade intervjuer förklaras 

av Bryman (2002), som intervjuer med förhållandevis specifika frågor där intervjupersonen 

kan utforma svaren fritt. I semistrukturerade intervjuer behöver inte frågorna komma i 

samma ordning i de olika intervjuerna. Intervjuaren har utrymme att ställa ytterligare frågor 

så som följdfrågor och/eller andra frågor som är relevanta för ämnet.  
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Uppsatsen har avgränsats i och med det val av kommun där handlingsplanen för alkohol- och 

drogbruk har utformats. För att få en djupare förståelse av hur lärare hanterar elevernas 

alkohol- och drogbruk har det prioriterats att få ett djup i studien snarade än ett brett 

generaliserbart resultat.  

4.2 Datainsamling och genomförande 

4.2.1 Respondenter och urvalsprocess 

Denna studie består av sex intervjuer, varav fem av respondenterna var högstadielärare och 

en var personal på en resursenhet för ungdomar och unga vuxna. Lärarrespondenterna var 

från samma skola, samtliga respondenter var från samma kommun. 

På resursenheten för ungdomar och unga vuxna arbetar man med olika typer av problematik 

hos ungdomar, fördelat på olika verksamheter. För att bibehålla anonymiteten kommer 

denna att, från och med nu, kallas för Ungdomsenheten. 

Ungdomsenheten är en öppen verksamhet för ungdomar upp till 20 år. Ungdomsenheten 

erbjuder information, rådgivning och behandling för ungdomar med deras alkohol- och 

drogbruk samt deras familjer. Ungdomsenheten arbetar även förebyggande mot denna 

problematik. 

Anledningen till att en personal på Ungdomsenheten valdes som respondent i denna studie 

är för att de arbetar med alla skolor i den stad studien genomfördes i. Ungdomsenheten har 

en bred överblick av hur det ser ut bland ungdomarna.  

På Ungdomsenheten arbetar några få personer. Detta gjorde att det enbart valdes en 

respondent från Ungdomsenheten då bedömningen var att de kommer ge väldigt likartade 

svar i och med att det nära samarbetet.  

När skola valdes för denna studie rådfrågades personalen på Ungdomsenheten, vilken skola 

de ansåg passade för denna studie. De kriterier som var uppsatta för valet av skola var att det 

skulle vara en kommunal skola, en skola med blandade samhällsklasser samt att skolan 

skulle ligga centralt. Utifrån dessa kriterier gav personalen på Ungdomsenheten 

rekommendationer gällande en skola där de ansåg att samarbetet fungerar bra dem emellan. 

Det kom även att bli denna skola som vi valde att utföra studien på. 

Ingen form av selektiv urvalsprocess användes vid valet av respondenter i denna studie. Först 

kontaktades rektorn på skolan, detta för att få ett godkännande att vidare kontakta de 

anställda lärarna. Efter godkännandet upphörde rektorns inblandning i urvalsprocessen. Vi 

sökte på internet och hittade en lista med alla lärare på den valda skola. På skolan arbetade 

det 25 lärare på högstadiet. Det var dessa som passade denna studie i och med att de 

arbetade med de årskurser fokuset ligger på. Listan på högstadielärare var inte i 

bokstavsordning och den enda informationen som fanns på listan var namn och e-

postadress. Sedan valde vi lärare överst på listan och betade oss nedåt till dess att det var fem 
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respondenter som ville delta i undersökningen. Under denna process var det två 

respondenter som valde att tacka nej till att delta i studien. 

4.2.2 Intervjuförberedelser 

Innan intervjuerna utformades en semistrukturerad intervjuguide. En intervjuguide är ett 

dokument som används vid intervjuernas gång som ett hjälpredskap så att det säkerställs att 

alla frågeområden berörs. Vi valde även att ha samma intervjuguide till alla respondenter, 

även om en respondent var från en annan verksamhet.  

Med tanke på intervjuguidens utformning var det av stor vikt att alla de teman i 

intervjuguiden efterföljdes för att ge svar på de uppsatta frågeställningarna och att man på 

det viset även har undersökt det man från början önskade (Thurén, 2007).    

Intervjuarguiden innehåller fyra intervjuområden, ”Lärarnas upplevelser av alkohol- och 

drogbruket bland eleverna”, Lärarnas arbete mot alkohol och droger i skolan”, Det 

förebyggande arbetet” och ”Lärarnas arbete med handlingsplanen”. Intervjuarguiden finns 

i Bilaga A. För att pröva vår intervjuarguide och för att känna oss bekväma med frågorna 

utfördes testintervjuer. Till att börja med intervjuade vi först varandra. I ett nästa steg 

utfördes en pilotintervju, det vill säga en intervju med en utomstående. Denne utomstående 

var en bekant som arbetar som ungdomsutredare inom polisen, detta i en annan kommun än 

den som studiens genomfördes i. Efter pilotintervjun gavs tillfälle att justera små ändringar, 

med allt från inspelningsmetod och information till intervjuguide (Bryman, 2002).  

4.2.3 Datainsamlingsprocessen 

I och med att en intervjuguide utformades, designades även ett missivbrev. I missivbrevet 

fick respondenterna en kort information om vad studien handlar om, vilka etiska regler 

forskare ska förhålla sig till samt kontaktuppgifter till undersökningsledarna samt 

handledaren, missivbrevet finns i Bilaga B. 

Efter det att respondenterna valts ut genom listan (se ovan under rubriken Respondenter och 

urvalsprocess), kontaktades dessa först via e-post, sedan via telefon. När respondenterna 

tackat ja till att delta i studien, skickades missivbrev till dem. Intervjuerna ägde rum på 

respondenternas arbetsplats, dels för att det var lättast för dem samt att respondenterna 

önskade detta på grund av deras arbetstider. 

Intervjuerna började med en presentation av undersökningsledarna, vad studien handlar om 

samt en påminnelse om de etiska regler. 

Respondenterna hade begränsad tid, vilket gjorde att fika inte prioriterades. Respondenterna 

kommer att få ta del av den färdiga undersökningen, detta för att de önskade det. 

Intervjuerna avslutades med frågan om respondenterna hade någon fråga till 

undersökningsledarna eller om de hade något att tillägga. 

Under intervjuernas gång spelades samtalet in, med respondentens samtycke. Vi antecknade 

även samtalet som en säkerhetsåtgärd. De inspelade intervjuerna transkriberades direkt efter 

intervjun och i samband med att transkriberingen var klar, raderades inspelningarna. 
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Transkriberingarna samt anteckningarna sparades fram tills det att studien var klar. Detta 

informerades respondenterna om, som gav samtycke till detta.  

4.3 Databearbetning och analysmetod 

Transkriberingarna av intervjuerna delades upp mellan författarna och skedde omedelbart 

efter intervjutillfällena. Transkriberingen skrevs ut och därefter korrekturlästes de av båda 

författarna. 

I analysarbetet har vi valt att använda oss av en hermeneutisk ansats som analysmetod. 

Hermeneutiken härstammar från grekiskans hermēneutikē´ som på svenska betyder uttyda, 

tolka, förklara samt utlägga, det vill säga; läran om tolkning (Nationalencyklopedin, 2012). 

Från början handlade hermeneutiken om att tolka och förstå texter och då främst religiösa 

texter (Bryman, 2002). Då var huvudtemat för hermeneutiken att man enbart kan förstå 

någon eller något om man ser det i relation till sin egen helhet (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Inom hermeneutiken talar man om den ”hermeneutiska cirkeln” som handlar om att delen 

endast kan förstås om man ser helheten och helheten i sin tur endast kan förstås om man ser 

alla delar som innefattas av helheten. Detta kan uppfattas som en motsägelse, hermeneutiken 

förklarar detta genom att se cirkeln som en spiral. Man börjar med att förstå en del i 

helheten, helheten får då ett nytt perspektiv. Detta menas att man börjar på en del för att 

sedan successivt fördjupa sin förståelse för både delarna och helheten (Alvesson & Sköldberg, 

2008). 

Numer handlar hermeneutiken inte enbart om att tolka texter utan innefattar även sociala 

handlingar och annan verbal kommunikation (Bryman, 2002).  

Thurén (2007) talar om att det tillkommer ytterligare en kunskapskälla genom 

hermeneutiken, utöver de fem sinnen människan besitter. Det vill säga igenkännandet, även 

kallad empati. Detta gör att vi kan förstå andra människor och deras handlingar, och inte 

enbart uppfatta deras situation flyktigt. 

Inom hermeneutiken handlar det om att tolka och förstå människor, deras handlingar och 

deras situationer. Enligt Thurén (2007) finns det svårigheter med tolkning i och med att den 

sällan eller aldrig är intersubjektiv. Med detta menas att olika tolkare inte ser på ett och 

samma mänskliga fenomen på samma sätt och ur samma synvinkel, eftersom tolkningen och 

förståelsen påverkas av tolkarens värderingar, tolkarens förförståelse samt sammanhanget.  

En analysmetod som ingår i hermeneutiken och som används i denna studie är tematisering 

av intervjuerna.  Detta går ut på att identifiera olika teman i intervjuutskrifterna samt våra 

anteckningar (Bryman, 2002). Det som har styrt vilka teman som valts ut i denna studies 

analysdel har grundat sig på studiens frågeställningar och till viss del även syftet. 

Intervjuutskrifterna klipptes ut och sedan placerades svaren ut under respektive tema, detta 

för att lättare få en överblick över resultatet.  Dessa teman är ”Lärarnas upplevelser av 

alkohol- och drogbruket bland eleverna”, ”Lärarnas arbete mot alkohol och droger i 

skolan”, ”Det förebyggande arbetet” och ”Lärarnas arbete med handlingsplanen”. 
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Alla svar från intervjuerna var användbara och passade under de teman som valdes. Däremot 

fanns det vissa utläggningar som var mer intressanta och som inte passade under 

resultatdelen men som passade bättre under diskussionsdelen.  

I analysen kommer även handlingsplanen beaktas. Den nya handlingsplanen ger ett ökat 

intresse av att undersöka hur arbetet med alkohol och droger ser ut på den valda skolan. 

Denna handlingsplan användes som grund och referens för hur arbetet ska och bör se ut på 

skolorna gällande alkohol och narkotika. Detta för att sedan kunna göra jämförelser med vad 

respondenterna svarade kring dessa frågor. 

4.4  Reliabilitet och Validitet 

I vetenskaplig forskning bör man se till reliabiliteten, det vill säga studiens tillförlitlighet. 

Med detta menas att om resultatet av en undersökning blir densamma som om den skulle 

genomföras på nytt, eller om undersökningen påverkas av slumpmässiga faktorer (Bryman, 

2002). För att stärka reliabilitet i vår studie undvek vi ledande frågor under intervjuerna 

precis som Kvale och Brinkmann (2009) talar om. Tillförlitligheten, reliabiliteten, ökades i 

och med det testintervjuer som gjordes av intervjuguiden. Då urvalet av respondenterna inte 

valdes selektivt ökar detta också studiens reliabilitet. Den enda kunskap som fanns var att 

respondenterna tillhörde den kategori av lärare, det vill säga högstadielärare, som rörde 

studiens syfte samt frågeställningar.      

Med uttrycket validitet menas – att man verkligen mäter det man tror att man mäter (Kvale 

& Brinkmann, 2009). För att öka validiteten i den kvalitativa studien var det viktigt med en 

välgjord intervjuguide som svarade på rapportens syfte och frågeställningar. Med tanke på 

den semistrukturerade intervjuguiden var det av stor vikt att de teman i intervjuguiden 

efterföljdes för att det skulle kunna ge svar på de uppsatta frågeställningarna och att man på 

det viset även hade undersökt det man från början önskade (Thurén, 2007). Efter 

testintervjuerna fanns det möjlighet att revidera, om så hade behövts, vilket bidrog till att se 

att studien täckte syftet med den och att frågorna täckte de områden vi ville få svar på. Ur en 

validitetssynpunkt säkerställer detta att undersökningen behandlar det områden som studien 

var menad för.     

4.5 Etiskt ställningstagande 

Som forskare bör man ha kunskaper om etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2012) redan 

innan studien påbörjas. Detta för att vi som forskare ska veta vad vi behöver tänka på inför 

varje intervju, vilken information som respondenterna har rätt att få ta del av. Detta görs i 

början av varje intervju där det informeras om vilka etiska riktlinjer som ska följas, det vill 

säga att deltagandet är frivilligt, information om deras rätt att avbryta, att även muntligt 

samtycke gäller, att det inte kommer lämnas ut några personuppgifter samt att det inspelade 

materialet samt transkriberingen skall hanteras konfidentiellt.  

Gällande de respondenter som var lärare tillfrågades rektorn om ett godkännande för att få 
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kontakta dennes anställda. Detta med respekt för rektorn, lärarna samt skolundervisningen 

då dessa intervjuer gjordes på deras arbetstid. Rektorn hade inget med urvalsprocessen att 

göra. Efter godkännandet av rektorn tillfrågades lärarna och i slutändan var det deras 

slutgiltiga samtycke som gällde. Gällande samtycket från Ungdomsenheten gavs detta från 

respondenten själv.  

En etisk egengranskning har gjorts på denna studie, som är inom ramen för 

socionomutbildningen, för att ta reda på om några känsliga personuppgifter skulle komma 

att hanteras. Det konstaterades att inga känsliga personuppgifter skulle hanteras under 

denna studies gång.  

Alla citat och resultat har skrivits om så att ingen av respondenterna kan identifieras i denna 

studie (Kvale & Brinkmann, 2009).  

När studien är avslutad och godkänd kommer all insamlad data förstöras, anteckningar och 

transkriberingsutskrifterna kommer att strimlas så att ingen information kan nå obehöriga 

på något sätt.  

5 RESULTAT OCH ANALYS 

Respondenterna var alla verksamma i en mellanstor stad i mellansverige. Deras 

yrkesverksamma tid varierade mellan ett till 12 år som lärare och respondenten från 

Ungdomsenheten hade varit yrkesverksam i cirka 14 år. Könsfördelningen bland 

lärarrespondenterna var två manliga samt tre kvinnliga, utöver den kvinnliga respondenten 

från Ungdomsenheten. Alla lärarrespondenter undervisade i olika ämnen.    

5.1 Lärarnas upplevelser av alkohol- och drogbruket bland eleverna 

Samtliga respondenter var eniga om att elever på högstadiet dricker alkohol på sin fritid.  

Vissa respondenter uttryckte att de är relativt få elever som använder alkohol, men de menar 

på att de få som brukar alkohol konsumerar desto mer, i jämförelse med tidigare. Denna 

skillnad baserade de på den tid de varit yrkesverksamma lärare. Uppfattningen var att de 

elever som brukar alkohol, har ändrat alkoholvanorna från att endast dricka öl och cider, till 

att dricka starksprit. Respondenterna trodde att detta kunde bero på den lättillgänglighet 

som råder nu, exempelvis med öppna tullar och import. Ett perspektiv som fanns bland vissa 

av respondenterna var att det ”inte är så farligt att unga, under arton år, brukar alkohol”. 

Sedan fanns det även lärare som anser att det är precis lika illa som om en elev skulle bruka 

droger. En respondent som uttryckte detta, att alkohol inte är så farligt bland unga, ändrade 

sig till att det är fel under intervjuns gång: ”oj, nu hör jag hur fel det låter, det ska ju vara lika 

med både alkohol och droger”. 

Det fanns också en uppfattning om att alkoholbruket bland högstadieelever har minskat, men 
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att drogbruket har ökat under de senaste tre till fem åren. Tidigare var det nästan uteslutande 

så att ungdomarna hade testat alkohol innan de fick upp ögonen för droger, något som inte är 

självklart idag. En respondent uttryckte att för fem sex år sen var det ingen som kunde tänka 

sig att testa droger starkare än alkohol eller tobak. Idag är det snarare en allmän uppfattning 

om att man inte behöver vara alkoholpåverkad för att testa röka marijuana, ta LSD eller 

någon annan drog.  

Respondenternas uppfattning gällande hur droganvändandet ser ut bland eleverna varierade 

i liten grad. Några uttryckte att det förekommer men att det bara är några enstaka, medan 

andra förklarade att det uppskattningsvis finns cirka två elever per klass på högstadiet. 

Respondenterna uppfattade droganvändandet som mer ovanligt än alkoholanvändandet 

bland eleverna.  

Respondenterna uttryckte att det finns skillnader mellan tjejer och killar som använder 

alkohol och droger. De ansåg att det är fler tjejer som använder alkohol och droger, både 

tidigare i ålder samt i större mängder. De menar på att tjejer har lättare att få tag på alkohol 

och droger i och med att de ofta umgås med äldre killar. En uppfattning bland 

respondenterna var även att tjejer har den uppfattningen om att droger inte är så farligt som 

det sägs. De förstår inte vad narkotika gör mot kroppen samt hur lätt det är att ett beroende 

uppstår. Den sjätte respondenten anser sig inte se några skillnader mellan könen gällande 

användandet av alkohol och droger. 

Det fanns en allmän uppfattning bland respondenterna att den vanligaste åldern där 

ungdomarna testar alkohol och droger är under årskurs åtta, de menar på att det startar 

under sommarlovet mellan årskurs sju och årskurs åtta: ”Sommarlovet mellan sjuan och 

åttan är det börjar tänkas och testas (…) första terminen i åttan ser man vilka som är inne på 

fel spår”. En annan uppfattning bland respondenterna är att den vanligaste åldern för bruk 

av alkohol och droger är under årskurs nio, medan de även sa att utforskandet börjar redan i 

årskurs sex, då med tobaksanvändning.  

Alla respondenter trodde att orsaken till att elever brukar alkohol eller droger beror på vilken 

grupp, kompiskrets, de vistas i. De menade på att det är slumpen som avgör vilken 

gruppkonstellation ungdomen hamnar i. De ansåg att mycket hänger på grupptrycket samt 

vilken sorts gruppkonstellation som man är en del av. En respondent uttrycker att: ”det 

handlar mycket om kompisar och gruppkonstellationer, de har jättemycket med saken att 

göra (…) det är slumpen som avgör i vilken grupp man hamnar i och vilka kompisar man får”.  

En respondent uttryckte att ungdomar är mer benägna att testa alkohol och droger om dem 

inte har en grupptillhörighet och vill passa in. Respondenterna uttryckte att 

hemförhållandena inte har lika stor betydelse som den grupp ungdomen tillhör. Vissa 

respondenter ansåg dock att de ungdomar som inte har tillräckligt stöd och fasta regler 

hemifrån utnyttjar detta för att kunna göra som dem vill. 

En respondent förklarade att även i de lugnare klasserna är cirka 40-60% av eleverna som 

någon gång testat alkohol, och detta tror denna beror på att det ingår i ungdomstiden: ”bara 

för att dem ska ha testat hur det är och vad som händer. Det är så vi fungerar, att när vi växer 

upp vill vi testa saker”. 
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Respondenten från Ungdomsenheten bekräftade vad en lärarrespondent uttryckte om att 

alkoholbruket hos högstadieelever har minskat i antal, men att dem som dricker, dricker 

desto mer. Ungdomsenheten ansåg att drogbruket har ökat, i synnerhet cannabis.  

Gällande den ålder där bruk av alkohol och droger konsumeras som mest, ansåg 

Ungdomsenheten att det är främst i åldrarna 13-14 år, det vill säga årskurs åtta. Denna 

uppfattning var alla respondenter enade om.  

Ungdomsenheten uppfattade könskillnaden att det är mestadels killar, men att tjejer inte 

ligger långt efter.  

Rödner Sznitman’s (2007) studie visar på att tjejer oroar sig över graden av 

självbestämmande under alkoholpåverkan och att de oroar sig över att kliva över gränserna 

för oanständigt beteende. Rödner Sznitman’s (2007) studie kan sammankopplas till ovan 

gjorda studie i och med att det resultatet bekräftar att de kvinnliga eleverna oftast umgås 

med äldre killar, detta medför att dem har lättare tillgång till alkohol, vilket kan medföra de 

konsekvenser som Rödner Sznitman’s (2007) studie visar på gällande rädslan att tappa 

kontroll samt självbestämmande vid alkoholpåverkan. Kelly’s m.fl. (2004) studie visar på att 

tjejernas i årskurs åttas främsta rädsla handlar om sambandet mellan alkohol och sexuella 

situationer. Den sistnämnda studien (Kelly m. fl.) bekräftar resultatet från vår studie om att 

det är främst i årskurs åtta som elevernas alkohol- och drogintresse ökar. Studien av Merrill 

m.fl. (2001) visar precis som vår studie att värderingar samt inställningar påverkar 

ungdomarnas relation till alkohol och droger. Båda studierna visar att ungdomar behöver 

mer stöd, fasta rutiner och regler hemifrån för att få en bra grund i utvecklandet av sitt 

förhållningsätt till alkohol och droger.       

Detta resultat kan tolkas utifrån såväl KASAM som det systemteoretiska synsättet. Båda 

förklarar vikten av att tillhöra en grupp och att denna grupp påverkar och påverkas av 

varandra och omgivningen (Thurén, 2007). Respondenterna betonar värdet av att tillhöra en 

grupp. Beroende av vilken grupp man tillhör präglas ungdomens sätt att förhålla sig till 

alkohol och droger. I resultatet uttrycks att ungdomar ibland kan testa alkohol och droger 

bara för få en känsla av att tillhöra en grupp vilket också kan kopplas till Antonovsky’s (2005) 

begrepp om känslan av sammanhang.   

Svensson m.fl. (2008) menar på att människor vet när de beter sig eller agerar avvikande, 

och att människor därmed kan anpassa sitt beteende samt agerande till den aktuella 

situationen. Det är i interaktionen som grunden till denna förmåga utvecklas. Ungdomars 

förmåga till detta är inte färdigutvecklat vilket gör att interaktion med och runt ungdomar är 

desto viktigare för att de ska lära sig hur de ska förhålla sig till olika situationer, exempelvis 

gällande alkohol och/eller droger. Respondenterna uttrycker att gruppkonstellationen och 

grupptrycket har stor inverkan på eleverna, interaktionen visar att även detta har stor 

inverkan och bör tas i beaktande. 

Sett ur ett systemteoretiska synsätt, urskiljs delar i systemet där de samverkar för att 

bibehålla systemet (Thurén, 2007). Ett system är ungdomarna och de gruppkonstellationer 

de tillhör, där de anpassar sig för att systemet, det vill säga gruppen, ska bevaras. Detta kan 

förklara det lärarna i vår studie uttrycker om att elevernas bruk av alkohol och/eller droger 

kan bero på vilken grupptillhörighet de har samt hur grupptrycket ser ut i den aktuella 

gruppen. 
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5.2 Lärarnas arbete mot alkohol och droger i skolan 

När en elev misstänks bruka alkohol eller droger lämnade samtliga lärare samma svar; först 

informeras rektorn och elevens mentor samt skolsköterskan och kuratorn. De förklarade att 

det sedan är skolledningen som ansvarar för att anmäla till socialtjänsten i form utav en 

orosanmälan om det så skulle behövas.  

Hälften av intervjupersonerna förklarade att de lärare som är mentorer har det yttersta 

ansvaret att informera vårdnadshavare vid eventuella misstankar eller om de fått reda på 

något. Tre av fem intervjupersoner berättade att hälften av de föräldrar som mottar 

information om att deras barn misstänks använda alkohol eller droger, reagerar negativt till 

informationen och ifrågasätter informationen. Respondenterna menade på att föräldrarna 

inte tror på det lärarna informerar om och tror mer på sina egna barn. Ett uttryck som 

förekom var att: ”ibland får man skäll som lärare, när man kommer med information till 

föräldrar, lika ofta som föräldrarna tackar oss”.  

En intervjuperson berättade att gällande alkohol skulle denne inte ringa hem eller gå vidare 

till skolledningen med informationen, denna skulle då istället prata med eleven. 

Intervjupersonen berättade vidare att om det skulle gälla droger skulle denne reagera direkt 

och då även kontakta föräldrarna. Alla respondenter förklarade att de pratar med eleverna i 

alla aktuella fall. Tre respondenter berättade att de inte har stor inblick i elevernas alkohol- 

och drogbruk, medan de två andra förklarade att de har det: ”frågar man så pratar dem. 

Ibland berättar dem till och med lite för mycket”. Dessa respondenter menade att de tror att 

graden av inblick beror på den relation lärare har med sina elever, eftersom en bra relation 

ökar tilliten. De menade även att eleverna idag är mer öppna med att tala om alkohol och 

droger än vad de var tidigare. 

De andra respondenterna ansåg att de skulle vilja ha större inblick i elevernas alkohol- och 

drogbruk: ”dem är väldigt duktiga på att dölja det, men lite vet jag nog, men långt ifrån allt”. 

Uppfattningen gällande om lärare generellt har inblick i elevernas alkohol- och drogvanor, 

ansåg tre av fem att man som klassföreståndare eller mentor har större chanser att få en bra 

insyn hos eleverna. Det fanns även en uppfattning hos en av respondenterna om att eleverna 

pratar om deras alkohol- och drogvanor utanför skolan och att detta medför att lärare 

generellt inte har någon god insyn.  

En respondent förklarade att elever ibland kan behöva extra uppmärksamhet om de påvisas 

att hon eller han inte mår bra. 

Alla lärarrespondenter var enade om att lärare är skyldiga att informera elever om alkohol 

och droger samt dess effekter på kroppen. En respondent ansåg inte att skolan ska uppfostra 

eleverna utan endast informera om riskerna och konsekvenserna. En annan respondent 

betonade att uppfostran är en del av skolans ansvar.  

Det rådde skilda meningar gällande i vilken ålder man bör tala med eleverna om alkohol och 

droger, detta för att inte väcka elevernas intresse för alkohol och droger allt för tidigt. 

Ungdomsenhetens uppfattning gällande lärarnas insyn hos eleverna var att de till viss del har 

det. Ungdomsenheten menade att det ibland kan vara svårt att se om en elev brukar alkohol 

eller droger. Ungdomsenheten ansåg att lärare har ett ansvar gällande elever och alkohol- 

och drogfrågan, och menade på att alla vuxna runt en ungdom har detta ansvar.  
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Kopplingen mellan vår studie och den tidigare forskningen kan påvisas i Reid’s m.fl. (2006) 

studie angående hur stor betydelse skolpersonalen har på eleverna och deras uppfostran. 

Reid’s m.fl. studie betonar lärarnas ansvar gällande eleverna och den miljö dem vistas i, då de 

befinner sig i samma miljö under större delen av dagen. I analysen av resultatet upptäcktes 

att det rådde skilda meningar gällande detta. Några respondenter uttrycker att uppfostran är 

en del av skolans ansvar. Det upptäcktes även att en respondent motsäger detta genom 

uttalandet: ”vårt ansvar ligger i att informera, inte i att uppfostra, det är vårdnadshavarens 

uppgift”. En annan respondent uttryckte att det ligger på skolans, samt lärarnas, ansvar att 

uppfostra eleverna. 

Både vår studie och Kelly’s m.fl. (2004) studie visar på hur viktig relationen mellan lärare 

och eleverna är för att eleverna ska känna tillit att kunna vända sig till dem vid behov. 

Kopplingen mellan vår studie och det systemteoretiska synsättet kan förklaras genom att 

lärare är en del av ett system, och att alla delar av ett system påverkar andra delar av samma 

system, det vill säga eleverna. Detta kan förklara att eleverna blir påverkade av vad lärarna 

gör och säger. Enligt Payne (2008) måste alla delar i ett system samverka för att bibehålla 

systemets struktur. Payne (2008) menar på att ett socialt problem inte kan härledas till en 

enskild individ utan att ta hänsyn till samspelet med samhället. Detta bekräftar vårt resultat 

där respondenter uttrycker att skolan är en stor del av det samhället eleverna lever i.  

Interaktionens inverkan på eleverna är stor, för att man ska förstå en enskild individ bör man 

se individen i samspel med andra människor. Att lärare främjar det sociala jaget medför att 

elevens självuppfattning förstärks (Svensson m.fl. 2008). Det är viktigt för elevernas 

självuppfattning att få interagera med andra människor. Detta bekräftas av en respondent då 

denne uttryckte att det ibland är bra om man ger en elev extra uppmärksamhet om eleven 

påvisar ett dåligt mående.  

I och med en bättre självuppfattning kan eleverna ta klokare beslut, exempelvis gällande 

alkohol och droger (Svensson m.fl.), detta är även något respondenterna betonar.  

5.3 Det förebyggande arbetet  

Alla intervjupersoner var enade om att skolan arbetar förebyggande gällande alkohol- och 

drogfrågan. De förklarade att de projekt de har med årskurs åtta varje år, även kan tillämpas 

på yngre årskurser om det skulle finnas ett behov.  

Alla förklarade att det är i de natur- och samhällsorienterande ämnena som alkohol- och 

drogundervisningen till största delen sker. De berättade att de naturorienterade ämnet tar 

upp de biologiska effekterna som alkohol och droger medför, medan de samhällsorienterade 

ämnet undervisar i hur de samhälleliga och sociala effekterna uttrycker sig. De menade på att 

mycket av det förebyggande arbetet ligger i undervisningen: ”De naturorienterande ämnena 

tar upp detta i undervisningen varje år i årskurs åtta, plus att vi har större teman kring 

detta”. 

Ungdomsenheten berättade att de har personal som arbetar med unga på fältet, och att de 

har kontakt med bland annat fritidsgårdar, föreningar samt skolorna i kommunen. Dessa 
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verksamheter arbetar förebyggande och detta är Ungdomsenhetens stöd till det förebyggande 

arbetet.  

James-Burdumy’s m.fl. (2010) studie handlar om en form av förebyggande arbete mot 

alkohol och droger i skolan. Dessa handlar om slumpmässiga drogtester. Detta visade att 

elevernas syn på alkohol och droger förändrades.  

Skillnaden mellan denna studie och vår studie är att respondenterna uttrycker att fokusen 

istället ligger på att undervisa, informera och diskutera denna fråga. Respondenterna 

förklarar att detta ligger inom ramen för elevernas schema och att det varje år genomförs ett 

större projekt som syftar på att förebygga bruk av alkohol och droger.  

Respondenterna menade på att det är viktigt att förebygga samt att de arbetar mycket med 

detta. Ur ett systemteoretiskt synsätt kan detta bekräftas genom att lärarna har en stor 

påverkan på eleverna. Genom det förebyggande arbetet inom skolan medför det att systemen 

de befinner sig i bibehålls. Detta resultat kan även förklaras av interaktionens inverkan. 

Interaktionen mellan lärare och elever kan påverka eleverna såväl positivt som negativt, detta 

bekräftar den roll lärare har att arbeta förebyggande med eleverna i skolan. Svensson m.fl. 

(2008) menar att i interaktionen är det kommunikationen som ligger till grund för den 

sociala ordningen. Respondenterna instämmer med detta då de uttrycker att mycket av det 

förebyggande arbetet förekommer genom undervisning och i interaktionen.  

5.4 Lärarnas arbete med handlingsplanen 

Fyra av fem respondenter uttryckte att de inte kände till den nya handlingsplanen, dock 

ansåg två av dessa fyra att de är bekanta med den gamla handlingsplanen som gällde endast 

för den aktuella skolan. Dessa två berättade att de har svårt att återberätta exakt vad det står i 

den: ”Jag har själv inte läst igenom den, dokumenten finns mest för att kunna visa upp för 

skolinspektionen”. 

De andra två intervjupersonerna som inte kände till den nya handlingsplanen, förklarade 

även att de inte visste om att det fanns en sedan tidigare: ”Handlingsplan har vi, men jag tror 

inte den gäller för alkohol och droger”. 

Endast en respondent ansåg att denne hade relativt bra koll både på den gamla och på den 

nya handlingsplanen. 

De flesta intervjupersoner ansåg inte att det är deras uppgift att veta exakt vad 

handlingsplanen säger, utan att det ansvaret ligger hos skolledningen. 

En gemensam åsikt bland intervjupersonerna var att elever inte vet att en handlingsplan 

finns som säger vad som sker om en elev skulle misstänkas bruka alkohol eller droger, men 

att de borde får ta del av detta. De menade på att många elever ändå förstår vad som händer i 

och med att en misstanke uppkommer och vad skolan har för ansvar. 

Angående frågan om lärarna får någon kontinuerlig utbildning gällande alkohol och droger, 

var ett entydigt svar att det inte förekom någon form av utbildning. Alla respondenter ansåg 

att det var viktigt och önskade det. De uttryckte att de behöver bli uppdaterade för att kunna 

arbeta med det på ett bra sätt samt att kunna se tecken och upptäcka dessa i tid.  
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Samtliga respondenter förklarade att alkohol- och drogutbildningar inte prioriteras. Dessa 

faller lätt mellan stolarna på grund av andra prioriteringar såsom utbildningar gällande 

läroplanen.  

Ungdomsenheten förklarade att de vet om att det finns en ny handlingsplan mot alkohol och 

droger och att hon utgår från att lärarna följer handlingsplanen.   

Ungdomsenheten berättade att hon inte vet om eleverna får ta del av den nya 

handlingsplanen nu, men uttryckte även att hon tror att eleverna ändå vet vad som händer 

om de skulle misstänkas bruka alkohol och/eller droger. 

Respondenten på Ungdomsenheten trodde att lärare behöver mer utbildning gällande 

arbetet mot alkohol och droger, för att ha kunskap att upptäcka eventuell användning bland 

eleverna. Hon uttryckte även att det kan vara så att lärare inte tänker i de banorna, till 

exempel om en elev förändras i mående eller beteende, att det eventuellt kan bero på alkohol 

eller droger. 

 James- Burdumy m.fl. (2010) menar i sin studie, att ett sätt att förebygga är att införa 

slumpmässiga drogtester på skolan. Vår genomförda studie visar på att i det svenska 

samhället används andra metoder för att förebygga mot alkohol och droger, såsom i den 

schemalagda undervisningen och projektarbeten. Detta tas även upp i handlingsplanen mot 

alkohol och droger, där vikten av att förebygga betonas i en av de tre stora målsättningarna. 

Studien av Reid m.fl. (2006) framför att skolpersonal har möjlighet till en bra insyn hos 

eleverna vilket kan sammankopplas med handlingsplanens mål ”att upptäcka och att 

ingripa”. I och med att lärarna vistas bland, samt ser eleverna, ökar det chanserna att se, 

upptäcka och ingripa vid eventuellt bruk av alkohol och droger hos eleverna tidigt. 

Respondenter uttrycker att det känner svårigheter i att se och upptäcka alkohol- och 

drogbruk bland eleverna, detta kan utläsas i uttalandet från en av respondenterna: ”jag skulle 

vilja ha mer kunskap i att se tecken hos eleverna gällande alkohol- och drogbruk”.   

Burrow-Sanchez m.fl. (2008) studie visar att skolpersonal, då främst skolkuratorer, uttrycker 

att det saknar kunskap men också utbildning gällande alkohol- och drogproblematiken hos 

skolelever. Sambandet mellan denna studie och vår studie är att båda visar på att 

skolpersonalen saknar kunskap i att upptäcka all form av alkohol- och drogbruk hos eleverna.  

Genom handlingsplanens mål att förebygga, upptäcka och ingripa, främjas det system som 

existerar i skolvärlden, vilket kan förstås utifrån ett systemteorietiskt synsätt. Thurén (2009) 

menar att vid en förändring i ett system ändras jämvikten, det krävs en ny förändring för att 

jämvikten ska stabiliseras. Vid en förändring i skolan, klassen eller hos en enskild elev, kan 

lärarna med hjälp av handlingsplanen arbeta med att återuppbygga det system förändringen 

har skett i.  

Symbolisk interaktion handlar dels om att kommunikationen ligger till grund för den sociala 

ordningen i samhället (Svensson m.fl., 2008). Detta fenomen uttrycks även i den 

handlingsplanen som finns på skolan, då denna säger att eleverna ska få tydlig information 

om riskerna med alkohol och droger. Respondenterna förklarade att genom interaktionen 

med eleverna kan de hjälpa och motivera eleverna till att avstå från alkohol och droger, vilket 

är en del av handlingsplanens mål. 
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Å ena sidan uttrycker respondenterna att de inte vet vad som står i handlingsplanen, å andra 

sidan säger de att de arbetar efter handlingsplanen och följer det som står i den. Ur ett 

systemteoretiskt synsätt kan detta resultat analyseras och därmed påvisa att lärarna kanske 

säger att de arbetar efter handlingsplanen (utan att de gör det) för att bevara systemet, det 

vill säga lärarlaget och skolan. Att de inte vill avslöja sin okunskap och riskera att sätta 

lärarlaget och skolan i en dålig sits. Detta fenomen kan även förklaras med begreppet 

KASAM, då lärarna strävar efter att bevara känslan av att tillhöra en grupp för att inte förlora 

sin känsla av sammanhang.  

6 DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka hur elevers alkohol- och drogbruk uppfattas av 

lärare i en medelstor stad i Sverige. Studien avsåg även att undersöka hur lärare arbetar mot 

alkohol och droger både gällande upptäckande, ingripande samt det förebyggande arbetet i 

skolan. Intresset låg i att se hur lärare faktiskt arbetar i situationer där en elev misstänks 

bruka alkohol och/eller droger, inte enbart vad de bör göra enligt regelverket och 

handlingsplanen. Intentionen med denna studie var även att öka medvetenheten kring 

elevernas bruk av alkohol och/eller droger, hos såväl lärare som andra professioner som 

arbetar med liknande ungdomsproblematik.  

De frågeställningar vi ville få svar på i undersökningen var: 

-Hur uppfattar lärare alkohol- och drogbruket bland högstadieelever i en skola i en 

mellanstor stad i mellan Sverige? 

-Hur menar lärare att arbetet med det förebyggande arbetet mot alkohol och droger konkret 

ser ut på skolan? 

-Vad gör lärare på den valda skolan när/om de misstänker att en elev brukar alkohol och 

droger? 

-Hur erfar lärare att arbetet med handlingsplanen mot alkohol och droger används? 

Vi anser att vi har fått svar på våra frågeställningar med denna studie. 

Resultatet av första frågeställningen, gällande hur lärare uppfattar alkohol- och drogbruket, 

besvaras med att elevernas alkoholbruk har minskat i form av att färre elever dricker, men av 

de elever som dricker, dricker större mängder än förut. Samt att drogbruket har ökat de 

senaste fem åren. Det visade sig vara vanligast i årskurs åtta samt vanligast bland tjejerna.  

Gällande det förebyggande arbetet uttryckte lärarna att de arbetar förebyggande med 

eleverna i form av undervisning och temadagar. 

Resultatets svar på hur lärarna arbetar när alkohol- och drogbruk misstänks hos en elev är 

att de rapporterar till skolledningen vid misstanke och att det sedan är skolledningen som 

arbetar med ärendet. Studien visar även att lärarnas insyn hos eleverna varierar, samt att 
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eleverna har blivit bra på att dölja det de inte vill att lärarna ska veta.  

Arbetet med handlingsplanen visade sig vara låg, detta dels på grund av att mer än hälften av 

lärarna inte visste att det fanns en ny handlingsplan samt att två lärare inte visste att skolan 

hade någon överhuvudtaget. Detta på grund av att några lärare inte anser att ansvaret ligger 

hos dem att veta vad det står i handlingsplanen, utan att det är skoledningen som bär det 

ansvaret. Resultatet visar även att lärarna inte får kontinuerlig utbildning i alkohol- och 

drogfrågan.  

6.1 Resultatdiskussion 

Vi anser att vi har undersökt det studien syftade till samt besvarat frågeställningarna. Då 

respondenterna samt skolan passade våra urvalskriterier bra, har detta bidragit till 

validiteten, det vill säga att vi har undersökt det vi från början avsåg att undersöka. 

Resultatet av vår studie visar att lärarna säger emot varandra, exempelvis i frågan om det 

förekommer alkohol- och drogbruk bland eleverna. Medan vissa respondenter uttrycker att 

det förekommer, men inte mycket, alkohol och droger på skolan, menar andra att det visst 

förekommer, det finns till och med allvarligare fall. Vi tror att dessa åtskilda åsikter kan bero 

på att det fanns respondenter som gav de svar de trodde vi ville höra, vilket i sig kan härledas 

till en okunskap i ämnet samt bristande engagemang.  

Ett intressant perspektiv bland respondenterna på skolan, var att det inte är så farligt att 

unga, under arton år, brukar alkohol. Sedan fanns det även lärare som, precis som vi, anser 

att det är precis lika illa som om en elev skulle bruka droger. Vi har diskuterat detta och tror 

att det kan bero på förändringar i samhället och att alkoholbruket inte är lika tabubelagt som 

det var tidigare. Dock är detta inget som är säkerställt utan endast egna spekulationer. Det är 

även mot skolans regler att unga brukar alkohol och/eller droger. Detta ökar vikten av att 

lärare reagerar när elever misstänks bruka alkohol, och inte bara vid misstanke om droger. Vi 

anser inte att lärarna har rätt att bestämma vad som är okej för eleverna om det, som i 

sådana här fall, bryter mot reglerna. Vi anser att lärare ska uppmärksamma all form av bruk 

av både alkohol och droger samt gå vidare med varje misstanke de har.  

Vi upplevde att kroppsspråket var avslappnat hos alla respondenter. Men att det var en 

respondents kroppsspråk som vi upplevde lite väl avslappnat, vi fick känslan av att ämnet 

alkohol och droger inte var viktigt för denna respondent. Detta upplever vi vara synd i och 

med den viktiga roll lärare har i ungdomarnas liv samt lärarnas möjlighet att se, stötta och 

hjälpa ungdomar med eventuella alkohol- och drogbruk. 

Gällande det förebyggande arbetet uppkommer en intressant aspekt i James-Burdumy’s m.fl. 

(2010) studie. De undersöker om slumpmässiga drogtester är ett effektivt sätt att arbeta mot 

alkohol och droger i det amerikanska samhället. Detta väckte vårt intresse att se vilka 

metoder som används i det svenska samhället. Det vi fick fram i vårt resultat var att den 

främsta metoden för att förebygga i skolan var att undervisa och informera.  
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I det sociala arbetet är det viktigt att man arbetar förebyggande tidigt i åldrarna genom att 

informera och undervisa om alkohol och droger. Om en individ börjar bruka alkohol 

och/eller droger blir detta ett socialt problem på individnivå. Skulle bruket fortsätta kan det 

eskalera till en gruppnivå, exempelvis genom att denna individ börjar distribuera eller om 

bruket påverkar andra personer runt individen. I dessa fall anser vi att bruket har övergått till 

ett missbruk. Från denna gruppnivå är steget inte långt till att det sociala problemet hamnar 

på en samhällsnivå. För att få en bild av hur omfattande detta samhällsproblem är – finns det 

siffror som visar att missbruket kostar svenska staten cirka 150 miljarder kronor årligen 

(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2012).  

Detta visar på hur viktigt det är att arbeta förebyggande med ungdomar och hur viktigt det är 

att alla professioner som arbetar med unga får den utbildning som krävs för att kunna 

hantera detta på ett bra sätt. Utöver det svar vi fått på de uppsatta frågeställningarna har vi 

även fått uppfattningen bland respondenterna att lärare inte får tillräcklig utbildning som 

krävs för att kunna hantera detta ämne på ett konstruktivt sätt. Vi anser att det är av yttersta 

vikt att lärare får en kontinuerlig utbildning när det gäller alkohol och droger bland elever. 

Alkohol- och drogproblematiken kan förklaras utifrån ett systemteoretiskt synsätt gällande 

de olika ovanstående nivåerna; individ- grupp- och samhällsnivå. Dessa nivåer kan ses som 

olika former av systemkonstellationer. Systemen, samt de delar som ingår, har alla en 

funktion och tillsammans påverkar de och påverkas av varandra. 

En respondent förklarade att unga ibland testar saker, till exempel alkohol och/eller droger, 

när de inte känner någon grupptillhörighet. I sökandet av känslan av att ingå i ett 

sammanhang kan de ibland testa saker som de annars inte skulle ha testat. Detta är något 

som kan härledas till det salutogena synsättet och begreppet KASAM. Då dels en god 

hanterbarhet kan medföra att individen kan ändra sin tillvaro eller i alla fall uthärda och ta 

sig igenom svårigheterna. 

Även i interaktionen lär sig ungdomar hur de ska bete sig och agera i olika situationer. I 

interaktionsprocessen i gruppen påverkas självuppfattningen och det individualistiska jaget. 

Detta är något vi anser är en bra förklaring till många av de olika företeelser vi påträffat 

under studiens gång. Ett exempel på detta är lärarnas uppfattning om att elever ibland gör 

saker, såsom bruka alkohol och/eller droger, för att passa in.  

Vi anser att de teorier vi använt oss av i denna studie har fungerat bra, i och med att de har 

förklarat de olika fenomen undersökningen fick fram. Teorierna gav oss även en ökad 

förståelse för varför vi människor gör som vi gör i särskilda situationer, situationer såsom 

grupptryck, frigörelser samt ingripanden.   

6.2 Metoddiskussion  

Vi valde att genomföra studien endast på en skola i den valda kommunen.  Vi anser att 

undersökningen gav oss en uppfattning om hur det kan se ut och då på den specifika skolan. 

För att få en bild av hur det ser ut på hela skolan anser vi att fler respondenter hade behövts 

från samma skola. Att få fram ett generaliserbart resultat var inte syftet med studien, metod- 

och undersökningsurvalet var ett medvetet val då vi behövde begränsa studien, dels på grund 

http://www.can.se/Centralförbundet
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av tidsaspekten samt av resursaspekten. Bryman (2002) talar även om hur svårt det är att få 

fram generaliserbar data i den kvalitativa metoden. Han menar att vid ostrukturerade 

intervjuer, så som denna studie, med ett litet antal individer i en viss organisation eller i ett 

visst område är det omöjligt att generalisera resultatet till andra miljöer eller områden. 

Bryman (2002) menar att den kvalitativa forskningen istället ska generaliseras till en teori, 

och inte till en population.  

För att få ett djupare resultat och kunna säga någonting om hur det ser ut i hela kommunen 

kunde vi dels ha valt fler skolor samt intervjuat fler lärare på skolorna. En kompletterande 

studie där elevernas åsikter och upplevelser undersöks på motsvarande skolor hade också 

gett en mer nyanserad bild av resultatet. 

Dock skulle detta medföra att studien blir väldigt stor och omfattande, utan att reliabiliteten 

blir optimal. I de flesta undersökningar finns det faktorer som ändras över tid, sådana 

förändringar kan påverka respondenternas svar. Till exempel gällande utbildningsfrågan, i 

denna studie, kan svaren se olika ut beroende på om respondenterna nyligen fått utbildning i 

alkohol- och drogfrågorna eller inte. Skulle denna studie då genomföras på nytt, efter att 

respondenterna fått utbildning, skulle det medföra att svaren kan komma att se betydligt 

annorlunda ut än de svar vi fått. 

Något som bör betonas är att den handlingsplan vi använt oss av i denna undersökning är ny, 

den utkom under våren 2012, och att många skolor i den kommun vi undersökt inte fått ta 

del av denna ännu. Detta gör att lärarna inte kan förväntas veta vad den säger. I dessa fall har 

vi efterfrågat skolans egna, lokala handlingsplan som de haft sedan tidigare. Dock visade det 

sig att lärarna inte hade stor koll på denna heller. 

I och med att vi arbetade fram en intervjuguide med hjälp av handlingsplanen och 

förförståelsen, har vi arbetat för att öka validiteten i denna undersökning. Vår intervjuguide 

innehöll ett 20-tal frågor, exklusive följdfrågor. Det vi kunde ha gjort för att stärka validiteten 

ytterligare var att ha utformat fler samt mer djupgående frågor för att då vara säkra på att 

frågeställningarna besvarades. 

En svaghet med denna studie var att det endast var sex respondenter som deltog. Med fler 

respondenter tror vi att vi hade nått ett djupare resultat. Med tanke på de uppsatta 

riktlinjerna för examensarbete var detta ett medvetet val. 

Kapitlet ”Tidigare forskning” var i vissa avseenden bristfällig, då det var svårt att hitta 

likartade studier. Däremot fann vi relevant forskning som ändå kunde kopplas till ämnet 

studien behandlar.   

6.3 Diskussion om forskningsetik 

Ett etiskt dilemma vi hamnade i, utan att ha vetskap om det innan, var att några 

lärarrespondenter arbetade inom samma arbetslag. Detta kunde inte utläsas från den lista vi 

utgick från i urvalsprocessen. Detta kan leda till att lärarrespondenterna inte blir helt 

anonyma inför varandra, dels då arbetslaget har samma telefonnummer samt att det ofta 



 25  

diskuterar med varandra inom arbetslaget.  

Det vi gjorde för att skydda anonymiteten var att inte tala om för de enskilda respondenterna 

vilka andra respondenter som ingick i studien. Samt att redovisa resultat och citat så att 

ingen kan kännas igen sig eller identifieras. 

7 SLUTSATSER 

Slutsatsen av studiens resultat är att lärarnas inblick i elevernas bruk av alkohol och droger 

varierar och detta kan bero på lärarnas engagemang och kunskap i ämnet. Den andra 

slutsatsen är att, trots att lärarna inte tycker sig ha stor insyn i handlingsplanen, arbetar de 

ändå relativt mycket utifrån den.  

Utifrån ett systemteoretiskt synsätt har denna studie visat att lärare och elever utgör delar av 

ett system som samverkar för att bibehålla strukturen i skolan.  

Detta resultat kan hjälpa lärarna och skolledningen till att få en ökad medvetenhet av 

problematiken och vikten av att skolpersonal får utbildning i ämnet, kontinuerligt. Vi tror att 

många ungdomar kan bli hjälpta i tidigt skede och att skolan har möjligheten att förebygga 

många sociala problem för ungdomarna.  

Vi anser att man kan behöva undersöka elevernas synpunkter i detta ämne för att få en 

bredare bild på hur verkligheten ser ut. Dessa ämnen är viktiga i det förebyggande arbetet 

mot alkohol och droger bland ungdomar. Kan ungdomar fångas upp så snart som möjligt kan 

det leda till att många samhälleliga problem undviks.  
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BILAGA A; INTERVJUGUIDE  

Intervjuguide  

Frågeställningar: 

Hur upplevs alkohol- och drogbruket bland högstadieelever i en skola i en mellanstor stad i 

mellan Sverige? 

 

Hur upplever lärarna att arbetet med det förebyggande arbetet mot alkohol och droger ser ut 

på skolan? 

Vad gör lärarna på den valda skolan när/om de misstänker att en elev brukar alkohol och 

droger? 

Hur upplever lärarna att arbetet med den aktuella handlingsplanen ser ut på skolan? 

 

Lärarnas upplevelser av alkohol- och drogbruket bland eleverna  

Vad har du för allmän uppfattning om 

1. alkoholanvändningen bland eleverna på din skola? 

 

2. droganvändningen bland eleverna på sin skola?  

Har användningen av alkohol ökat på skolan anser du? 

Har användningen av droger ökat på skolan anser du? 

Finns det någon skillnad i ålder på de som använder alkohol och droger? 

(Ex: att yngre brukar alkohol medan droger först förekommer bland de äldre eleverna?) 

Finns det skillnader mellan flickor och pojkars alkoholbruk respektive drogbruk? 

Ser du något samband mellan fester och ungdomars alkohol- och/eller drogintag? 

Tycker du att du har inblick i elevernas alkohol och bruk av droger? 

 

Tror du att lärare på skolan generellt har inblick i elevernas alkohol och bruk av droger? 

Hur upplever du att problematiken runt ungdomars alkohol- och drogkonsumtion ser ut?  

(Om de kopplar annan problematik såsom utanförskap, dåliga hemförhållanden, eller om 

eleverna mår allmänt dåligt ex. psykiskt, till brukandet av alkohol och/eller droger) 

Lärarnas arbete mot alkohol och droger i skolan  

Vad gör du när/om du misstänker att en elev använder alkohol och/eller droger? 

Följdfråga: Har du någonsin misstänkt att en elev brukat alkohol och/eller droger? 

                      Hur gjorde du då? 
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Tycker du att lärare på skolan har något ansvar gällande elevers alkohol- och drogbruk? 

Följdfråga: Om inte, vem bär ansvaret? 

Det förebyggande arbetet 

Hur arbetar ni förebyggande gällande alkohol och droger på din skola? 

Lärarnas arbete med handlingsplanen 

Anser du att den handlingsplan som finns på skolan gällande alkohol och droger är bra? 

Finns det något du skulle vilja ändra in handlingsplanen?  

(Ex. om det finns någonting de tycker de borde göra eller om det finns någonting de inte 

tycker de ska göra. En fråga om ansvar?) 

Hur tycker du att handlingsplanen efterföljs i arbetet mot alkohol- och drogkonsumtionen 

bland elever på högstadiet? 

Hur arbetar ni med handlingsplanen? 

Följdfråga: Hur efterföljs det arbetet? 

Anser du att eleverna får ta del av handlingsplanen? 

(Att de vet vad som händer, vad lärarna är skyldiga att göra samt hur arbetet mot och med 

alkohol och droger ser ut på skolan?) 

Får lärare på skolan någon utbildning i hantering av elevers alkohol- och/eller drogbruk? 
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BILAGA B; MISSIVBREV  

 

Arbetet mot alkohol och droger bland skolelever 

Sedan 1960-talet har det gjorts svenska undersökningar på hur ungdomars alkohol- 

och narkotikakonsumtion ser ut. Skolungdomarnas konsumtion av alkohol och 

narkotika är av stort intresse såväl politiskt som inom massmedia. Anledningen till 

att denna undersökning görs är att vi vill få en bild av hur lärare uppfattar och 

arbetar med alkohol- och droganvändningen hos skolungdomar. 

Intervjuer 

Vi önskar att intervjua minst fyra lärare på en högstadieskola samt en person från 

resursenheten ungdomar/unga vuxna. Intervjuerna kommer att ta upp ämnen som 

Hur arbetet fungerar både gällande prevention, intervention och uppföljning.  

Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan transkriberas och analyseras. Varje 

intervju beräknas ta mellan 45-60 minuter och dessa är självfallet helt anonyma och 

frivilliga. Önskar Du avbryta intervjun kan detta ske när som helst under intervjuns 

gång.  

Sekretess 

De uppgifter Du lämnar behandlas konfidentiellt. Vi som arbetar med denna 

undersökning har tystnadsplikt och garanterar att inga uppgifter om enskilda 

personer sprids, presenteras eller publiceras. De inspelade intervjuerna kommer att 

sparas till det att transkriberingen är klar. Då kommer dessa att raderas och enbart 

transkriberingen sparas och detta fram tills det att uppsatsen är godkänd.  

Vi som utför denna studie studerar på Socionomprogrammet, Mälardalens Högskola, 

med Marie-Louise Klingstedt som handledare.    

 

Hannah Englund    Jessica Kreuzer Boberg 

Mobil: 076 050 27 38   Mobil: 076 094 01 46 

E-post: hed09002@student.mdh.se E-post: jkg09001@student.mdh.se  

 

Marie-Louise Klingstedt 

Handledare 

Mobil: 070 712 70 39 

E-post: marie-louise.klingstedt@mdh.se  

 

 

 

 

mailto:hed09002@student.mdh.se
mailto:jkg09001@student.mdh.se
mailto:marie-louise.klingstedt@mdh.se
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BILAGA C; HANDLINGSPLAN  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Handlingsplan mot droger för grundskolan  

Målsättning: 

Vår skola är drogfri.  

Vi accepterar inte att någon på skolan befattar sig med narkotika eller vistas i skolans lokaler 

påverkade av alkohol, narkotika, narkotikaklassade läkemedel som inte är förskrivna av 

läkare, sniffnings- eller dopingpreparat.  

Skolan har ett ansvar att motverka tobaksbruk, alkohol- och narkotikamissbruk. 

Alla arrangemang som sker i skolans regi skall vara drogfria, även utanför skolområdet.  

 

Syfte/ målsättning: 

Vår handlingsplan syftar till att förebygga, upptäcka och ingripa mot alla former av 

droganvändande. 

 

Målsättningen är: 

 att förbygga att elever börjar använda droger 

 att tidigt upptäcka missbruk 

 att under skoltid följa upp elever som håller på att avsluta sitt missbruk 

 att engagera elever och föräldrar i arbetet mot droganvändande 

 att ha ett bra/nära samarbete med kultur och fritid, socialtjänst och polis för att få en 
drogfri uppväxt 
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FÖREBYGGA 

Att förebygga missbruk- skolans ansvar 

I skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete ingår arbetet mot droganvändning och 

missbruk som en viktig del.  

Skolan skall markera att den är drogfri.  

Eleverna skall förberedas så att de kan säga nej till droger. 

Skolan har ett ansvar att utbilda elever och personal i drogfrågor. Tydlig information skall ges 

om riskerna med droger.  
Grundskolan, skall i samverkan med socialtjänst, kultur och fritid och polis, arbeta för att 

förebygga att elever börjar med droger. Kultur och fritid, socialtjänst och polis ska bjudas in i 

detta arbete, t.ex. i undervisning och föräldrainformation.  

 

Skolans förebyggande arbete skall innehålla: 

o en gemensam handlingsplan 
o ett gott ledarskap med goda vuxna förebilder 
o relationer präglade av ömsesidig respekt och med gemensamma positiva 

förväntningar på varandra 
o en väl fungerande elevhälsa som präglas av ett gott samarbete  
o skolsköterskornas hälsosamtal med eleverna i skolår 4 och 7 
o ett gott samarbete mellan skola, föräldrar, kultur och fritid, socialtjänst och polis 
o snabba åtgärder för att hantera elever med ogiltig frånvaro från skolan 
o fortbilda personalen 
o utbilda eleverna 
o riktade insatser, t.ex. föräldrautbildning 

 

Mer information 

Information, råd och stöd kring drogförebyggande insatser finns att läsa mer om på 

hemsidan. 

 

UPPTÄCKA 

Att upptäcka missbruk 

Att upptäcka missbruk så tidigt som möjligt ger goda förutsättningar att hindra en utveckling 

som kan leda till beroende. Det är också ett effektivt sätt att hindra nyrekrytering eftersom 

spridningen av droger sker från person till person. Detta gäller speciellt personer som nyligen 

haft en ”positiv upplevelse” av en drog och vill dela med sig av den upplevelsen till sina 

kamrater. 
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De viktigaste upptäckargrupperna är de som finns i elevernas vardag, dvs. andra elever, 

föräldrar och skolans personal, men även kultur och fritid, polis och socialtjänst. 

 

Tecken och varningssignaler som kan bero på missbruk 

 

o Ogiltig frånvaro och försämrade studieresultat 
 
Ogiltig frånvaro är alltid en viktig signal på att något inte är bra. Det behöver inte 

innebära att man missbrukar för att man uteblir. Däremot är det så att om man 

missbrukar så ökar frånvaron förr eller senare. I takt med att ett missbruk utvecklas 

kan både intresset och förutsättningarna för att sköta studierna försämras. 

o Manipulativt beteende 
 
Man tvingas ljuga för att dölja sitt missbruk. 

o Psykisk påverkan 
 
Humörsvängningar, rastlöshet, nedstämdhet, depression, koncentrationssvårigheter, 

dåligt närminne, trötthet, apati, håglöshet, överaktivitet, aggressivitet, 

misstänksamhet, förföljelsetankar… 

Återkommande huvudvärk och magont 

 

Andra beteenden som kan vara varningssignaler 

o Risken ökar för olycksfall och skador. 
 

o Förändrad dygnsrytm 
 

Ett missbruk för ofta med sig sena kvällar och vakenhet på nätter. 

o Nya kamrater och förändrade intressen 
 

o Ekonomi 
 

Ett missbruk är inte speciellt dyrt i början, men blir snart ganska kostsamt. 

o Stölder och kriminalitet 
 
När pengarna inte räcker till för missbruket kommer kriminalitet in i bilden, från 

snatteri till rån. 
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INGRIPA 

Åtgärder vid misstanke om användande av droger 

Vid misstanke om användande av droger rådgör med elevhälsan, kartlägg vad misstanken 

består av och diskutera ev. ärendet med socialtjänsten utan att ange elevens namn. 

 

”Urinprovtagning får genomföras 

 på förekommen anledning, när det finns misstanke om att en viss elev är 
drogpåverkad 

 om det finns ett konkret och sanktionerat samtycke till åtgärden från elev 
och vårdnadshavare. Detta innebär att eleven och vårdnadshavaren ska 
kunna avböja medverkan utan att behöva motivera sitt ställningstagande 
och utan att utsättas för påtryckningar eller andra sanktionshot (direkta 
eller outtalade). 

 om beslut om provtagning är fattat av behörig företrädare, dvs. läkare eller 
skolsköterska.” 
                 

Skolinspektionen; Drogtestning av elever i grundskolan genom 

urinprovtagning 2009-01-15 

 

Skolledaren ansvarar för att 

 Elevhälsan sammankallas. 

 Anmälan till socialtjänst görs, vare sig drogprovet är positivt eller inte. 

 En samordningsplan upprättas för elev med pågående missbruk. Detta skall 
ske tillsammans med eleven, vårdnadshavare, elevhälsan och 
socialsekreterare. 

 Uppföljning sker.  
 

Läraren/ mentorn ansvarar för att 

 Vårdnadshavare informeras om skolans oro och att åtgärder kommer att 
vidtas. 

 Eleven informeras om skolans oro och att åtgärder kommer att vidtas. 

 Skolsköterska och skolkurator informeras. 
 

 

Skolsköterskan ansvarar för att  

   Drogtest/ urinprov tas, med vårdnadshavare närvarande. Om inte  
            vårdnadshavare är närvarande ska någon vuxen finnas med vid provtagning 

            Vårdnadshavare/ elev måste ge sin tillåtelse till att drogtest får tas.                       

                        Resultatet av testet delges eleven och vårdnadshavare. Om samtycke ges från    
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                        vårdnadshavare informeras skolans personal                        

   Elev, vårdnadshavare, lärare/ mentor, socialsekreterare och  
            skolledare informeras om resultatet av drogtesten, om eleven har ett pågående 

            missbruk eller inte 

Skolkuratorns uppgift är att 

   stöd och hjälp utformas efter elevens behov 

   medverka vid upprättande av samordningsplan för elev som bedöms ha ett  
      pågående missbruk 

 

Socialtjänsten ansvarar för att 

   Stöd och hjälp utformas efter elevens behov 

   Medverka vid upprättande av samordningsplan för elev som bedöms ha ett  
            pågående missbruk  

  Socialtjänstens insatser samordnas med skolans. 

   Mottagningsenheten gör en bedömning om ärendets grad av akuta insatser.   
 

Åtgärder om elev är drogpåverkad i skolan 

Skolledaren ansvarar för att 

   Skolan på ett säkert sätt avvisar eleven från skolan. Om behov finns kan polis   
            tillkallas. 

   Vårdnadshavare meddelas. 
 

   Elevhälsan sammankallas 
 

   Anmälan görs till socialtjänsten. 
 

   en samordningsplan upprättas för elev med pågående missbruk Detta skall 

 göras tillsammans med eleven, vårdnadshavare, lärare, elevhälsan och socialtjänsten. 

Samordnare utses. 

   Skolsituation planeras/ ev. avstängning ingår i samordningsplanen. 
 

   Uppföljning sker 
 

 Läraren/ mentorn ansvarar för att 

   Skolan på ett säkert sätt avvisar eleven från skolan. Om behov finns kan polis   
            tillkallas. 

   Vårdnadshavare meddelas. 
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 Bedömning skall göras om eleven behöver sjukhusvård.  

 

Åtgärder vid misstanke att elev säljer droger 

Skolledaren ansvarar för att 

 elevhälsan sammankallas 

 anmälan skickas till socialtjänsten   

 polisanmälan görs  
 

Läraren/ mentorn ansvarar för att 

 vårdnadshavare om skolans oro och att åtgärder kommer att vidtas 

 eleven informeras om skolans oro och att åtgärder kommer att vidtas 

 skolsköterska och skolkurator informeras 
 

Åtgärder vid konstaterad försäljning av droger 

Skolledaren ansvarar för att 

 elevhälsan sammankallas 

 anmälan till socialtjänst görs 

 polisanmälan görs 
 

Läraren/ mentorn ansvarar för att 

 vårdnadshavare informeras om skolans oro att åtgärder kommer att vidtas 

 eleven informeras om skolans oro och att åtgärder kommer att vidtas 

 skolsköterska och skolkurator informeras 
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