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-En enkätstudie i Österbotten. 

Publicerad avhandling för magisterexamen i hälsovetenskap                      Sidantal:  

Vasa: Åbo Akademi. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier               69 
 

Syftet med denna magisteravhandling var att studera personers upplevelser, attityder och 

erfarenheter kopplade till läroämnet hälsokunskap och specifikt till de drogförebyggande ansatserna 

bland unga i åldern 16 - 40 år. Mina frågeställningar var: 1) Vad anser studiedeltagarna i åldern 16 

- 40 år själva om drogundervisningen i skolan och inom ramen för hälsokunskapsundervisningen? 

Vilka är deras egna erfarenheter och upplevelser av den? 2) Enligt studiedeltagarna i åldern 16 - 40 

år, har den drogförebyggande undervisningen haft någon effekt kopplad till livsstilsval och andra 

vägval i livet? 3) Vilka undervisningsmetoder har studiedeltagarna i åldern 16 - 40 år haft under sin 

undervisning i hälsokunskap?  

 

Som datainsamlingsmetod användes en elektronisk enkät som skickades ut via skribentens och Åbo 

Akademis sociala kanaler och genom Nykterhetsförbundet hälsa och trafiks sociala kanaler. 

Enkäten var uppdelad i fyra delområden och besvarades av 203 personer (N=203) under tiden 

24.9.2020 - 8.10.2020. Data från studien sammanställdes och analyserades med statistikprogrammet 

SPSS.  

 

Studiens huvudresultat visade att de flesta respondenterna (42,9 %, N=86) ansåg att mängden 

drogförebyggande undervisning i skolan var ”lagom” och de flesta (43,9 %, N=87) ansåg också att 

det var ett ”ganska intressant” ämne samt att undervisningen förebygger droganvändningen ”till en 

del”. Skolan har ”stor inverkan” på förebyggande av droger bland unga. De flesta av både de äldre 

och de yngre respondenterna anser också att det är ”lätt” att få tag på droger i Svenskfinland. Det 

framgår även i studien att studiedeltagarna har fått begränsad mängd av de undervisningsmetoder 

som enligt studier anses vara de mest effektiva. Detta är något hälsokunskapslärarna borde ta med 

sig från denna studie till hälsokunskapsundervisningen. 

Sökord / index ord; förebygga, droger, narkotika, unga, skolkontext, hälsokunskap. 
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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ihmisten kokemuksia ja asenteita aineeseen 

terveystietoon ja varsinkin huume ehkäisyyn 16 - 40 vuotiaiden joukossa. Opinnäytetyön 

kokonaiskyselyt olivat: 1) Mikä mieltä 16 - 40 vuotiaat nuoret ovat ehkäisevästä huume opetuksesta 

terveystiedossa? Mitkä ovat niiden kokemukset? 2) Onko 16 - 40 vuotiaiden osallistujien mielestä 

ehkäisevällä huume opetuksella ollut merkitystä heidän elämäntapoihin ja muihiin valintoihin 

elämässä? 3) Mitkä opetusmenetelmiä osallistujoilla 16 - 40 vuotiailla on ollut 

terveystiedonopetuksessa?   

 

Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin elektroninen kyselylomake joka lähetettiin kirjoittajan ja Åbo 

Akademin sosiaalisten kanavien kautta sekä Nykterhetsförbundet hälsa ja trafikin sosiaalisten 

kanavien kautta. Kyselylomakkeessa oli neljä osa aluetta ja vastaajia oli yhteensä 203 henkilöä 

(N=203) joka vastasi lomakkeeseen 24.9.2020-8.10.2020. Tieto tutkimuksesta koottiin ja 

analysoitiin statistiikka ohjelman SPSS:in avulla.  

 

Tutkimuksen tulos näytti että suurin osa (42,9 %, N=86) vastaajien mielestä määrä huumeopetusta 

oli ”sopivasti” koulussa ja että aine oli ”aika mielenkiintoinen” aine (43,9 %, N=87). Suurin osa 

vastaajien mielestä huumeopetus ehkäisee huumeiden käyttöä ”osittain” ja että koululla on ”iso 

vaikutus” siihen että huumeet ehkäistään. Suurin osa vastaajien mielestä, sekä nuorten ja 

vanhempien mielestä, huumeita oli ”helppo” löytää Ruotsinkielisessä Suomessa. Tulee myös esiin 

tutkimuksessa että yleensä osallistujilla ei ole ollut niitä uusia opetusmenetelmiä joka tutkimuksien 

mukaan ovat tehokkaimmat. Tämä on jotain mikä terveystiedon opettajat pitäisi ottaa mukaan tästä 

tutkimuksesta.  

Hakusanat/ indeksi sanat: ehkäistä, huumeet, nuoret, koulukonteksti, terveystieto.  
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The aim of this master thesis was to study the experiences, attitudes and knowledge towards health 

education, and especially towards substance use prevention among young people aged 16-40 years. 

The  research questions were: 1) What does young people aged 16-40 years think about drug 

prevention initiatives in health education? What is their own experience of this part of their 

education? 2) What do the participants aged 16-40 years  think regarding the impact of their health 

education, has it had any effects on the health choices and other personal choices they have made 

in life? 3) What learning methods have the participants encountered during their  health education 

in school?  
 

The method used for collecting study data was an online survey which was spread through the 

author’s, as well as  Åbo Akademi University’s and Nyterhetsförbundet Hälsa och Trafik’s social 

media channels . The survey was divided into four for the study relevant themes and it was answered 

by 203 persons (N=203) during the time period 24.9.2020-8.10.2020. Data collected by the online 

survey was compiled and analysed with the statistical analysis software programme SPSS.  
 

The key results showed that most of the people (42,9%, N=86) who answered the study experienced 

that the quantity of drug prevention education in the school was ”moderate”. They also found health 

education as a school subject to be ”quite interesting”  (43,9%, N=87). The majority of the 

participants believed that the health education subject “partly” prevents drug use  and that school is 

important in the drug prevention initativies targeting the young. Most of the answers, from both 

younger and older participants, also believed that it is ”easy” to get hold on drugs in the Swedish 

part of Finland. The study also showed that participants haven't encountered the learning methods 

that according to research  are the most effective. This study finding has important implications for 

health education teachers in their important work to influence their students’ health behaviour 

through their teaching methods.                                           

 Keywords: Drug prevention, drugs, young, school context, health education. 



FÖRORD 

 

Att komma till ett skede i livet när jag skriver en magistersavhandling i hälsovetenskap hade 

jag inte trott när jag erhöll min studentexamen år 2004. Vägen hit har ändå varit lång. Mina 

planer som nyutexaminerad student var att endera bli hälsovårdare eller lärare och sen fick det 

räcka med studier. Då valde jag hälsovårdare, vilket jag inte ångrat, har trivts både med mina 

studier och med yrkesvalet. Men småningom kom ändå tankarna tillbaka om att bli lärare. När 

jag insåg att man som yrkeslärare kunde fortsätta med hälso- och sjukvård men samtidigt vara 

lärare så togs beslutet att studera till yrkeslärare. Ämnet hälsokunskap var också något jag var 

intresserad av och började även studera det. Då var det bara att fortsätta studierna och eftersom 

hälsokunskap är ett ämne jag brinner för, så valdes den inriktningen.  

 

Att börja studera vårdvetenskap var något som jag i början av studierna inte direkt såg som 

något intressant. Orsaken till detta ointresse bottnar sig i att jag under mina hälsokunskap 

studier inte var direkt intresserad av ämnet. Nu i efterhand har jag reflekterat kring varför det 

var så och har kommit fram till att när jag blev sjukskötare/hälsovårdare så hade jag så ”fullt 

upp” med att försöka förstå grundvården, så det var det som prioriterades. Jag tror med andra 

ord att jag då ännu inte var tillräckligt ”mogen” för vårdvetenskapen och såg inte 

vårdvetenskapen på rätt sätt.  

 

När jag år 2019 började studera vårdvetenskap tror jag dock att jag hade nått den ”mognaden”, 

för ganska fort insåg jag hur intressant ämnet vårdvetenskap var. Nu när jag snart bli klar 

magister och efter att ha studerat vårdvetenskap kan jag meddela att ämnet har gett mig massor! 

Har börjat tänka på ett djupare plan, ser patienten på ett mer mångfasetterat sätt, tänker på 

etiken, utgår från vårdvetenskapliga teorier och anser att vårdandet skall grunda sig på 

evidensbaserad forskning. Hälsokunskapsstudierna som även ingått i studierna har i sin tur gett 

mig ett fördjupat tankesätt gällande det ämnet, och känner mig nu redo att undervisa i ämnet. 

Dessutom har skrivandet med denna magisteravhandling gett mig mycket. Drogproblematiken 

har varit mitt stora ”intresseområde” ända sedan medierna för flera år sedan började redogöra 

om problematiken i samhället gällande droger bland unga. Ibland har jag under skrivprocessens 

gång t.o.m. fått ”hejda” mig själv när jag kommit på mig själv att varken ha ätit eller pausat 



under hela dagen. Detta eftersom detta ämne enligt mig har varit så intressant så att jag ibland 

inte har velat sluta skriva.  

 

Vill här ännu passa på att tacka alla som på ett eller annat sätt bidragit till att jag blivit klar med 

denna avhandling. Först vill jag tacka alla unga som ställt upp och deltagit i min studie, utan er 

hade det inte blivit någon studie. Sedan vill jag även säga ett stort tack till min handledare 

genom hela avhandlingen, akademilektor Anna K. Forsman. Hon har fört mig genom hela 

processen på ett kunnigt, vänligt och motiverande sätt och har delat ”intresset” kring detta tema 

med mig. Nykterhetsförbundet hälsa och trafik vill jag också tacka för att ni var med och hjälpte 

mig att dela studien på era plattformar. Dessutom vill jag även givetvis tacka min familj, min 

man Roland som stöttat och uppmuntrat mig under processen, mina tre barn, Viktor, Angelica 

och Vilmer som på olika sätt fått visa hänsyn och hjälpt till för att jag ska kunna bli klar med 

studierna. Alla ni som har hjälpt mig – Ni är guld värda! TACK!  

 

 

Vasa, Åbo Akademi, 21.01.2021 

 

Jessica Udd 
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1 Inledning  
 

Droganvändningen bland unga i såväl Österbotten som i övriga Finland har ökat och har fått 

mycket uppmärksamhet under de senaste åren. Detta aktuella problem har uppmärksammats i 

finlandssvenska medier, i studier gjorda bland unga och i informationen från skolor. Det har 

också blivit en stor efterfrågan av föräldrar, vårdpersonal och lärare om hur de skall hantera 

detta alarmerande problem i samhället. Skolorna har ordnat informationstillfällen, det har 

ordnats föreläsningar, och polisen har uttryckt oro i media (Yle, 2019c). Drogproblematiken 

har gått så långt så att narkotikaodlingar har hittats, misshandel och kidnappning har 

förekommit, stora beslagtagningar har uppmärksammats och t.o.m. mord har ansetts vara 

orsakade av droger. Alla dessa händelser har uppmärksammats här i landskapet Österbotten. 

(HBL, 2019; Vasabladet, 2019a; Vasabladet 2019b; Yle, 2016; Yle, 2019a; Yle, 2019b) 

 

Att pröva droger har blivit betydligt vanligare bland dagens unga. Andelen unga som t.ex. har 

testat cannabis har stigit från 6 procent år 1992 till 24 procent år 2018 och också andra droger 

så som amfetamin, ecstasy och kokain har blivit vanligare (Thl, 2018). Utöver de ”vanliga” 

narkotikapreparaten, har det också skett en oroväckande ökning av nya designade droger. 

(Polisen, 2020). Att det dessutom förutspås att droganvändningen kommer att öka ännu mer i 

framtiden och att de unga inte längre anser droger som farliga kombinerat med att det blivit 

lättare att få tag på droger idag är alarmerande. (Uusi Suomi, 2020). Så man kan bara konstatera 

att denna problematik inte är något som media, skolor och polis förstorat upp, utan även statistik 

och studier visar att problemet finns här bland dagens unga.  

 

Som blivande hälsokunskapslärare har jag givetvis följt med  om droganvändningen i medierna 

och anser att det är oroande både för mig som lärare men även som förälder till tre barn. Jag har 

sett mig själv som en av de personer som bör och vill vara delaktig i kampen om att försöka 

förebygga drogproblematiken bland ungdomarna i skolorna och i samhället och skall sätta mig 

in i detta ämne helt och hållet för att därefter vara redo att samarbeta med ungdomarna kring 

den drogförebyggande hälsokunskapsundervisningen. Även i mitt tidigare jobb som 

företagshälsovårdare har detta med droger varit aktuellt. Företagen har ökat drogtesten, 

drogförebyggande program skall finnas på alla företag och droger har hittats bland anställda 
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vid flera företag i Österbotten. Jag kan alltså kort konstatera att det finns flera orsaker till att 

jag gör denna studie.  

 

Syftet med denna magistersavhandling är att undersöka vilka åsikter och erfarenheter 

studiedeltagarna har kring hälsokunskapsundervisningen de får eller har fått, med särskilt fokus 

på de delar som rör drogförebyggande arbete. Unga definieras i denna avhandling som unga/ 

vuxna i åldern 16 - 40 år. Utgående från resultatet som framgår i studien så kommer jag själv 

att ha nytta av den kompetensen som hälsokunskapslärare men hoppas också kunna delge 

kunskapen vidare till andra lärare och att hälsokunskapsundervisningen utvecklas.  

 

 

Bild: Mostphotos/Llev Dolgachov. 
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1.1. Studiens disposition 

Denna avhandling är indelad i tio kapitel. I det inledande kapitlet, Inledning, presenterades 

bakgrunden till varför jag valt detta tema för avhandlingen och i det andra kapitlet, Bakgrunden 

och tidigare forskning, definieras faktorer som läsaren behöver få veta för att komma in i ämnet. 

Det redogörs också för droganvändningen, det drogförebyggande arbetet i Finland, 

evidensbaserad fakta från forskningar om vad som är effektivt när droger förebyggs samt om 

hur hälsokunskapsundervisningen ser ut i Finland idag. Även hur det drogförebyggande arbetet 

ser ut enligt läroplanen och studiens relevans är ämnen som tas upp. I kapitel tre, Teoretiska 

utgångspunkter, definieras termer och begrepp samt motiveringar till mina val av teorier och 

metoder.  

 

I kapitel fyra, Syfte och frågeställningar, presenteras mitt syfte med denna avhandling samt de 

tre frågeställningar som jag kommer att söka svar på under studiens gång. i kapitel fem, Metod, 

beskriver jag studiens datainsamlingsmetoder; urval, validitet och reliabilitet samt om vilken 

analysmetod som valts. I kapitel sex redogörs för resultatet utgående från mitt syfte och mina 

frågeställningar. I resultatkapitlet får läsaren svar på vad min undersökning om 

hälsokunskapsundervisningen bland unga har visat. Jag drar också paralleller till vad 

forskningarna visat tidigare i studien (i bakgrundskapitlet) om vad som har effekt vid 

förebyggandet av droger bland unga och så reflekterar jag kring hur man kan dra nytta av 

forskningsöversikten och hur man borde utveckla hälsokunskapsundervisningen. I kapitel sju, 

Etiska principer, behandlas etiska frågor gällande studien.  

 

I kapitel åtta diskuterade jag kring tidigare forskning och studiens resultat jämfört med teorin. 

Jag reflekterar också kring om resultatet var väntat, om fördelar och nackdelar med de valda 

metoderna och jag presenterar även slutsatser, olika tolkningsmöjligheter och förslag till vidare 

forskning. Jag reflekterar också kring om resultatet var väntat med tanke på den teori jag byggt 

upp undersökningen på. I kapitel nio, förslag till fortsatt forskning funderar jag kring vilka 

fortsatta forskning som kunde göras och i kapitel tio, slutsatser, sammanställer jag vad jag 

kommit fram till i denna avhandling.  
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2 Bakgrund och tidigare forskning  
 

För att kunna förebygga drogerna, bör man först veta vilka droger som finns, deras effekter och 

biverkningar. Jag kommer därför att först redogöra om narkotikaanvändningen i Finland, vad 

en drog är samt om de vanligaste drogerna som finns i Finland nämligen cannabis, opiater, 

kokain, amfetamin och ecstasy. Jag kommer även att beskriva hälsokunskap som läroämne, 

PEPP-projektet samt om läroplanerna som styr det drogförebyggande arbetet som görs i 

hälsokunskapsundervisningen. Därefter lyfts fram vad studier visat angående det 

drogförebyggande arbetet i skolorna och framförs först i textformat och sedan i ett 

sammanfattande tabellformat (Tabell 1). Kapitlet baseras på vetenskaplig litteratur och tidigare 

forskning. Litteratursökningen till studierna som hittades till detta kapitel utfördes mellan 

februari 2019 och maj 2020.   

 

Litteratursökningen gjordes genom Finna-portalen och databaserna Pubmed, Diva portal, Ebsco 

samt i enskilda tidskrifters egna databaser, så som Drugs Youth Prevention, International 

Journal of Drug Policy och i Duodecim (via Terveysportti). Sökte också forskning i databaserna 

Preventiimi och Julkari. Sökord som användes var bland annat drugs + prevention, drugs + 

prevention + Finland / program / school / life skills / och drugs + youth + prevention + 

pedagogy/ teaching /education och health + education + drugs / Finland /prevention samt illegal 

+ drug + prevention och slutligen school-based + drug prevention programs. I de finskspåkiga 

databaserna sökte jag med sökord som huume, huume + ehkäisy, ehkäisevä + päihdetyö + 

koulussa / huumeet/ oppilaat. Jag har också i databaserna angett ”fulltext” som krav i 

sökningarna samt 2018 - 2020 som tidpunkt för studierna eftersom jag ville hitta så nya 

forskningar som möjligt.  

 

2.1 Droganvändningen i Finland 

Den nyaste statistiken angående droganvändningen i Finland är från 2018. De droger som har 

prövats och använts mest är cannabis. Att pröva cannabis har fyrdubblats bland den finländska 

befolkningen, från 6 procent år 1992 till 24 procent år 2018. Även andra droger så som 

amfetamin, ecstasy och kokain har blivit vanligare, trots att andelen som provat dessa år 2018 

är under fem procent av befolkningen. (THL, 2018).  
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Användningen av droger är vanligast bland unga vuxna i åldern 25–34 år och denna 

ålderskategori har närmare 45 procent någon gång prövat narkotika. Enligt enkäten Hälsa i 

skolan som gjordes år 2017 så hade 8 procent av eleverna i årskurs 8 eller 9 prövat på droger 

åtminstone en gång i livet, medan motsvarande andel av eleverna i årskurs 1 och 2 i gymnasiet 

var 12 procent. På yrkesläroanstalterna hade hela 21 procent av eleverna i årskurs 1 och 2 prövat 

droger. (THL, 2019a). Allt fler blir även erbjudna droger, år 1996 var det bara 6 procent av 

unga 25-34 år som under de senaste 12 månaderna hade blivit erbjuden droger medan det på 

samma fråga år 2018 var 29 procent som hade blivit erbjuden droger. Ser man enbart på männen 

i den frågan, så har det ökat från 8 procent år 1996 till 37 procent år 2018. (Uusi Suomi, 2020).  

 

Enligt undersökningarna har både alkohol och tobaksanvändningen minskat, medan 

droganvändningen har ökat. Men drogerna kommer också troligen att öka ytterligare vilket 

framgår i flera undersökningar som THL gjort i Finland. Användning har ökat, tillgängligheten 

har blivit lättare och attityderna bland finländarna har ändrat under de senaste tio åren. Allt fler 

finländare uppger nämligen att droger inte är farligt enligt dem. All denna information framgår 

i befolkningsundersökningen bland finländare som THL gjort om drogpreparat mellan åren 

1992-2018. (Uusi Suomi, 2020).  

 

De senaste tio åren har cannabisodlingar vuxit rejält i Österbotten. Det visar statistik som 

polisen delgett. År 2005 hittade polisen 37 cannabis odlingar i Österbotten medan det år 2015 

var det 95 stycken. Detta är ett växande problem! Det finns de som har en planta och odlar för 

eget bruk, men så finns det också de som har 100-tals plantor och odlar för försäljning. Det har 

också blivit ”populärt” att röka cannabis. (Yle, 2006). Att få tag på droger har också blivit lätt. 

I en undersökning gjord av THL år 2018, frågades det om hur lätt de kan få tag på andra droger 

än Cannabis inom ett dygn?  En tredjedel av de unga i åldern 15-34 år uppgav att de kan få tag 

på andra droger än cannabis inom ett dygn. För sex år sedan uppgav 17 procent att det var lätt 

eller mycket lätt, så även detta problem har ökat. Importen av kokain har också ökat i Finland 

och användningen av kokain har mångdubblats mellan åren 2012-2018. I september 2019, 

hittades tolv kilogram kokain i Helsingfors. Men fortfarande har vi lägre mängder av kokain än 

i resten av Europa. (Yle, 2020; Uusi Suomi, 2020).  
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Gällande missbrukarvården av drogberoende klienter i Finland (år 2017),  var 69% av männen 

huvudsakligen i åldern 20-34 år. Klienternas utbildningsnivå var låg, med hög arbetslöshet, var 

tionde var arbetslös, 86% hade haft missbrukarvård tidigare och 81% hade injicerat narkotika. 

Statistiken gällande narkotikabrott i Finland är hög, år 2017 begicks 27800 narkotikabrott. 

(THL, 2019). Under de senaste åren har polisen även observerat något nytt, det har skett en 

oroväckande ökning av nya designade droger. De nya designade drogerna kan vara livsfarliga 

eftersom flera ämnen och halter i narkotikan variera i hög grad och den tidigare 

användarerfarenheten är låg. De unga får oftast tag på denna narkotika via internet, vilket 

polisen vet eftersom de observerat att det på posten skett en ökning av paket innehållande 

designade droger. Beslagtagning av andelen metamfetamin och narkotiska läkemedel har också 

ökat under de senaste åren. (Polisen, 2020).  

 

2.1.1 Vad är droger? 

Droger, narkotika eller knark, det finns många olika namn som benämner samma sak. Droger 

är en substans som påverkar centrala nervsystemet. Droger är antingen konstgjord eller 

naturliga och tas för att de ska förändra sinnet på olika sätt. Idag är de flesta sinnesförändrande 

droger illegala, dvs. inte tillåtna. Det finns också lagliga droger, alkohol och tobak. Men i detta 

arbete är det de illegala drogerna/ substanserna vi talar om. (Janouch & Bohman, 2014, s. 22). 

 

2.1.2 Cannabis 

Cannabis är den vanligaste illegala drogen i Finland. Attityderna kring droger har såsom nämnts 

tidigare i denna studie ändrat med tiden. Numera har det blivit allt vanligare att unga anser att 

cannabis inte är farligt. (THL, 2018). ”Bara lite gräs?” Det är väl inte så farligt, det kommer ju 

från jorden, helt naturligt. Faktum är att cannabis som finns på marknaden är farlig. Orsaken 

till att det fortfarande finns en sådan myt finns kvar från 1960 talet då man inte visste särskilt 

mycket om cannabis. Efter det har det forskats mycket i cannabis och det har konstaterats att 

det är en farlig drog som kan leda till att man blir beroende. De miljögifter och kemikalier som 

används vid odling av Marijuana är totalförbjudna på andra grönsaker. Det förgiftar inte bara 

marken utan man får också i sig av detta gift när man röker cannabis eller hasch.  (Janouch & 

Bohman, 2014, s. 42 & s.45).  
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Det finns tre olika cannabisprodukter; marijuana, hasch och cannabisextrakt. Marijuana (även 

kallad gräs) är den lättaste cannabisprodukter och består av torkade delar från cannabisplantan. 

THC i Marijuana innehöll för 20 - 30 år sedan 6 - 7 procent THC, medan den idag innehåller 

mer än dubbelt så mycket. Det gör att marijuana fortare kan ge ett beroende och skador. Hasch 

är torkade körtelhår från cannabisplantan och THC halten i hasch är mellan 5 och 25 procent 

och pressas ofta till kakor eller används i pulverform. Cannabisextrakt tillverkas genom att 

växtdelar sätts i lösningsmedel för att få ut THC innehållet och innehåller mellan 10 och 60 

procent THC. Detta är en ovanlig form av cannabis.  Det vanligaste sättet att använda cannabis 

är genom rökning. (Janouch & Bohman, 2014, s. 42 - 43). 

 

När man röker cannabis får många användare till en början ett skönt rus som gör att de känner 

sig lycklig och får känslan av ett stort och viktigt sammanhang. Vardagen kan verka trist och 

grå och man får suget av att leva ”det där andra livet”. Det finns också de som får en mycket 

obehaglig upplevelse av droger, de har en betydligt mindre risk att bli beroende. Så ur ett 

beroendeperspektiv så har de tur som får negativa upplevelser. Att bli beroende av cannabis 

kommer ofta smygande, det går inte lika snabbt som vid kokain och heroin, men cannabis är 

fortfarande den vanligaste inkörsporten till andra droger. (Janouch & Bohman, 2014, s. 43 & 

s.45). Man har räknat ut att cirka fem procent blir tunga drogmissbrukare, dvs. tar de tyngsta 

drogerna så som amfetamin och heroin. (Svensson & Karlsson, 2018, s. 135). 

 

Cannabis är mycket skadligt för kroppen. Exempelvis så ger det ett nedsatt immunförsvar 

eftersom de vita blodkropparna minskar. Andra skador är huvudvärk, illamående, yrsel, 

minskad lungkapacitet, sjukdomar i näsa och mun, pubertetsutvecklingen kan stanna eller 

försenas och pojkar kan bli impotenta. Flickor kan få problem med mensen eller få missfall. De 

som använder cannabis blir också oftast ointresserade av sex och det andra könet och hygienen 

slutar de bry sig om. (Janouch & Bohman, 2014, s.44 - 45).  

 

Utom de skador som det ger åt kroppen så kan det också leda till skador på hjärnan. Ungas 

hjärnor är inte färdigutvecklade förrän 23 - 25 års åldern och tar mer skador än vuxnas hjärnor. 

Att man blir ”seg i huvudet” av cannabis är känt sedan länge, nyare forskning visar också varför, 

det orsakar nämligen en nedsättning av kognitionen vilket leder till ett försämrat minne, 
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uppmärksamhet, koncentration, samt analys- och planeringsförmåga. IQ sjunker också vilket i 

sin tur leder till sämre skolresultat, inlärningssvårigheter och svårigheter att hänga med, oro 

eller ångest. Effekterna på den kognitiva kognitionen kan vara märkbar redan efter ett 

berusningstillfälle, men vid upprepade intag så kvarstår denna funktionspåverkan och 

personligheten riskeras att påverkas av kognitiva svårigheter samt problem med sociala 

strategier och relationer. Cannabis medför också en ökad risk för psykisk ohälsa och psykoser 

och nyare forskning visar att hjärnan åldras snabbare. (Hubinette, s. 50 - 51). 

 

2.1.3 Opiater 

Opiater är torkad saft från opiumvallmo. I Finland är opiatmissbruk den vanligaste orsaken till 

att man söker hjälp för drogmissbruk. (Nuortenlinkki) Morfinhalten i opium varierar mellan 5 

och 20 procent. Det finns naturliga opiater även i mediciner, såsom morfin och kodein. Heroin 

är en opiat som det finns tre sorter av: ”brunt heroin” är den billigaste heroinsorten, som även 

kallas ”rökheroin” och har en renhetsgrad på 30-60 procent. Det finns också ”vitt heroin” och 

som är det dyrast heroinet och det är den mest raffinerade sorten med en renhetsgrad upp till 98 

procent. (Svensson & Karlsson, 2018, s. 34). Metadon, den tredje sorten, är en opiat som 

används som smärtstillandemedel inom vården men som också missbrukas. Det finns en illegal 

marknad för metadontabletter. (Janouch & Bohman, 2014, s. 46).  

 

Fentanyler eller Buprenorfin är två sorters opiater som det finns 30 tal olika sorter av på den 

illegala marknaden. t.ex. Subutex är opiat. Den finns i Finland mera av den än i andra EU länder. 

(Janouch & Bohman, 2014, s. 47). I en artikel ”Subutex dödar knarkare i Finland - i övriga EU 

är det heroin” framgår Subutex-missbruket i Finland. Flest knarkare dog av drogen i Finland år 

2017. Orsaken till detta tablettmissbruk i Finland är enligt forskning på grund av att det upplevs 

tryggare med läkemedel än med illegala droger. Detta eftersom den exakta mängden 

verksamma beståndsdelar är klarare angiven och för att drogen är en ”äkta produkt”. (Yle, 

2017).  

 

Opiater kan rökas, injiceras, tas som tabletter, som lösning eller sniffas. När man är 

opiatmissbrukare vill man få ett kraftigt rus med lyckobringande effekt. Det är den känslan som 

är så starkt beroendeframkallande. Av opiaterna kan användarna känna sig upphöjda och anser 
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att inget kan skada dem. En överdos kan leda till andningsförlamning och död och risken för 

överdos är stor när man missbrukar opiater och anses därför allmänt som den ”farligaste” 

drogen. Vid överdos kan missbrukaren snabbt bli medvetslös och avlida inom fem till tio 

minuter eftersom opiater sätter ner andningsförmågan och kan ge hjärtstillestånd. Opiater är 

starkt beroendeframkallande och det kan räcka med en eller två sprutor får att få ett livslångt 

beroende. (Janouch & Bohman, 2014, s. 47 - 48). 

 

2.1.4 Kokain 

Kokainanvändningen har ökat i hela Europa och i Finland har användningen mångdubblats 

mellan åren 2012 och 2018. (Yle, 2020). Kokainindustrin är en av världens mäktigaste, men 

samtidigt oerhört ”smutsig”.  Den styrs till största delen av gerillor och soldater och kan hålla 

hela byar som gisslan. En drog som leder till sådant lidande borde inte vara så förskönad. 

Kokainplantan är en vanlig växt i många länder. Plantan växer snabbt och kan skördas fyra 

gånger per år vilket gör den attraktiv att odla. Kokainpulver har ett snöflinge liknande utseende 

som kan tas genom att sväljas, rökas, injiceras eller genom snusning (dras upp i näsan). Ibland 

kan kokain även benämnas ”crack” som är kokain som omvandlats för rökning. (Janouch & 

Bohman 2014, s. 48 - 49). 

 

Kokain höjer puls, blodtryck och kroppstemperatur man känner sig stark, pigg och speedad. 

Småningom spelar också hjärnan spratt och man börjar höra och se saker som inte finns någon 

annanstans än i den påverkades hjärna. Man kan drabbas av ångest och förföljelsemani och kan 

t.ex. inbilla sig att man har småkryp under huden (p.g.a. klåda) vilket i sin tur kan leda till att 

missbrukaren river sig hårt för att försöka bli av med småkrypen. Även rastlöshet, paranoid, 

sömnsvårigheter, oro, ångest och koncentrationssvårigheter kan förekomma. Kokain är också 

väldigt skadligt för kroppen och ger skador som andningssvårigheter, hjärtstillestånd, impotens, 

epileptiska anfall, hjärtmuskelinflammation, hjärninflammation, blödningar från näsan och så 

kan man dö hastigt. Kokain är en av de farligaste droger som finns, en enda användning kan 

leda till beroende. När kokainruset försvinner ur kroppen kan man bli låg och deppig och därför 

behöver kokainmissbrukaren snabbt fylla på för att igen bli stark och pigg. Det är så beroendet 

skapas. (Janouch & Bohman, 2014, s. 49 - 50; Droglänken) 
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2.1.5 Amfetamin  

Amfetamin hör inte till de vanligaste drogerna i Finland, men finns nog ändå till en del. I allt 

fler narkotikasmugglings härvor har amfetamin varit inblandad. Bland annat framkommer det 

i media från år 2019 att en man från Vasa fört över åtta kilo amfetamin till Finland, och då 

främst till Österbotten (HBL, 2019). Dessutom har polisen utrett en droghärva där bland annat 

200 kg amfetamin smugglats in och distribuerats i landet. (Yle 2019d). Amfetamin eller ”tjack” 

leder till att man blir smal, snygg och toppenbra på att plugga samt att man kan vara uppe en 

hel natt utan att äta, det kan väl inte vara så farligt? Detta är en myt som lever kvar, mer sällan 

talar man om att det kan leda till paranoian, tandlossning, undernäring eller att man kan få en 

hjärtinfarkt. Det finns även andra preparat av amfetamin, såsom metamfetamin, som är starkare 

och ger mer rus och så finns det ritalin, efedrin och feneryllin. Vakenheten med amfetamin kan 

leda till flera dygn av vakenhet som därefter varvas med långtids sömn. Amfetamin kan vara 

lika beroendeframkallande som heroin men ger mindre abstinensbesvär. (Janouch & Bohman, 

2014, s. 49 - 50). 

 

2.1.6 Ecstasy 

Ecstacy hör till de droger som kallas hallucinogener, och kan liksom namnet säger leda till 

hallucinationer. Även LSD som är relativt vanligt hör till denna kategori. Ecstacy är efter 

Cannabis en av de mest kända drogerna i Finland. I Finland har 2% testat Ecstacy och dess 

användning har ökat sedan år 2010. (Nuortenlinkki). Ecstacy, även kallad ”partydrogen” är 

ingen ofarlig ”leksak”. Den har nämligen amfetamin som dess grundstruktur vilket gör den 

mindre oskyldig. Den som tar ecstacy kan känna sig som att de är i en annan värld, det är därför 

man kan dansa i timmar utan att bli trött. Det innebär stora risker att man inte känner någon 

trötthet, det rubbar även kroppens värmereglering vilket kan göra att man har en 

kroppstemperatur på +41 - 43C, vilket är livshotande för alla kroppens organ. Man kan också 

bli förgiftad, som i sin tur kan leda till döden. De som tagit ecstacy kan bli välvilligt inställd 

mot allt och alla. Det är också därför som denna drog även används till att droga andra personer, 

t.ex. genom att den sätts i en drink för att de ska bli mer välvilliga till sex. (Janouch & Bohman, 

2014, s. 55). 
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2.2 Hälsokunskap som läroämne 

Ämnet hälsokunskap har en lång och brokig historia. År 1994 försvann det som eget ämne och 

integrerades istället i till exempel ämnen som huslig ekonomi, gymnastik och biologi. Resultat 

blev förödande; ungdomarna mådde inte bra, varken fysiskt eller psykiskt och hade stora 

kunskapsluckor, bland annat om preventivmedel. På grund av detta återinfördes det igen som 

skolämne år 2004 efter en lång tids diskussion och måendet blev bättre igen efter detta. Nästa 

steg i utvecklingen var att de som undervisade i hälsokunskap behövde extra ämnesstudier i 

ämnet från och med år 2012. Före det hade lärarna inte behövt ha extra utbildning i ämnet. 

(Orre, 2012) 

 

Hälsokunskap vilar på en tvärvetenskaplig grund. Dess syfte är att främja kunskap om hälsa, 

välbefinnande, livsstil, sunda vanor, om sjukdomar och om hur de förebyggs samt om trygghet. 

Målet för undervisningen är att eleverna ska kunna främja sin egen och omgivningens hälsa och 

trygghet. (Orre, 2012; Eklund, 2012 s. 33). De tidigare studier som gjorts i ämnet har visat att 

eleverna attityder mot hälsokunskapen är att det är viktigt, intressant och nyttigt och eleverna 

ser positivt på ämnet och dess undervisning. (Eklund, 2012, s. 33).  

 

Som hälsokunskapslärare bör man ha en flexibel, finkänslig, öppen syn på hälsofostran för att 

eleverna inte skall uppfatta det som en moralisk hälsopropaganda. Dessutom bör läraren lyssna 

på eleverna och ha kunskap om ungas hälsobeteende och ungdomskultur. I studier har det 

framkommit att eleverna uppskattar sin hälsokunskapslärare och att de anser att 

hälsokunskapsläraren är både intresserad och kunnig i sitt ämne. Dock ses en tydlig skillnad 

ifall läraren har gått hälsokunskapsstudier eller inte. De som gått studierna har eleverna gett 

bättre feedback om och skillnaden har dessutom varit signifikant. (Eklund, s. 33 - 34).  

 

2.3 PEPP-projektet  

Det är inte enbart jag som arbetar, undersöker och försöker utveckla det drogförebyggande 

arbetet bland unga. Det gör också personerna som deltar i det drogförebyggande projektet 

PEPP. Projektet är ett tvåspråkigt projekt som startade i mars 2018 och som arbetar med att 

utarbeta en gemensam modell för det rusmedelsförebyggande arbetet i Österbotten. Projektet 

är från och med april 2020 en del av Nykterhetsförbundet hälsa och trafiks verksamhet (Pepp, 
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2020) och omfattar fjorton kommuner från Karleby i norr till Kristinestad i söder. Projektet 

skapades efter att man i Österbotten insåg att det fanns ett behov av att förbättra och utveckla 

det drogförebyggande arbetet för skolornas personal och vårdnadshavare. Tanken bakom 

projektet är att alla barn och unga skall få ta del av samma drogförebyggande program samtidigt 

så att de kan nå samma nivå när de senare studerar på andra stadiet. Projektet vill ge kunskap 

om metoder som är kostnadseffektiva och bygger på evidens som alla kommuner skall få 

tillgång till. (Vasabladet, 2017).  

 

Projektet har bland annat utarbetat evidensbaserad kunskap om rusmedelsfostran och -

undervisning i form av handböcker. Dessa handböcker är tänkt att fungera som stöd och hjälp 

för personer som arbetar med barn och unga som till exempel hälsokunskapsläraren gör. Utöver 

denna handbok har man inom projektet även utvecklat en materialbank som består av material 

som berör rusmedelsfostran samt verktyg för planering och genomförande av rusmedelsfostran 

och rusmedelsundervisning. (Pepp.fi) Jag hoppas givetvis att även jag med denna avhandling 

skall kunna bidra till nödvändig information om den drogförebyggande undervisningen som 

PEPP-projektet i Österbotten skall kunna ta del av. 

 

2.4 Läroplanen - drogförebyggande arbete i högstadiet  

Målet med hälsokunskapen i högstadiet är att främja och ge eleverna kunskap som stöder deras 

välbefinnande och trygghet på ett åldersenligt sätt. Eleverna skall få en mångsidig undervisning 

och bedömning. De skall vägledas att känna igen och utvärdera sina egna vanor, val och motiv 

som berör hälsa och säkerhet och uppmuntras till att reflektera över resurser som är relevanta 

för deras egen hälsa. Eleverna skall också få handledning i att utveckla sina emotionella och 

sociala färdigheter och erhålla förmågan att hantera olika konflikt- och krissituationer. De skall 

också kunna söka och använda information om hälsa samt ha förmågan att agera ändamålsenligt 

i situationer som anknyter till hälsa, säkerhet och sjukdomar. Eleverna stöds också i förmågan 

att kritiskt bedöma information som berör hälsa och sjukdom och får kunskap om rättigheter, 

ansvar, påverkningsmöjligheter gällande hälsan och tryggheten i den egna och närmaste 

läromgivning. Eleverna får också handledning i att utveckla sin självkännedom, värderingar 

och attityder samt identifiera och kontrollera faktorer som stödjer det egna beteendet, lärandet 

och studierna. (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 471 - 474).  



13 
 
 

2.5 Läroplanen - drogförebyggande arbete i gymnasiet 

I gymnasiets läroplan skall hälsokunskapens drogförebyggande program ge eleverna kunskap 

om kritiskt tänkande, fördjupad självkännedom och om ett etiskt ansvar. Eleverna skall utveckla 

förmågan att identifiera, forma, uppskatta, främja och upprätthålla den egna och andras hälsa. 

I undervisningen tas upp om frågor som berör: hälsa, trygghet, hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande ur individens, gruppens, samhällets och ett globalt perspektiv. Eleverna 

lär sig att söka, bearbeta och använda information individuellt och i grupp samt att kritiskt 

bedöma hälsorelaterad information och kommunikation och utvecklar förmågan att analysera 

faktorer som påverkar egna hälsorelaterade val och vanor samt bedömer konsekvenserna av 

dem. De skall också analysera olika etiska och juridiska frågor som berör hälsa och sjukdom 

och utveckla förmågan att ändamålsenligt göra val när det gäller hälsan och de egna resurserna. 

(Utbildningsstyrelsen, 2019, s. 335 - 336). 

 

Hälsokunskapen skall också utveckla den studerandes självkännedom, för att de skall kunna 

identifiera egna styrkor och bygga upp en egen identitet. De skall också utveckla sin 

kommunikativa och emotionella kompetens genom ämnets innehåll och undervisningsmetoder 

och lära sig sociala färdigheter och samarbete. Studerande reflekterar även över vilken 

betydelse teman i hälsokunskapen har för dem själva och skall ge välgrundade förslag på den 

egna, andras och omgivningens hälsa samt se på hur tryggheten kan upprätthållas. De skall 

förstå skillnaden på vetenskaplig kunskap och vardagskunskap och kunna relatera till risker, 

orsaker, verkningsmekanismer och konsekvenser i relation till hälsa och sjukdom. De skall även 

kunna motivera sina åsikter med hjälp av forskningsdata samt kunna analysera och utvärdera 

hurdan påverkan deras egna behov, uppfattningar, erfarenheter, attityder och värderingar har 

när det gäller hälsovalen. (Utbildningsstyrelsen, 2019, s. 336 - 337) 

  

2.6 Drogförebyggande arbete i hälsokunskap. Vad är mest effektivt enligt evidens? 

I en mindre studie med 60 unga studeranden (Ishaak, 2014) testar man hur stor effekt den 

drogförebyggande undervisningen har efter att studeranden fått undervisning. Det framkommer 

att flera beteende egenskaper har ändrats hos de unga. Deras attityder, normer, och 

självförtroende har förändrats till det bättre och åsikterna gentemot drogerna har blivit mer 

negativa. De har också ett bättre kunnande om droger.  
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Även i en annan betydligt större studie (Maalouf, 2019) med 2964 studeranderespondenter var 

det undersöks hur stor effekt drogundervisningen har haft på de studerande. I studien har man 

sett på effekten av programmet Lion Quest (LQSFA). Programmet användes i studien av i tre 

länder men är ett program för att förebygga droger som används av 100 länder. Programmet är 

inriktad på levnadskonst (life skills) och är inriktad på att öva på social kompetens, 

självförtroende och social medvetenhet med de unga. Resultatet från studien tyder till största 

delen på att kontrollgruppen (som inte deltagit i undervisningen) använder mer droger än vad 

de som deltagit i experimentgruppen (som har fått undervisning). Programmet är grundad på 

evidens och har visat sig ha effekt på social kompetens vilket i sin tur bidrar till att riskfaktorer 

och beteendeproblem förebyggs. De unga som deltagit i programmet har också mindre risk att 

bli kriminella eller börja använda droger.  

 

I en studie (Ferri, m.fl., 2018) redogörs det för ett gemensamt europeiskt drogprogram. 

Programmet tar fasta på förebyggande, utbildning och policy kring droger. I forskningen 

analyseras 15 drogprogram och 60 frågeformulär och omfattar de nyaste drogstrategierna och 

gäller för åren 2013 - 2020, vilket 28 av medlemsländerna använt sig av. Projekt började ordnas 

i olika länder efter år 2009 och syftet är ständigt att utveckla nya strategier för att förebygga 

droger. Programmet är av hög kvalitet, nya planer görs regelbundet upp och programmen 

introduceras och utvärderas med jämna mellanrum. Det finns 16 standarder i programmen 

gällande den förebyggande verksamheten, som följs av medlemsländerna.  

 

I studien om det Europeiska drogprogrammet är det förstås speciellt intressant det som gäller 

Finlands del. Finlands förebyggande drogprogram har analyserats och det framkom i studien 

att Finland har ”de bästa praktiska åtgärderna” och den bästa ”utvärderingen”. Med ”de bästa 

praktiska åtgärderna” menas att vi har effektiva evidensbaserade aktiviteter för att förebygga 

droger. Medan den bästa ”utvärderingen” kommer från att vi ständigt utvärderar organisationer, 

program, projekt och objekt. De drogförebyggande program som vi inte lyckades bli omnämda 

om var; evidensbaserade, guider och standarder, träning och utbildning, kvalitetssystem eller 

auktorisering. (Ferri m.fl, 2018). Så med andra ord så baseras våra finländska drogprogram på 

strategier från EU, så då torde även skolornas strategier för droger utgå från dessa program, och 

utvärderas ständigt.  
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Det finns även annat samarbete kring droger med de andra europeiska länderna. I studien (Alho, 

H., 2019) var även Finland har med sin expert, redogörs det först om bakgrunden till 

forskningen. Drogrelaterad dödlighet, förgiftningar och överdoser speciellt orsakade av 

opioider ökar i de europeiska länderna, så även i Finland, 29,5 miljoner personer använder 

droger i världen och har hög risk att drabbas av för tidig död och av dessa dog 144 000 år 2016 

av droger varav 60 % orsakade av opioider. Detta är en ökning på 15% från år 2006 och på 

grund av detta behövs mer förebyggande åtgärder. För att minska på opioidmissbruket krävs 

förebyggande åtgärder så som; 1. Beskrivande drogmonitorerings program (PDMP) för att i ett 

tidigt skede upptäcka drogproblematiken. 2. Påbörja träningsprogram för psykologer för att de 

skall bli bättre på att reducera drogproblematik och 3. Implementera evidensbaserade program 

för att reducera opioid användningen.    

 

De drogförebyggande programmen som finns i skolorna behöver kontinuerligt utvärderas. I 

forskningen (Borloti, 2018) utvärderas det drogförebyggande programmet de har i Brasilien. 

Skolorna är vanligtvis viktiga för den förebyggande utvecklingen men samtidigt kan den sociala 

relationen studerande har sinsemellan vara en riskfaktor till droganvändning och speciellt 

pojkar emellan. I studien framkommer det att de mest effektiva programmen skall ha en 

undervisning som omfattas av; 1. ändrande attityder gentemot droger bland de unga, 2. 

hälsoundervisning och sociala inlärningsteorier. 3. kombinerad muntlig, skriftlig och audio-

visuellt material och 4. metoder som är framtagna av lärare och andra professionella. Att 

inkludera den sociala inlärningsteorin och hälsoutbildning är relaterade till de mest effektiva 

programmen i förebyggande av drogproblematik.  

 

I Brasilien har redan 100 000 lärare gått det ”drogförebyggande programmet för lärare”. Där 

har de fått lära sig om hur undervisningen skall sättas upp för att den skall vara effektiv. 

Undervisningen bör innehålla; 1. En teoretisk grund. 2. Ett mål. 3. Mångsidigt deltagande 

(familjer, offentligheten utanför och studerande). 4. Innehållet bör omfattas av levnadskonst, 

fakta om droger, positiva relationer och uppmuntran till alternativa aktiviteter och 5. metodiken 

bör bestå av interaktiv, experimentell och informativ undervisning. Materialet skall vara 

audiovisuell och internetbaserad och skall vara regelbunden och implementeras med 
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studerande-studerande medlare i hela skolan. Utvärderingen skall ske genom kvalitativ 

utvärdering. (Borloti, 2018). 

 

2.6.1 Den historiska utvecklingen till den undervisning vi har idag 

Den utveckling som skett bland rusmedelsprogrammens metoder har främst berott på forskning 

och utvärdering. De tidigaste försöken att vända skolungdomar mot alkohol och droger 

grundade sig på skrämseltaktik. Det här var inte bara ineffektivt utan också etiskt tvivelaktigt. 

Därefter kom nästa utveckling; faktauppgifter om alkohol och droger delades ut vilket både 

pedagogiskt och etiskt var en bättre metod. Men inte heller den metoden verkade ha någon 

effekt, så i följande försök fokuserades insatserna på att påverka bakgrundsfaktorerna och 

orsakerna till ungdomarnas användning av alkohol och droger. Man försökte stärka de faktorer 

som skyddar mot alkohol och droger och avlägsnade de faktorer som gör ungdomarna 

mottagliga, såsom faktorer som finns hos människan själv, uppväxtförhållanden och livsmiljö. 

Denna metod utvecklades vidare och de bästa resultaten började man få fram från en metod 

som kallades ”undervisning i levnadskonst, Life Skills”. (Soikkeli, m.fl., 2011, s. 25) 

 

I studien (Amesty & Paez, 2018) berättas det om bakgrund till studien på 1980 och 1990 talets 

misslyckade drogförebyggande program, Programmen från den tiden: – Våga säja nej! (Just 

Say No) spreds som en löpeld i världen och baserades på att lära de unga att säga nej till droger 

och att stärka olika kunskaper, förmågor och egenskaper. Men eftersom slogan och teorin spred 

sig så fort så var det ingen som tänkte på om programmet fungerar eller ej. Det visade sig att 

det inte gav någon större effekt, vilket bidrog till att undervisningen vidare utvecklades till den 

metod vi har idag.  

 

2.6.2. Undervisningsmetodernas effekt på undervisningen 

Enligt studien (Bonyani mfl., 2018) är även den studien fokuserad på att det effektivaste sättet 

att förebygga droger är genom att ordna undervisning i levnadskonst, ”life-skills” samt genom 

att ordna andra drogförebyggande åtgärder. Ett program med litteraturbaserad och 

videoklippbaserad undervisning ändrade ungas attityder till droger. Den videoklippbaserade 

undervisningen var mera effektiv på pojkarna medan en diskussionsbaserad och 

problembaserad undervisning var mer effektivt för flickorna. Att undervisningen även 
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inkluderar att de unga lär sig förmågan att göra rätt beslut, att skydda sig själv och att träna i att 

vara självsäker är även sådant som har varit effektivt.  

 

Även att introducera teknikbaserad undervisning så som video, data, e-post och att använda 

mobiltelefon förebygger de ungas droganvändning. Det framkom att det är mer effektivt att 

använda sig av multimedia material och ny teknikbaserad undervisning än att använda sig av 

textmaterial. I levnadskonstundervisningen ingår även att man i undervisningen använder sig 

av små-grupps aktiviteter, diskussioner, storytelling och rollspels scenarier. För att ändra enbart 

attityderna till droganvändning kortsiktigt så fungerar de nämnda metoderna. Men för att 

effekten skall vara långsiktig och kunskapen upprätthållas i beteende och prestation så krävs 

mer tid och kontinuerliga utbildningsprogram. Att ha strategier som omfattar skola, familj och 

samhället är något som ännu behöver utvecklas vidare för att det drogförebyggande programmet 

skall vara så effektiv som möjligt i framtiden. (Bonyani mfl., 2018). 

 

Även i en annan studie (Moulier m.fl, 2019) betonas detta med förebyggande levnadskonst (life 

skills) i undervisningen. I forskningen forskas det i hur levnadskonstprogram inverkar på 

självförtroendet, välbefinnandet och på riskbeteendet bland unga. Det framkommer att den 

bästa effekten gällande drogförebyggande effekter är att aktivera de unga med rollspel och med 

aktivt arbete kring känslor. Detta är något som ännu inte spridit sig i de drogförebyggande 

programmen men som baseras på utveckling som gjorts och är en stärkande levnadskonst 

strategi. Med levnadskonst strategier i undervisningen innebär det också att de unga lär sig 

problemlösning, att ta beslut, kritiskt och kreativt tänkande, empati, interpersonella förmågor 

och coping både vad gäller känslor och stress.  

 

Internetbaserad inlärning är av fördel eftersom det ger tid åt de unga att bekanta sig med 

materialet i egen takt. Det erbjuder interaktiv teknik och bidrar till social påverkan för att 

förebygga droger. Det är inte ovanligt att lärare inte tycker om att arbeta via datorn, de känner 

sig osäkra på tekniken och det externa sociala sättet vilket gör att lärare ofta känner sig 

obekväma med situationen. Men lärare bör komma ihåg dess fördelar också.  Internetbaserad 

inlärning kan involvera tecknade filmer i undervisningen för att simulera ”äkta 

levnadssituationer” som kärnan för undervisningen. Tecknad film tycker studerande är 
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intressant och ger entusiasm att relatera det till livets scenarier, som i sin tur kan relatera till 

dem själva. (Newton, m.fl, 2012). 

 

Problembaserat lärande (PBL) är en metod som kan användas i det drogförebyggande arbetet 

eftersom det ger en bättre effekt än att diktera, kopiera, fråga och att ge en abstrakt text. Även 

PBI, (problembaserad undersökning) med användning av teknologi ger fler möjligheter till 

utveckling. PBL är en av de viktigaste metoderna eftersom den görs upp utgående från 

studerandes personliga erfarenhet, de får söka svar på frågor från videon eller dokument och 

uppmuntrar dem till att delta i produktiva arbeten samt ger studeranden möjlighet att erhålla 

”egen guidad inlärning” och ”självkorrigering”. Utöver detta är det viktigt att studerande får 

möjlighet att föra dialog med experter, uttrycka sig om olika texter och ta del av videon och 

observationer från den ”riktiga” världen. (Amesty & Paez, 2018). 

 

I studien (Huang m.fl, 2018) jämför man en experimentgrupp som får undervisning med DIE, 

drama i undervisningen med en kontrollgrupp som får ”traditionell” drogförebyggande 

undervisning. I undersökningen deltar sammanlagt 1620 studeranden i experimentgruppen 

medan 1689 studeranden finns i kontrollgruppen. De får 2 x 45 minuters lektioner i båda 

grupperna. Resultatet blir att de i experimentgruppen har en signifikant skillnad vad gäller 

attityder och normer (PBC) och beteende avsikter (BI) gentemot droger jämfört med 

kontrollgruppen. Detta innebär att de i experimentgruppen har påverkats betydligt mer av 

undervisningen än vad kontrollgruppen har och på så vis får de bättre förmågor att hålla sig 

borta från droger.  

 

Med drama i undervisningen, får studerande en aktivitetrik och bred undervisning som lär dem 

genom skådespeleri. De får insikten om droger ur olika synvinklar och får detaljförståelse, 

kamratskap och utvecklar kommunikationsförmågor och olika former av nonverbal 

kommunikation. Drama i undervisningen är tänkt att fungera som ett komplement till 

levnadskonst (life skills) i undervisningen. Genom att kombinera dessa två utvecklar studerande 

ett kritiskt tänkande, får en positiv inlärning, erhåller problemlösningsförmågor, stärker 

studerandes självförtroende och besluttagningsförmågorna utvecklas. (Huang m.fl, 2018).  



19 
 
 

Drama i undervisningen ger också positivt mentalt välbefinnande, bättre relationer (även med 

klasskamrater), utvecklar självförtroende, förebygger riskbeteende och ger ett hälsosammare 

beteende. Den bästa effekten av drogförebyggande program fås på skolor och programmen bör 

påbörjas i tidig ålder, innan eleverna kommit i kontakt med droger. I forskningens resultat 

framgår det att de unga i experimentgruppen fick bättre självförtroende, välbefinnande, humör, 

mindre kränkande attityder samt ändrade attityder till droger. Forskarna drar slutsatsen av 

forskningen att förebyggande levnadskonst program är effektiva! (Moulier m.fl, 2019). 

 

Enligt studien (Newton m.fl., 2012) finns det ett behov att utöver de drogförebyggande 

programmen som finns idag ytterligare utveckla ett specifikt program för ecstasyanvändningen 

bland de unga. Detta p.g.a. att användningen av drogen har ökat och enligt forskningen så bidrar 

ecstasy till högre risker för psykisk ohälsa jämfört med många andra droger och att börja med 

drogen i tidigt stadie är kopplat till negativa konsekvenser såsom sjukdomar, förolämpningar, 

försämrad utbildningsförmåga, skolavhopp, individens funktionsförmåga samt 

framtidsutsikter. Så det är med andra ord ingen tvekan om att ett sådant drogförebyggande 

program behövs. 

 

Programmet som utvecklats i studien är evidensbaserad och internetbaserad och utgår från det 

som förebygger ecstacy. Den består av information, normativa komponenter och att öva på att 

stå emot droger. Informationen skall vara utvecklad för unga, vara korrekt och det skall 

diskuteras både positiva och negativa faktorer gällande droger. Med normativa komponenter så 

bör de unga lära sig att de flesta unga inte använder droger och behöver även omfatta en tidigare 

drogmissbrukare som kan berätta om vad droger gav för konsekvenser. Detta har enligt evidens 

visat sig minska risken för att de unga kommer att använda droger. De bör också lära sig stå 

emot droger. För att klara av det så bör de känna igen påtryckande faktorer så som sociala 

medier, samhälle, familj och jämnåriga. Ecstacy programmet omfattar också tecknade filmers 

intriger för att nå kärnan av programmet. Studerandes åsikter om programmet var positiva, de 

tyckte att de förstod informationen, att den anpassades enligt deras ålder och att det var en 

intressant lektion som inte var för svår att hantera. (Newton m.fl, 2012). 
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2.6.3 Lärarens effekt på undervisningen  

Lärare som är specialiserade i hälsokunskap finns tillgängliga för det rusmedelsförebyggande 

arbetet. Pedagogiken är av högsta kvalitet och är en del av lärarnas yrkeskunskap, men 

undervisningen kan ännu vidareutvecklas utifrån de forskningar och utvärderingar som finns. 

(Ishaak, 2014). Hälsokunskapsläraren har en betydande roll i det förebyggande arbetet av 

droger bland unga och därför är undervisningsmetoden är av stor betydelse. I studien (Amesty, 

& Paez, 2018) betonas att det idag är viktigt att lärarna har rätt attityd till de drogförebyggande 

programmen. Lärarna bör använda sig av PBL (problembaserat lärande), ha goda relationer 

med andra aktörer i samhället, involvera föräldrarna i undervisningen och vara medvetna om 

deras betydande roll i det drogförebyggande arbetet. Att lärare är viktiga i undervisningen för 

unga beror på att det är många unga som skapar sina personliga hälsovanor, attityder och 

kunskap främst från hälsokunskapsundervisningen och dess lärare. Skolbaserade 

drogförebyggande program är det bästa sätten för att förebygga droger eftersom de unga får 

utbildning om droger innan de kommit i kontakt med droger och tillbringar dessutom en väldigt 

stor del av sin tid på skolan. (Newton, m.fl., 2012).  

 

I en studie av (Rigg & Menendez, 2018) behandlas drogförebyggande program i USA:s skolor. 

I forskningen framhålls det att det är viktigt att undervisningen består av flera föreläsare, av en 

lärare, en professionell från mentalvården samt av en polis. Läraren är den person som arbetar 

nära de studeranden, planerar skolans kalendrar och är den person som bäst kan få studerande 

att ta beslutet om att vara drogfria. Läraren kan hålla en klassrumsbaserad undervisning med 

aktiviteter såsom spel, rollspel, debatter, leda klassrumsbeteendet och involvera föräldrarna och 

samhällsansvariga samt säkerställa en trofasthet.  

 

En professionell från mentalvården är bra att ha som en del av undervisningen eftersom de har 

god kompetens om att behandla drogproblematik. De har också erfarenheten av klienter med 

drogproblematik och känner till konsekvenserna som drogerna kan orsaka samt har ett brett 

kunnande om samarbetet mellan olika instanser. En skicklig mentalvårdsarbetare klarar av att 

fokusera sin undervisning på självmedvetenhet, beslutstagande och lär effektivt ut sätt att 

kommunicera och hantera ilska. Det finns evidensbaserad forskning kring att även poliser är 

bra på att ge preventiva budskap. De är experter på drogernas skadliga effekter och har en stor 
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erfarenhet av att hantera drogpåverkade personer. Polisen har goda kunskaper om lagen och 

kan bra svara på frågor kring lagen och juridik. Slutsatsen av denna forskning är alltså att 

undervisning bör bestå av ”tre experter” för att den skall vara så effektiv som möjligt. (Rigg & 

Menendez, 2018). 

 

2.6.4 Föräldrarnas effekt på undervisningen 

Det är viktigt att föräldrarna involveras i hälsokunskapsundervisningen för att effekten skall 

vara så bra som möjligt. Det drogförebyggande programmet bör presenteras åt föräldrarna, de 

bör få undervisning om aktiviteter och ta del av studerandes utföranden. De bör också få 

fastställt deras roll som modell för det positiva beteendet kring droger och bör också inkluderas 

i vikten av sportaktiviteter, volontär aktiviteter (i social välfärd service) och träning i sociala 

förmågor för de unga. (Borloti, 2018). 

 

Att det är viktigt att föräldrarna involveras i det drogförebyggande programmet på ett eller annat 

sätt har framkommit i flera forskningar. I forskningen (Thornton, 2018) framgår det också att 

föräldrarna har en nyckelroll i de förebyggande drogprogrammen. Därför har man i denna 

forskning fokuserat på att utveckla ett effektivt, evidensbaserat, drogförebyggande program 

som både involverar studerande och deras föräldrar genom ett online program. I studien deltar 

14 000 studeranden och deras föräldrar och sammanlagt 157 skolor är med. Med online 

programmet skall föräldrarna få en bättre uppfattning och engagemang i denna problematik. 

Innehållet i online programmet omfattar tre delområden 1. Ett webbseminarium (som tar upp 

om gemensamma gränssättningar) 2. Online moduler och 3. Sammanfattning från studerandens 

lektioner (per e-post).  

 

Onlineprogrammet är uppdelat i sju tillfällen under en period på två år. Föräldrarna får 

information om alkohol och droger, får veta vilken roll de har, om gränssättningar och om 

attityder. De får också veta vad de kan tillföra de unga, vilka uppgifter de har och hur 

kommunikationen med de unga bör se ut. Programmet har inga långa online tillfällen för 

föräldrarna, utan det handlar om 8 minuter per online tillfälle och eftersom det är online så får 

föräldrarna fritt välja när de har tid att ta del av tillfället. Responsen från föräldrarna som deltog 

i studien var positiv. Majoriteten av föräldrarna tyckte att det är viktigt att programmet är 
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interaktivt (62,4%), att det är individuellt (89,7%) och att det är kortfattat (88,9%).  (Thornton, 

2018) 

 

Även i Finland har detta med föräldrarnas delaktighet i det drogförebyggande programmet 

forskats i. I studien (Pirskanen, m.fl., 2012) undersöks hur ett tidigt ingripande som även 

omfattar föräldrarnas delaktighet har samt om deras droganvändning. I studien deltog 386 

finländska elever som bl.a. fick fylla i ett mini-inventarietest och AUDIT. Det gjordes i 

samarbete mellan skola och skolhälsovård och i undersökningen framkom det att 77% av 

föräldrarna inte visste att deras unga använde droger. Observerbart i studien var också att sju 

av tio unga använde droger för sällskapens skull eller också för nöjets skull. I studien drog 

forskarna slutsatsen att föräldrarna borde involveras mer i det drogförebyggande programmet 

och borde få veta mer om omvårdnad, övervakande och om vilken inverkan föräldrarnas attityd 

och beteende har på de unga. Föräldrarnas utbildningsnivå granskades också i studien, vilket 

visade att den socioekonomiska bakgrunden för föräldrarna skyddar barns välmående och 

förebygger att barnen inte testar alkohol eller droger i tidig ålder.  

 

2.6.5 Effektiverade metoder för utländska elever 

I en finsk forskning (Järvinen-Tassopoulos & Raitasalo, 2017) som gjordes år 2015 med 4049 

deltagare från årskurs 9 har man sett på vilka skyddsfaktorer och riskfaktorer det finns gällande 

droganvändning bland unga. I forskningen har man också jämfört finländska och utländska 

elever (från Ryssland, Irak, Somalien, Estland) med varandra. Det visade sig i forskningen att 

cannabisanvändning var vanligare bland de utländska pojkarna (23,4%) än bland de finländska 

pojkarna (9,4%). Bland flickorna var det ingen märkbar skillnad. De utländska eleverna ansåg 

också i mindre grad att cannabis var farligt.  

 

Det som minskade risken för droganvändning var ifall de unga var medvetna om att cannabis 

är farligt samt om deras föräldrar visste var de var på helgerna. Det som ökade risken för 

cannabisanvändning var om någon i kamratgänget använde droger, alltså av grupptrycket eller 

om de unga tillbringade väldigt mycket tid med sina vänner. Bland de med utländsk bakgrund 

hade vännernas användning större samband till den egna användningen än vad det var för de 

finländska eleverna. Olika sorters individuella och externa faktorer skyddar också de unga från 
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droger. Individuella faktorer som skyddar den unga är gott självförtroende, sociala förmågor, 

överlevnadskunskaper och coping gällande känslor. Externa skyddsfaktorer som skyddade var 

om är föräldrarnas gav stöd och övervakade de unga samt om de hade vänner och 

fritidsaktiviteter. Det framkom också att det som borde betonas åt utländska föräldrarna är att 

de borde ha en negativ attityd till droger, eftersom det kan påverka den ungas attityd gentemot 

droger och att det är viktigt att övervaka var de unga är på helgerna. (Järvinen-Tassopoulos, & 

Raitasalo, 2017)
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Tabell. 1 

Sammanfattning av tidigare forskningsstudier. 

 
Forskare Årtal Land Undervisnings 

metoder/ program 

Huvudresultat  

Alho m.fl.  2019 Finland, 

Frankrike, 

England, Spanien, 

Italien. 

1. Drog 

monitorerings 

program 2. 

Träningsprogram 

för psykologer 3. 

Evidensbaserade 

program. 

År 2016 dog 144.000 i världen av 

droger, 60% av dessa berodde på 

opioider. Detta är en ökning på 

15%. Därför behövs förebyggande 

program. I forskningen kommer de 

fram till att det behövs 

drogmonitoreringsprogram, 

psykologutbildning och 

evidensbaserade program.  

Amesty & Paez 2018 Venezuela  Våga säga nej –

”Just say No”, 

bakgrunden till 

forskningen. 

Projektbaserad 

drogprogram.  

Forskningen betonar lärarens 

betydelse i drogförebyggande 

programmen, hur lärarens relation 

till samhället skall vara, hur läraren 

involverar föräldrarna och vilken 

attityd de skall ha.  

Bonyani m.fl.  2018  Iran, Isfahand.  Levnadskonst, 

litteratur-, video 

klippbaserad 

undervisning, PBL, 

diskussioner, 

smågruppsaktivitet, 

storytelling, 

rollspel. 

Enligt forskningen så är det bästa 

sättet att förebygga droger 

undervisning i levnadskonst, 

litteraturbaserad och videoklipp 

baserad undervisning, 

diskussionsbaserad, PBL, 

smågruppsaktivitet, storytelling och 

rollspel. Undervisningen ska vara 

kontinuerlig och omfatta skola, 

familj och samhälle. 
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Borloti m.fl.  2018 Brasilien.  Undervisning åt 

föräldrarna, 

levnadskonstunderv

isning, positiva 

relationer, 

aktiviteter, 

teoretiska modeller 

och projektarbete. 

Forskarna har i studien undersökt 

skolbaserade drogprogrammen. Det 

framgår att undervisningen består av 

levnadskonstundervisning (87,5%), 

positiva relationer, uppmuntran till 

intressen (56,25%), projekt och 

internet. Föräldrarna var involverade 

i 62,5% och borde involveras mer. 

Ferri m.fl.  2018 Europa, expert 

från Portugal och 

London. 

Strategiprogram 

som redogör för hur 

droger skall 

förebyggas i 28 EU 

länder, år 2013 -

2020.  

I programmet har man utvärderat 

olika ländernas strategier. Angående 

Finlands drogförebyggande program 

så framgår det att vi har ”de bästa 

praktiska åtgärderna” och en 

regelbunden ”utvärdering” av våra 

program.  

Huang m.fl.  2018 Taiwan  Drama i 

undervisningen, 

DIE. Levnadskonst 

undervisning. 

I studien undersöks drama i 

undervisningens effekt. DIE är ett 

komplement till 

levnadskonstundervisningen. Det 

utvecklar studerandes kritiska 

tänkande, problemlösning, 

kommunikation, besluttagande och 

stärker självförtroende.  

Ishaak m.fl.  2014 –
2016. 

Sydamerika; 
Suriname. 

Teori, levnadskonst; 

sociala förmågor, 

beteende, fakta, 

normer, följder, 

beslut. Föräldrarna 

involveras. 

I forskningen testas det 

drogförebyggande programmets 

effekt. De testas både före och efter 

undervisningen. Resultatet blir att de

unga har förändrade attityder, 

normer och självförtroende som 

förbättrats, mer kunskap och 

negativare attityd till droger. 
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Järvinen- -

Tassopoulos & 

Raitasalo. 

Gjord 

2015, 

publ, 

2017 

Finland Undersökning om 

droganvändning i 

Finland, riskfaktorer 

och skyddsfaktorer 

I forskningen deltog 4049 deltagare. 

Cannabis användes mer av utländska 

pojkar 23,4%, än av finländska 9,4%. 

Risken för droganvändning 

minskade om föräldrarna visste var 

de var, de hade fritidsaktiviteter, 

attityden om att droger var farligt och 

om självförtroende, socialisation och 

copingförmåga var goda.  

Maalouf, m.fl.  

 

2019 Serbien, 

Makedoni

en, 

Monteneg

ro. 

Programmet Lion 

quest skills -inriktad på 

levnadskonst, social 

kompetens, 

självförtroende, social 

medvetenhet. 

I studien deltog 2964 studerande. 

Forskarna har sett på Lion Quest 

programmets effekt. Det framgår att 

kontrollgruppen använder mer 

droger än experimentgruppen, så det 

förebyggande drog programmen har 

effekt.  

Moulier m.fl.  2019 Italien; 

Seine-

Saint-

Denis 

Levnadskonst. Drama i 

undervisningen. 

Forskningen undersöker 

levnadskonst och drama i 

undervisningens effekt på droger. 

504 studerande från fyra skolor 

deltar. Unga i experimentgruppen 

fick bättre självförtroende, 

välbefinnande, humör och ändrade 

attityder.  

Newton m.fl.  2012 Australie

n, på 

Nationell

a drog & 

alkohol 

centret. 

Internetbaserad 

undervisning, tecknad 

filmundervisning. 

Program inriktad 

specifikt på Ecstacy. 

Det finns behov att utveckla ett 

Ecstacy program. Programmet är 

internetbaserat, använder tecknade 

filmers intriger och består av 

information, normativa komponenter 

och att öva på att stå emot droger. 

Programmet fick bra feedback.   

Pirskanen m.fl.  2012 Finland Mini-inventarietest och 

AUDIT, 

Forskarna undersöker effekten av 

föräldrarnas involverande i 
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föräldrainriktad 

undervisning 

undervisningen. Det framgår att

föräldrar borde få kunskap om vilken 

effekt deras attityd, övervakande och 

beteende har på unga.  

Rigg & Menendez 2018 USA  Undervisningens 

föreläsare, vem den bör 

bestå av. 

I forskningen framgår det att bäst 

effekt av de drogförebyggande 

programmen om föreläsarna består 

av flera föreläsare; läraren, en polis 

och en mentalarbetare. Alla har de 

sitt expertområde.  

Thornton  2018   Online program som 

undervisningsmetod 

för föräldrar och unga. 

I forskningen utvecklas ett online 

program för att föräldrarna skall 

involveras i drogprogrammen. 14 

000 studerande och föräldrar deltar. 

Responsen om programmet är 

positivt.  
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2.7 Hur ser framtidens drogförebyggande program ut i Finland år 2025? 

I en online-baserad Delfi-studie som bestod av en expertpanel utvärderades den framtida 

utvecklingen av det alkohol- och drogförebyggande programmet i Finland för år 2025. I panelen 

deltog 50 nationella, regionala och lokala experter. Panelen drog slutsatserna att alkohol och 

tobaksrökning kommer att minska i framtiden men förutsåg att prövande av Cannabis och 

penningspel kommer att bli allt vanligare. De ansåg att det viktigaste i framtiden är att minska 

alkoholkonsumtionen och förebygga cannabisanvändningen bland de unga i ännu större skala 

än tidigare. Att ingripa i förebyggande åtgärder och screening på individnivå samt att utföra en 

effektiverad informationsspridning anses vara en viktig del av det förebyggande arbetet. 

Framtidsutsikterna omfattar även effektiverat grundläggande arbete av yrkesutbildade personer 

(t.ex. av hälsokunskapslärare). Ett samhälle som uppskattar det alkohol- och drogförebyggande 

arbetet är något som idag inte är självklart, därför krävs att man undviker moralisering och 

breddar kunskapen om det alkohol- och drogförebyggande arbetet. (Warpenius, m.fl. 2015).  

 

I framtiden (år 2025) skall de unga; 1. omfattas av skolornas drogförebyggande program (med 

nätverk av lärare) och ha mer aktiverande verksamhet på skolorna, 2. ha mer online gemenskap 

(social media, you tube, instagram) 3. ha projekt som är inriktade på de unga och 

kapacitetscenter för arbetande unga. 4. Effektiverade drogförebyggande program för unga på 

högskolor och universitet. Även de vuxna skall involveras i de ungas drogförebyggande 

program och skall få; 1.”låg-tröskels” center, 2. en hjälplinje för drogproblem. 3. få tillgång till 

droganvändningsrådgivningscenter och 4. drogförebyggande målsättningar även för de unga 

som kommit i arbetsför ålder. (Warpenius, m.fl. 2015). 

 

2.8 Studien relevans 

På basen av den litteraturgenomgång som redogjordes för i kapitel 2 kan man tydligt se behovet 

av forskningens och undervisningens roll och inverkan i det drogförebyggande arbetet riktat till 

de unga. Att detta med droger och unga är ett aktuellt ämne är inget man kan missa med tanke 

på allt som skrivs. Att problemet ökar för varje år som går enligt statistiken (THL, 2018) gör 

att detta verkligen är något som måste satsas på i undervisningen men även i samhället överlag. 

Det verkar ju göras en hel del i samhället vilket framgår i ”framtidsrapporten” om droger 

(Warpenius, m.fl. 2015) men däremot om hälsokunskapsundervisningen ekar det ganska tyst, 
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både gällande utveckling och framtid. Trots många tappra försök att försöka hitta fakta om 

hälsokunskapen och dess utveckling i framtiden så har jag inte hittat någon studie om det.  

 

Har även talat med en hälsokunskapslärare i nejden som intygar att det gällande 

drogundervisning kommit väldigt få direktiv, även om de ”nyaste” anvisningarna gällande 

drogundervisningen har det kommit få direktiv om. Hon menar att det finns behov för mer 

kunskap och utveckling inom detta ämne och att det är viktigt att ha en 

hälsokunskapsundervisning som ger största möjliga effekt. Därför ses ett stort behov av att 

utveckla hälsokunskapsundervisningen och vill nu med denna studie ”dra mitt strå i stacken” 

och bidra till att först forska i vad som är effektivt och därefter koppla det med nutidens 

undervisning och reflektera kring vidareutveckling. Jag vill även delge den kompetensen med 

andra blivande lärarkollegor.  

 

Att personligen också få god kunskap om detta aktuella ämne ger mig ”skinn på näsan” inför 

att arbeta som hälsokunskapslärare med denna problematik. Jag ser det också som min uppgift 

i samhället att ta tag i denna problematik eftersom det är jag hör till ”expertisen” inom detta 

ämne, men även med tanke på mina tre barns framtid så anser jag att detta måste förebyggas. 

Så motiven för denna studie är många.  

 

3 Teoretiska utgångspunkter  
 

Denna studies teoretiska utgångspunkt utgår från Aaron Antonovskys teori om salutogenes. Vid 

skapandet av hans teori har han också sökt stöd från andra kända teoretiker. (Eriksson & 

Lindström, 2006, s. 241). Det salutogena perspektivet innebär att fokus läggs på hälsobringande 

faktorer, så kallade ”friskfaktorer”. Med ett salutogent perspektiv ser man på förutsättningarna 

för hälsan, vad det är som främjar och stöder hälsan för unga. .Det hälsofrämjande arbetssättet 

ger eleverna mer möjligheter och större kontroll när det gäller att påverka sin egen hälsa. 

Salutogena perspektivet lämpar sig till ungdomar när det finns risk för missbruk och 

ungdomarnas hälsa och utveckling är i fara. Genom att fokusera på salutogenes och 

hälsobringande faktorer så stärks ungas självkänsla och förmågan till problemlösning och social 
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interaktion ökar. (Vårdfokus; Fagerström, 2019, s. 75) Det salutogena perspektivet lämpar sig 

utmärkt när det gäller att drogförebyggande hälsokunskapsundervisningen. 

  

De centrala begreppen i den salutogena modellen är en känsla av sammanhang, KASAM, som 

innehåller delkomponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och har de unga 

höga värden av dessa tre komponenter så innebär det enligt Antonovsky att individen har en 

stark känsla av sammanhang och ju starkare KASAM de unga har desto bättre har de förmågan 

att hantera problemsituationer. Dessa skyddsfaktorer finns både på individ- och 

omgivningsnivå. (Vårdfokus) Så med andra ord är det viktigt att hälsokunskapsläraren känner 

till dessa, för att undervisningen därefter skall utgå från denna teori.  

 

Vad är det då som stärker och tar fram dessa hälsobringande salutogena faktorerna hos de unga?  

God social kapacitet har visat sig vara bra för att unga ska få en positiv inställning till sig själv 

och till framtiden och ifall de unga har positiva illusioner så utvecklar de också en bättre 

självkänsla och självförtroendet stärks. Med ökad socialibilitet så ökar också deras välviljan 

mot andra. Forskare har kommit fram till att ett positivt självförtroende har en salutogen 

betydelse. Det är viktigt att både lärare och föräldrar ger de unga positiva och optimistiska 

framtidsbilder och den sociala förmågan kan stärkas genom att arbeta med ungdomars sätt att 

kommunicera. En människa måste tro på att hon kan hantera en uppgift för att kunna engagera 

sig aktivt i den. Även att hålla sig sysselsatt och ha intressen har en salutogen betydelse. 

(Vårdfokus). 

 

Problemlösningsförmågan och att lära sig hantera sina känslor är viktigt för att unga skall lära 

sig handskas med problem och lära sig att undvika problem så att det inte leder till psykiskt 

illamående. Även kunskapssökande och att de unga tänker kritiskt, värderar och reflekterar 

kring droganvändningen är enligt forskning effektivt. (Hubinette, 2019, s. 115). Självständighet 

har visat sig vara stressförebyggande och det är också viktigt att de unga hittar sin inre kontroll, 

alltså att de upplever att de själva kan påverka och styra utvecklingen av sitt liv med ett ansvar 

både för sig själva och för omgivningen, trots att föräldrarna också givetvis alltid skall finnas 

där. Det är viktigt att de unga får nya ”verktyg” för att klara sin livssituation. (Vårdfokus). 
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Att de unga får stöd av familjen men också tillitsfulla och intima relationer, med känslan av 

kärlek är extremt viktigt. För unga är det viktigt att ha vuxna som de kan identifiera sig med, 

som kan vara modeller, eller kompenserar för en otillräcklig förälder. (Vårdfokus). Även 

lärarna behöver ge mycket kärlek. Detta genom att finnas till hands och gå in i relationen med 

de unga. Forskare har nämligen kommit fram till att kärlek har en stor effekt på hälsan, speciellt 

på den psykiska hälsan. Kärleken fungerar också förebyggande för både hälsan och 

välbefinnandet och meningsfullheten och kvaliteten i livet skapas av nära relationer. (Hemberg, 

Eriksson, Nyström, 2017). Att undervisningen dessutom kontinuerligt bearbetas är viktigt och 

strukturerad och långsiktigt arbete är bättre än tillfälliga insatser. Vårdnadshavare bör 

informeras om det förebyggande arbetet, föreläsare bjudas in och samarbete med polisen är 

också rekommenderat. (Hubinette, s. 99 & s. 115).  

 

3.1 Centrala begrepp i studien  

Här nedan kommer jag att beskriva de centrala begrepp som du som läsare behöver ha begrepp 

om för att ha den bakgrundskompetensen som krävs för att hänga med i texten. Begreppen i 

studien är ”drogberoende” och ”drogförebyggande arbete”. I hela studien benämns 

”drogförebyggande arbete” flertalet gånger medan begreppet ”drogberoende” inte i sig nämns 

som begrepp men studien handlar om drogberoende och därför togs beslutet att även ta med det 

begreppet.  

 

3.1.1 Drogberoende 

Drogberoende kan vara både fysiskt och psykiskt. Beroende är ett kroniskt sjukdomstillstånd 

som ofta utvecklas till en tolerans, ett stort behov av droger och en oförmåga att hålla sig från 

drogerna. Drogberoende påverkar den unges hela hälsa. Man talar om ett psykiskt drogberoende 

genom det tillstånd av drogberoende som droger orsakar. Drogberoendet styrs av hjärnan, som 

utsöndrar ”må bra hormonet” dopamin vid intag av droger, medan när man inte tar droger på 

ett tag så påverkar det psykiskt genom att ge trötthet och sömnlöshet. Fysiskt beroende uppstår 

när inte kroppen får drogerna längre och har skapat en toleransutveckling. Ifall inga droger intas 

så får kroppen svårt att fungera normalt och det ger illamående, smärtor, irritation. (Seppä, m.fl. 

2012, s. 29 - 31).  

 



32 
 
 

Ingen tänker sig att de skall bli drogmissbrukare, utan det är något som sakta men säkert händer, 

drogerna trappas upp. Unga män och kvinnor förändras gradvis till att bli beredda på att pröva 

ännu en drog. Naturligtvis hade de aldrig en tanke på att de skulle dra på sig ett starkt beroende. 

De har ofta sett sig som en ”partydrogare” som har testat många olika sorter utan att fastna i 

beroendet. Sedan kanske någon närstående inspirerar dem till att testa starkare droger och då 

uppstår plötsligt ett ”starkt beroendet”. De varken kan eller vill kontrollera sina impulser att 

fortsätta med drogen p.g.a. de starka positiva känslorna som de känner av det.  (Svensson & 

Karlsson, 2018, s. 115 - 116). 

 

3.1.2 Drogförebyggande arbete 

Det salutogena perspektivet handlar om det hälsofrämjande arbetet, om att stöda hälsa och 

välbefinnande hos olika grupper i befolkningen. Men till det breda hälsofrämjande arbetet 

räknas också tidiga förebyggande hälsoinsatser, där det i denna magistersavhandling fokuseras 

på drogförebyggande arbetssätt. Att förebygga rusmedel definierar THL (2019b) som 

verksamhet som förebygger och minskar de skador som riskkonsumtion av alkohol, droger, 

penningspel och tobak orsakar. Det förebyggande arbetets syfte är att främja välbefinnande, 

hälsa och säkerhet, grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. (THL, 2019b). 

Att förebygga droger kan göras på tre olika sätt. Det finns primär prevention som riktar in sig 

på att så få som möjligt skall börja använda droger. Det är den primära preventionen som vi har 

i hälsokunskapen. Sedan finns det sekundär preventionen som innebär att man strävar till att 

missbrukare drabbas av så få överdoser som möjligt och så finns det tertiär prevention vars mål 

är att få så få överdoser som möjligt som leder till döden.  (Svensson & Karlsson, 2018, s. 198).  

 

Att förebygga droger har sedan 2000 talet forskats en del i och man har även riktat in sig på 

skolans förebyggande insatser. Det har lett till förebyggande insatser så som information, risk- 

och skyddsfaktorer, betydelsen av skolklimat och olika preventionsmetoder. De förebyggande 

insatser som skolorna har är t.ex. kontinuerlig undervisning i ämnet (ANDT), information på 

föräldramöten, föreläsare, temadagar, ordningsregler, elevhälsan och ett samarbete med 

polismyndigheten. Tidig upptäckt av drogintag är något som också betonas. Genom att tidigt 

upptäcka drogintag så ger man stöd för att förebygga att de unga och deras familj skadas. 

(Hubinette, 2019, s. 98 - 100, 119 & s. 113 - 115).  
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4 Syfte och frågeställningar 
 

Det övergripande syftet i denna magisteravhandling var att studera läroämnet hälsokunskap, 

specifikt de åsikter, erfarenheter och upplevelser unga och vuxna i åldern 16-40 år har kopplat 

till de drogförebyggande delarna av undervisningen som de fått och tagit del av.  

 

Studien gjordes för att ta reda på om de som tagit del av undervisning upplever att de 

drogförebyggande delarna har haft någon effekt på deras livsstilsval, samt vad den undervisning 

som eventuellt gjort intryck innefattade. Detta i förhoppning om att på basis av studieresultaten 

kunna utveckla hälsokunskapsundervisningen.  

 

Studiens frågeställningar var följande:  

1. Vad anser studiedeltagarna i åldern 16 - 40 år själva om den drogförebyggande 

undervisningen i skolan och inom ramen för hälsokunskapsundervisningen? Vilka är 

deras egna erfarenheter och upplevelser av den?  

2. Enligt studiedeltagarna i åldern 16 - 40 år, har den drogförebyggande undervisningen 

haft någon effekt kopplad till livsstilsval och andra vägval de gjort i livet? 

3. Vilka undervisningsmetoder har studiedeltagarna i åldern 16 - 40 år erfarenhet av inom 

ramen för sin undervisning i hälsokunskap?  
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5  Metod        
 

I detta kapitel beskrivs metoden dvs. studiens forskningsprocess. Först redogör jag för studiens 

design, hur studien har gjorts och hur urvalet av deltagarna har gått till. Därefter redogör jag för 

hur datainsamlingen gått till, reliabiliteten och validiteten i studien och redovisningen avslutas 

med en beskrivning av hur materialet omkodas i statistikanalysprogrammet SPSS och 

analyseras med deskriptiva analyser och sambandsanalyser.  

 

5.1 Studiens design  

Jag valde i denna magisteravhandling att göra en kvantitativ studie. Kvantitativ metod valdes 

för att jag ville nå ut till många respondenter och få insyn i deras erfarenheter kring ett nischat 

temaområde, det vill säga ungas erfarenheter och åsikter kring hälsokunskapsundervisningen 

som de fått. Med en enkätstudie där både flervalsfrågor och öppna frågor ingår får man en bred 

förståelse som bidrar till ett generaliserbart resultat och många deltagare där variablerna är 

entydiga, valida och reliabla.  (Olsson & Sörensen, s. 18)   

 

5.1.1 Urval  

Urvalet av vilka respondenter som skulle delta i studien skedde genom tillgänglighetsurval. 

Studien gjordes med en elektronisk enkät som skickades ut till författarens och Åbo Akademis, 

sociala kanaler samt genom att Nykterhetsförbundet hälsa och trafik rf även förmedlade enkäten 

på sina plattformar. Respondentgruppen bestod av unga och vuxna mellan åldern 16 - 40 år 

under höstterminen 2020. Respondenterna fick information i enkäten om att det är frivilligt att 

delta. (Henrikson, s. 140 - 141; Olsson & Södersen, s. 113).  

 

5.2 Datainsamlingsmetod 

I denna undersökning har datainsamlingen gjorts genom en webbaserad elektronisk enkät som 

konstruerades på Google Forms. När enkäten byggdes upp har jag utgått från den teori jag 

erhållit från forskningslitteraturgenomgången i avhandlingens inledande del, men även från 

egna erfarenheter som jag erhållit från hälsokunskapsstudierna. Utöver det har jag också sett på 

olika befintliga frågeformulär för att få idéer om hur formuläret kunde byggas upp. Det blev 
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både strukturerade svarsalternativ och öppna frågor. Jag hade till en början tänkt använda mig 

av enbart svarsalternativ men ansåg att det också behövdes öppna frågor för att jag skulle få ut 

det som jag önskade av studien.  

 

Därefter påbörjade jag planeringsfasen av enkäten där jag gjorde en plan för hela studien och 

gjorde upp strukturerade frågeställningar som jag formulerade entydigt i förväg. Att utforma ett 

frågeformulär eller en enkät är en vetenskap i sig. Först listade jag de variabler som skulle 

studeras, därefter började jag utforma egna frågor som skulle vara relevanta, lättförståeliga och 

entydiga. (Olsson & Sörensen, s. 18, 148 & 151). Det fanns många aspekter att tänka på, ifall 

jag felformulerar en fråga så kan det leda till att de unga inte förstår frågan eller om jag ställer 

irrelevanta frågor som gör att de unga tappar intresset för undersökningen. (Winston, 2018).  

 

5.2.1 Utformning av studiens enkätformulär 

Det fanns tio aspekter som togs i beaktande när frågeformuläret utformades. 1. Det gällde att 

vara tydlig med vem som är avsändare. 2. att var noggrann med att formuläret inte blir för långt 

eller irrelevant. Till en början blev det för många frågor så sållade bort det som var irrelevant 

och sådana frågor som frågade samma sak. 3. Att vara noggrann med att inte ställa ledande 

frågor samt 4. att fundera noggrant på vilken skala som används och 5. på om frågorna ställs så 

att de endast kan tolkas på ett sätt. Ifall jag ansåg att något kunde misstolkas, så byttes frågan 

ut. Dessutom 6. så innehöll frågorna endast en frågeställning åt gången och 7. frågorna fick inte 

vara för komplicerade. Sedan 8. undveks kunskapsfrågor och 9. Språket var anpassat till de som 

svarar och 10. Frågeformuläret designades så att det såg seriöst ut. (Winston, 2011). När 

frågeformuläret var klart så ansåg jag att jag med dessa frågor får fram det som är tänkt att 

studien skall undersöka. Efter att ha kommit så här långt behövde blanketten ännu testas och 

skickades därför ut till fem respondenter som fick pilotera frågeformuleringarna och 

formulärupplägget. Genom denna pilotering hittades ännu några fel som korrigerades. 

 

Enkätformuläret bestod av 25 frågor som var indelade i fyra temamässigt olika delar; 1. 

Bakgrundsinformation 2. Orsaker till ett drogfritt liv. 3. Attityder och åsikter gentemot droger 

och drogundervisningen samt 4. Undervisningsmetoder. De enskilda frågorna framgår av 

(Tabell 2). I ”bakgrundsinformationsdelen” ställdes frågor om respondentens; kön, ålder och 
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om bostadsort under barndomen och idag, om fritidsaktiviteter under ungdomen, om hurudan 

andra stadiets utbildning de har och om de har någon vidareutbildning efter andra stadiet.  

 

I ”orsaker till ett drogfritt liv delen” ställdes frågor om vad det är som har påverkat dem till att 

låta bli droger, om hälsokunskap var ett eget ämne eller om det berördes i något annat ämne, 

om hur intressant de tyckte att drogundervisningen var, om hälsokunskapen har haft någon 

inverkan på de hälsoval de gjort i livet samt om de tror att hälsokunskapsundervisningen bidrar 

till att droganvändningen förebyggs samt om droger enligt dem är farligt och hur lättillgängligt 

de tror att det är i Finland.  

 

I den fjärde delen behandlades frågor om hur den drogförebyggande undervisningen sett ut, på 

vilket sätt droger tagits upp i undervisningen, vilka metoder som använts, hur och vad de 

upplever att har varit mest effektivt och om vilka metoder de inte alls behandlat i 

undervisningen. Studiedeltagarna har också fått ha egna åsikter om hur undervisningen kunde 

utvecklas, om de känner till PEPP projektet och om de har övriga kommentarer.  

 

Tabell 2. 

Frågor som ingick i studiens enkätformulär och dess olika svarsalternativ, indelade enligt fyra 

temaområden. 

 

Bakgrundsinformation  

1. Kön: kvinna, man 

2. Ålder: anges i hela år  

3. Jag är för nuvarande bosatt: i Finland, utanför Finland 

4. Under min barndom/ ungdom bodde jag; på landsbygden, i en stad 

5. Idag bor jag; på landsbygden, i en stad 

6. Under min barndom/ ungdom har jag haft tillgång till någon form av organiserad 

fritidsaktivitet: ja, nej 
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7. Andra stadiets utbildning: en yrkesskolexamen/ jag är studerande på yrkesskolan, en 

studentexamen/ jag är studerande på gymnasiet, har ingen andra stadiets utbildning, annan 

utbildning.  

8. Vidareutbildning: jag har avlagt ytterligare examina efter andra stadiet, jag studerar för 

närvarande för en vidareutbildning efter andra stadiet 

 

Orsaker till ett drogfritt liv 

9. Vilka av dessa faktorer är det som har påverkat dig till att inte använda *droger? Du får 

kryssa i flera alternativ. a. Vårdnadshavare/ min uppfostran, b. Andra vuxna som t.ex. tränare, 

c. Hälsokunskapsundervisningen, d. Annan drogförebyggande undervisning i skolan, e. 

Anhöriga eller vänner som tagit skada av droger, f. Det är olagligt, g. Jag vet hur farligt det är, 

vill inte belasta hälsan med droger, h. Det är mitt eget beslut, styrs inte av andra, i. Har inte fått 

tag på droger, j. Jag har inte valt ett drogfritt liv.  

Om du kryssade i "k. Annan orsak" på frågan ovanför: skriv hit vad? 

 

Attityder och åsikter gentemot droger och den drogförebyggande undervisningen 

10. Var hälsokunskapen ett eget ämne eller berördes det i något annat ämne i din utbildning? 

Du får kryssa i flera alternativ. a. Det var ett eget ämne, b. Det berördes i biologi, c. Det berördes 

i huslig ekonomi, d. Det berördes i gymnastik, e. Det berördes på drogförebyggande temadagar, 

f. Det berördes i psykologin, g. Minns inte att jag alls haft det, h. Det berördes i ett annat ämne.  

Om du kryssade i "h. Det berördes i ett annat ämne" på frågan ovanför: skriv hit vilket? 

11. Hur bedömer du mängden drogförebyggande undervisning du fick under din skolgång. Den 

var enligt mig ett ämne som: Kryssa i ett alternativ. a. vi hade för mycket av, b. vi hade mycket 

av, c. vi hade lagom av, d. vi hade för lite av, e. minns inte att vi har haft ett sådant ämne.  

12. Hur intressant tycker du att den drogförebyggande undervisningen har varit under din 

skolgång? Kryssa i ett alternativ. a. Mycket intressant, b. Intressant, d. Ointressant, e. Mycket 

ointressant. 

13. Har hälsokunskapen enligt dig haft någon inverkan på de hälsoval du gjort i livet? Kryssa i 

ett alternativ. a. Ja, mycket stor inverkan, b. Ja, stor inverkan, c. Den har inverkat till en del, d. 

Nej, den har inte alls inverkat, e. Kan inte säga.  

14. Tror du att hälsokunskapsundervisningen bidrar till att droganvändningen förebyggs? 

Kryssa i ett alternativ. a. Helt säkert, b. Ganska säkert, c. Till en del, d. Effekten är nog liten, e. 

Ger knappast någon effekt alls.  
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15. Hur stora möjligheter tror du skolan har att förebygga droganvändning? Kryssa i ett 

alternativ. a. Mycket stor inverkan, b. Stor inverkan, c. Liten inverkan, d. Mycket liten inverkan. 

16. Enligt dej, är droganvändning farligt för hälsan? Kryssa i ett alternativ. a. Helt säkert, b. 

Ganska säkert, d. Effekten är nog liten, e. Tror inte alls det är farligt.  

17. Enligt dig, hur lätt är det att få tillgång till droger i Svenskfinland i allmänhet? Kryssa i ett 

alternativ. a. Mycket lätt, b. Lätt, c. Svårt, d. Mycket svårt.  

18. Enligt dej, hur vanligt förekommande är det att unga använda droger i Finland? Kryssa i ett 

alternativ. a. Mycket vanligt, b. Vanligt, c. Ovanligt, d. Mycket ovanligt.  

 

Undervisningsmetoder 

19. När droger behandlades, vilket av dessa perspektiv skulle du då säga beskriver 

undervisningen bäst: Du får kryssa endast ett alternativ. a. Det medicinska perspektivet – Målen 

för undervisningen utformas med folkhälsosjukdomarna och riskfaktorer i fokus, 

övertalnings/expertmodell i undervisningen. b. Det rationella perspektivet – Den ungas 

rationalitet och frihet att göra egna val betonas, alternativ presenteras och övertalningsmodeller 

försöker undvikas. c. Det resursinriktade perspektivet – Betonar livskompetens och har som 

mål att öka de ungas psykiska och sociala resurser och färdigheter. d. Det humanistiska 

perspektivet – Allmänbildande insatser för en god grund, övningar i reflektion över olika värden 

och val och hur dessa kopplar till hälsa.  

20. När droger behandlades, på vilket sätt togs/ tas den upp i undervisningen: Du får kryssa i 

flera alternativ. a. med faktabaserad undervisning (dvs. saklig information speciellt om vad 

droger är och relaterade risker), b. med skrämselmetoder (t.ex. skrämmande historier, f.d. 

drogberoende, bilder, videon), c. attityd/värderingsmetoden (dvs. diskussion kring sina egna 

värderingar och reflektioner och insikter kring det personliga ansvaret och hur egna värderingar 

påverkar ens agerande och livsstil), d. vägrametoden (dvs. fokus på grupptryck bland unga och 

”våga säga nej” övningar), e. beslutsförmågemetoden (dvs. unga lär sig att fatta rationella 

beslut, för att stöda beslutet den unga ska ta om att vara drogfri), f. alternativmetoden (dvs. att 

man diskuterar som kan upplevas till droger och hur denna vid behov kunde ersättas genom 

annan sysselsättning åt de unga), g. minns inte alls, h. på annat sätt. 

21. Hur ofta har ni arbetat med följande undervisningsmetoder i hälsokunskapens 

drogundervisning? Kryssa för ett alternativ på alla undervisningsmetoder du minns att ni har 

haft/ har: A. Lärarens föreläsning (power point/ oh, griffeltavla, fakta), B. Inbjudna föreläsares 

undervisning. C. Filmer / videoklipp om droger, D. Grupparbete, E. Temadagar om droger, F. 
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Teknikbaserad undervisning (datorer, internet, spel, o.s.v.), G. Självstudier (läxor, 

skrivuppgifter, hemtentamen, prov o.s.v.), H. Drama, rollspelsbaserad undervisning,   

I. Problembaserat lärande (dvs. du får en problemsituation kring droger som du funderar ut 

lösningen på), J. Träning i sociala färdigheter och levnadskonst (dvs. positiva relationer, 

förmågan att göra rätt beslut, skydda sig själv, träna på att vara självsäker, empati, känslor, 

kommunikation o.s.v.), K. Diskussioner om droger.  L. Besök av gästföreläsare som har 

erfarenhet av droger på ett eller annat sätt, M. Annan undervisningsmetod.  

Om du kryssade i "M. Annan undervisningsmetod" på frågan ovanför, skriv hit vilken. 

22. Välj tre av de undervisningsmetoderna (i fråga 20) som du upplever att har varit mest 

effektiv när det gäller att förebygga/ stå emot droger? (max tre alternativ kunde kryssas för)  

23. Känner du till projektet PEPP, den österbottniska drogförebyggande modellen, som ägs av 

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik? Ja, nej  

24. Har du några önskemål eller tankar kring hur skolan på ett bättre sätt kunde bidra till det 

förebyggande arbetet? (Öppen fråga)  

25. Övriga kommentarer. (Öppen fråga)  
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5.2.1 Sampel och bearbetning av insamlat datamaterial 

Enkäten kunde besvaras under tiden 24.9-8.10.2020. Totalt besvarade 203 personer enkäten 

(N=203). I enkäten fick 16 - 40 åriga personer delta, men ingen av respondenterna var 16 år, så 

analysen bestod därför av respondenterna i åldern 17 - 40 år.  Fyra svar plockades bort ut 

datamaterialet på grund av att de inte uppfyllde ålderskriteriet på deltagarna. De fyra hade 

registrerat sig ”över 40 år” och exkluderades därför från undersökningen. Därför bestod 

studiesamplet slutligen av 199 personer (N=199). Det var en relativt ojämn fördelning av 

respondenternas kön; 81,6 procent (N=162) av respondenterna var flickor/kvinnor medan 18,6 

procent (N=37) var pojkar/män. Åldern på de svarade varierade mycket (Figur 1.). Flest av de 

svarande var i åldern 20 år följt av 26 och 23 åringar. 

      

Figur 1. 

Åldersfördelning bland de som svarade på enkäten (N = 199).      

 

Efter att svarstiden var slut påbörjades den kvantitativa bearbetningen av svaren. Data 

sammanställs med statistikanalysprogrammet SPSS. Alla beräkningar gjordes med hjälp av 

programmet.  Vid databearbetningn följdes en logisk ordningsföljd enligt följande; 1. varje 

variabel bearbetas var för sig. 2. parvis aktuella variabler bearbetas. 3 fler variabler analyseras 

och 4. variabler reduceras. (Olsson & Sörensen, s. 190 & s. 192).  
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5.4 Analysmetod 

Efter bearbetningsprocessen kodades och tolkades materialet. Det insamlade materialet 

omkodades i programmet SPSS och analyserna bestod av deskriptiva analyser med fokus på 

frekvenser och gruppvisa jämförelser i studiesamplet. Dessutom gjordes sambandsanalyser 

mellan olika variabler med enklare statistiska korrelationsmått. Dessa används vid kvantitativa 

studier och används för att beskriva populationen vid ett givet tillfälle och kan delas in i 

deskriptiva och explanativa projekt. Deskriptiva (beskrivande) projekt är vanligen av 

tvärsnittstyp, där en viss population beskrivs vid ett givet tillfälle genom att data framställs i 

tabeller eller diagram, medan explanativa (experimentella) projekt söker samband mellan olika 

faktorer samt testar olika hypoteser. (Olsson & Sörensen 2012, s. 108 - 109; Henricsson, 2014, 

s. 309).  

 

Genom att använda sig av statistisk deskriptiv analys kan man noggrant och enkelt organisera 

datainsamlingsmaterialet. Analysmetoden kan användas för enkäter och redovisas med siffror, 

vilket förenklar resultatredovisningen. (Henricsson 2014, s. 309). I denna studie använder jag 

mig av deskriptiv analys. SPSS kan användas för att organisera och sammanfatta data så att 

resultatet blir så tydligt som möjligt för att man skall kunna förstå det. För att göra deskriptiv 

data förståeligt så bör resultatet redovisas med olika hjälpmedel. (Henricson 2014, s. 309 - 311 

& s. 317). På en del av frågorna bedömde jag att resultatet bäst kan framföras med 

stapeldiagram medan på en del av frågorna var SPSS bäst lämpad.  

 

5.3 Reliabilitet och validitet  

Oberoende av vilken metod man använder sig av vid insamling av data måste man alltid kritiskt 

granska den för att kunna säkerställa dess tillförlitlighet och giltighet. För att kunna säkerställa 

reliabiliteten, dvs. tillförlitligheten, behöver man visa på att resultatet skulle bli det samma vid 

varje mätning. Då reliabiliteten granskas så ser forskaren på om det finns mätfel i studien som 

sänker dess tillförlitlighet. (Heikkilä, 2014, s.176) Om överensstämmelsen är hög så har studien 

en hög reliabilitet. Ifall reliabiliteten är låg så kan orsakerna vara många. Det kan till exempel 

handla om brister i den kunskapsmässiga tillförlitligheten (helhetsmässiga fel), ett 

noggrannhetsfel “slumpmässiga fel”, eller också kan det vara fråga om ett systematiskt fel 

(snedvridna fel). Dessutom kan det förekomma urvalsfel, bortfallsfel, misslyckanden, mätfel 
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eller felaktigheter i variablerna. (Heikkilä, 2014, s.176; Henricson, 2014, s. 153-154; Olsson & 

Sörensen, s. 123). Det är viktigt att studien är gjord på ett tillförlitligt sätt och att det gällande 

instrumentet inte har uppstått några slumpmässiga fel. (Patel & Davidson, 2014, s. 102-103). 

 

Lika viktigt som det är att granska reliabiliteten så är det även att granska validiteten, dvs. 

studiens relevans och kvalitet. Mäter instrumentet (enkäten) det som den är avsedd att mäta? 

(Olsson & Sörensen, 2012, s. 124). För att validiteten skall vara hög så bör studien studera rätt 

företeelser, vilket kan stärkas genom att teoriuppbyggnaden är välgjord. (Patel & Davidson, s. 

105). Innehållsvaliditeten skall även vara god, vilket innebär att innehållet är logiskt och 

slutsatsmässigt korrekt. Att kontrollera kvalitetsvaliditeten, är det säkraste sättet att mäta 

validiteten, det innebär att man jämför de uppnådda mätresultaten med något annat kriterium 

som mäter samma sak.  (Olsson & Sörensen, 2012, s. 125; Ronkainen m.fl, 2011, s. 130). 

 

6 Resultat 
 

I detta resultatkapitel kommer jag att redogöra för vad som framkom i min undersökning. 

Undersökningen var till en början tänkt att endast fokusera på statistiska data och relaterad 

rapportering, men eftersom de öppna frågorna gav många välformulerade och nyanserade svar 

från respondenterna tog jag beslutet att även låta det kvalitativa materialet ingå som en del av 

resultatpresentationen.  

 

6.1 Studiedeltagarnas egna erfarenheter och upplevelser av drogundervisningen i skolan och 

inom ramen för hälsokunskapsundervisningen  

Angående upplevelsen av mängden drogförebyggande undervisning under skolgången så 

framgår det i Tabell 3 att analyserna uppvisade signifikanta gruppvisa skillnader (p = 0,002). De 

yngre (17 - 25 år) ansåg nämligen betydligt oftare att de hade fått mycket eller till och med för 

mycket av drogförebyggande undervisning jämfört med de äldre (d.v.s. deltagare över 25 år 

gamla) . Av studiedeltagarna ansåg 46,0 % av de yngre och 39,8 % av de äldre att de hade fått 

lagom mängd hälsokunskap, medan  37,0 % av de yngre och 43,9 % av de äldre att de fått för 

lite hälsokunskap. På svarsalternativet ”minns inte att vi haft ett sådant ämne” svarade 13,3 % 

av de äldre och 2 % av de yngre detta.  
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Tabell 3. 

Studiedeltagarnas attityder kopplade till mängd drogförebyggande undervisning de fått under 

sin skolgång, fördelat enligt åldersgrupp. 

 

 

 17-25 år Äldre än 25 Totalt 

 Det var något vi hade för mycket 

av 

4,0 % (4) 1,0 % (1) 2,5 % (5)  

 Det var något vi hade mycket av 11,0 % (11) 2,0 % (2) 6,6 % (13) 

 Det var något vi hade lagom av 

 

46,0 % (47) 39,8 % (39) 42,9 % (86) 

 Det var något vi hade för lite av 

 

37,0 % (37) 43,9 % (43) 40,4 % (80) 

 Minns inte att vi har haft ett sådant 

ämne 

2,0 % (2)  13,3 % (13)  7,6 % (15) 

 Totalt % 100,0 % (101) 100,0% (98) 100,0% (199) 

  

 

 

Chi-Square test 

   

 V  df P-värde 

  Multivariat analys 17,105 4 0,002 
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Som framgår i Tabell 4 så fanns inga signifikanta skillnader (p = 0,756) beträffande hur 

intressant de upplevde att den drogförebyggande undervisningen i skolan var. Det framgår i 

tabellen att de flesta, både de äldre och de yngre deltagarna, anser att den drogförebyggande 

undervisningen var intressant: 26,0 %  av deltagare i åldern 17 - 25 år och 20,4 % av de äldre 

än 25 år ansåg att hälsokunskapen var intressant eller mycket intressant. Mycket ointressant 

ansåg endast 1,0 %  av både de äldre och de yngre att undervisningen var. Eftersom vissa 

svarsalternativ hade väldigt få svar i denna jämförelse, prövade man att i analyserna slå ihop 

kategorierna “mycket intressant” och “intressant”, samt “ointressant” och “mycket ointressant”, 

men de gruppvisa skillnaderna visade sig ändå vara statistiskt osignifikanta. 

 

Tabell 4.  

Hur intressant tycker du att den drogförebyggande undervisningen har varit under din 

skolgång?  

 17 - 25 år Äldre än 25 Totalt 

Mycket intressant 8,0 % (8) 4,1 % (4) 6,1 % (12) 

 

Intressant 18,0 % (18) 16,3 % (16) 17,2 % (34) 

 

Ganska intressant 44,0 % (45) 43,9 % (43) 43,9 % (88) 

 

Ointressant 29,0 % (29) 34,7 % (34) 31,8 % (63) 

 

Mycket ointressant 1,0 % (1) 1,0 % (1) 1,0 % (2)  

      Totalt % 100,0% (101) 100,0% (98) 100,0% (199) 

 

 

Chi-Square test 

 V  df P-värde 

Multivariat analys 1,839 4 0,765 
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I Tabell 5 visade analyserna inga signifikanta skillnader (p = 0,303) beträffande 

respondenternas åsikter om ifall hälsokunskapsundervisningen bidrar till att 

drogundervisningen förebyggs. De äldre och de yngre ansåg att hälsokunskapsundervisningen 

bidrar till att droganvändningen förebyggs. De äldre ansåg att den förebyggs ”till en del” 58,2 

% och de yngre 49 %. Att ”effekten är liten” ansåg 33 procent av de i åldern 17-25 år, jämfört 

med de över 25 år 21 %. Eftersom vissa svarsalternativ hade väldigt få svar i denna jämförelse, 

prövade man att i analyserna slå ihop kategorierna “helt säkert” och “ganska säkert”, samt 

“effekten är nog liten” och “ger knappast någon effekt alls”. De gruppvisa skillnaderna visade 

sig ändå trots färre analyserade kategorier vara statistiskt osignifikanta. 

 

Tabell 5. 

Tror du att hälsokunskapsundervisningen bidrar till att droganvändning förebyggs? 

 

 17-25 år Äldre än 25 Totalt 

Helt säkert 2,0 % (2) 5,1 % (5) 3,5 % (7) 

 

Ganska säkert 

 

13,0 % (13) 11,2 % (10) 12,1 % (23) 

Till en del 

 

49,0 % (50) 58,2 % (58) 53,5 % (108) 

Effekten är nog liten 33,0% (33) 

 

21,4% (21) 27,3 % (54) 

Ger knappast någon effekt 

alls 

3,0% (3) 4,1% (4) 3,5 % (7)  

Totalt % 100,0% (101) 100,0% (98) 100,0% (199)  

 

Chi-Square test 

 V  df P-värde 

Multivariat analys 4,846 4 0,303 



46 
 
 

I tabell 6 framgår det att det inte fanns statistiskt signifikanta skillnader (p = 0,097) mellan 

grupperna gällande åsikterna kring frågan ifall skolan kan förebygga droganvändningen. Både 

de äldre och de yngre hade dylika åsikter med undantag för ett svarsalternativ, där de äldre över 

25 år ansåg att en större del att den förebyggande drogundervisningen har mycket stor inverkan 

13,3 % av de äldre jämfört med 4 % av de yngre. Ifall undervisningen har stor eller liten 

inverkan var de alternativ som de flesta valt. Men däremot om man slår ihop svarsalternativ 

”liten inverkan” och svarsalternativ ”mycket liten inverkan” så kan man hitta signifikanta 

gruppvisa skillnader mellan de yngre och äldre deltagarna gällande frågan ”hur stora 

möjligheter tror du skolan har att förebygga droganvändning”  (p= 0,043).  

  

Tabell 6.  

Hur stora möjligheter tror du skolan har att förebygga droganvändning?  

  

17 - 25 år 

 

Äldre än 25 

 

Totalt 

Mycket stor inverkan  4,0 % (4) 13,3 % (13) 8,6 % (17) 

Stor inverkan 51,0 % (51) 52,0 % (51) 51,5 % (102) 

Liten inverkan 44,0 % (45) 33,7 % (33) 38,9 % (78) 

Mycket liten inverkan  1,0 % (1)  1,0 % (1) 1,0 % (2)  

Totalt % 100,0% (101)  100,0% (98)  100,0% (199)  

 

Chi-Square Test 

 V df p-värde 

Multivariat analys 6,317    3 0,097 
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Frågan om ifall respondenterna anser att det är lätt att få tag på droger i Svenskfinland i 

allmänhet (Tabell 7) visade på signifikanta skillnader mellan de yngre och de äldre deltagarna 

(p = 0,021). Både de äldre och de yngre ansåg att det är lätt att få tag på droger i Svenskfinland 

64,3 % jämfört med 65 %. Dock ansåg de äldre över 25 år att det är lättare att få tag i droger 

jämfört med vad de yngre 17 - 25 år ansåg. Denna slutsats dras på grund av att de äldre på 

frågan i högre grad valt enkätens svarsalternativ mycket lätt 29,6 % jämfört med de yngre 17 

%. Alternativet “det är svårt” svarar 16 % av de yngre detta jämfört med 6,1 % av de över 25 

år. Ingen av de över 25 år 0,0 % anser att det är mycket svårt att få tag i droger medan 2 % av 

de yngre anser detta.  

 

Tabell 7.  

Enligt dig, hur lätt är det att få tillgång till droger i Svenskfinland i allmänhet? 

 17 - 25 år  Äldre än 25 år Totalt 

Mycket lätt 17,0 % (17) 29,6 % (29) 23,2 % (46) 

Lätt 65,0 % (66) 64,3 % (63) 64,6 % (129) 

Svårt  16,0 % (16) 6,1 % (6) 11,1 % (22) 

Mycket svårt 2,0 % (2) 0,0 % (0) 1,0 % (2)  

Totalt % 100,0 % (101)  100,0 % (98) 100,0 % (199) 

 

 

Chi-Square Test 

 V df p-värde 

Multivariat analys 9,688a    3 0,021 
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I Tabell 8 framgår det vad studien visade angående de undervisningsmetoder som läraren 

använt sig av i undervisningen. Intressant här är att en del av de undervisningsmetoder som 

evidensen betonar som effektiva inte verkar användas i hälsokunskapsundervisningen (iallafall 

inte i tillräckligt stor grad). Till exempel svarade de flesta att de ”aldrig eller nästan aldrig” har 

haft ”gästföreläsare” eller ”besök av personer som har erfarenhet av droger på ett eller annat 

sätt”. Studien visade också att de nyaste effektiva undervisningsmetoderna är något som 

använts i mycket liten grad. Här framgick till exempel väldigt markant att teknikbaserad 

undervisning, drama (rollspelsbaserad undervisning), problembaserat lärande, träning i sociala 

färdigheter och levnadskonst hade deltagarna mest svarat ”aldrig eller nästan aldrig” på. Detta 

är överraskande med tanke på att det är dessa som evidensen har visat sig ge bäst effekt.  

 

Tabell 8. 

Hur ofta har ni arbetat med följande undervisningsmetoder i hälsokunskapens 

drogförebyggande undervisning? Kryssa för ett alternativ på alla undervisningsmetoder du 

minns att ni har haft: 

A. Lärarens föreläsning (power point/ oh, griffeltavla, fakta) 

B. Inbjudna föreläsares undervisning  

C. Filmer / videoklipp om droger 

D. Grupparbete  

 

E. Temadagar om droger 

F. Teknikbaserad undervisning (datorer, internet, spel, o.s.v.) 
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G. Självstudier (läxor, skrivuppgifter, hemtentamen, prov o.s.v.) 

H. Drama, rollspelsbaserad undervisning 

I. Problembaserat lärande (dvs. du får en problemsituation kring droger som du funderar ut 
lösningen på) 

 

 

J. Träning i sociala färdigheter och levnadskonst (dvs. positiva relationer, förmågan att göra 
rätt beslut, skydda sig själv, träna på att vara självsäker, empati, känslor, kommunikation 
o.s.v.)  

K. Diskussioner om droger  

L. Besök av personer som har erfarenhet av droger på ett eller annat sätt.  

M. Annan undervisningsmetod 
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6.3 Hur anser respondenterna att det drogförebyggande arbetet i skolorna kunde 

förbättras? 

I den elektroniska enkätens första öppna fråga fick respondenterna ha egna åsikter kring vad 

som bidrar till ett förbättrat drogförebyggande arbete i skolan medan den andra öppna frågan 

var att de fick ge övriga kommentarer. När jag läste igenom kommentarerna i båda öppna 

frågorna insåg jag ganska snart att svaren är dylika på båda frågorna. Därför har jag sammansatt 

frågorna till en kod vilket fick kodnamnet, ”förebyggande metoder”. Utgående från 

respondenternas förslag på förbättring har sedan sex kategorier skapats. Kategorierna blev 

sanningsenlig fakta, föräldrarna involveras, öppen kommunikation, drogerfarna gästföreläsare, 

identifiera riskungdomar och evidensbaserad fakta. Dessa sex kategorier ger en uppfattning om 

vilka faktorer som respondenterna anser att förebygger droger i skolan. Detta redogörs 

noggrannare om i texten i detta kapitel.  

 

6.3.1 Sanningsenliga fakta 

Första kategorin ”sanningsenliga fakta” uppkom eftersom flera respondenter anser att 

informationen om droger har varit mer inriktat på att skrämma ungdomarna och att 

informationen varit överdriven. Istället anser respondenterna att informationen skall vara 

sanningsenliga/sakkunniga och betona skillnader i olika sorters droger.  

”Förstås behöver det också förekomma sakkunnig information och undervisning gällande 

droger och droganvändning.” 

 

”Skippa onödig skrämseltaktik. Många i vår klass upplevde att detta bara var påhittade 

överdrifter, vilket inte stoppar någon från att använda droger.” 

 

”Mera riktig fakta istället för att skrämma upp elever med halvsanningar. Då jag gick i skolan 

beskrevs t.ex. alla droger som lika farliga, vilket inte alls stämmer”. 

 

”Satsa på sanningsenlig information istället för skrämseltaktik. Tror att unga lyssnar med 

större sannolikhet om man är ärlig, än om man väljer, prövar du Cannabis kommer du senare 

dö av kokainöverdos.” 



51 
 
 

”Skrämseltaktik och propaganda i stil med "du dör av droger", "tar du droger är livet förstört" 

etc. fungerar inte eftersom ungdomar kommer åt information som motsäger detta. Istället borde 

fokus ligga på undervisning. Ge ungdomar mera kunskap om droger utan att färga in 

budskapet. Ta upp olika sidor av droger och försök utveckla studenters egna kritiska tänkande 

istället för att stigmatisera och endast pränta in mottot droger=dåligt.” 

 

6.3.2 Föräldrarna involveras 

Den andra kategorin ”föräldrarna involveras” uppkom eftersom flera respondenter betonar hur 

viktigt det är att även föräldrarna involveras i det drogförebyggande programmet. Detta för att 

även föräldrarnas attityder till droger är viktiga och de unga behöver stöd av föräldrarna för att 

kunna stå emot grupptryck.  

”Skolan är även viktig, men om hemmet är stökigt är det svårt att göra väldigt mycket tror jag. 

Kanske därför viktigt med en rak kontakt till hemmen för att kunna erbjuda stöd åt eleven om 

man märker att det behövs.” 

 

”Skolan kan inte ensam dra lasset, föräldrarna måste involveras så att ungdomarna känner att 

de har trygghet och stöd runt sig för att stå emot.” 

 

”Bjud in även föräldrar till ett informativt möte om vad som rör sig i gatubilden och hur lätt 

det är att få tag i droger i dagsläget. Ungdomen kan också behöva höra från hemmet vad som 

är okej och vad som inte är det. Därför behöver inte bara ungdomar utan också föräldrar 

upplösas.” 

 

6.3.3 Öppen kommunikation  

Tredje kategorin ”öppen kommunikation” skapades eftersom flera av respondenterna ansåg att 

det är viktigt att de unga får diskutera mycket kring detta med droger.  

”Komma ihåg att öka den öppna diskussionen om rusmedelsproblem och även våga tala om 

rusmedelproblem i familjer på ett respekterande sätt, eftersom de ungdomar som har dessa 

problem hemma ofta tror att de är ensamma och vet inte att de kan få hjälp.” 
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”Kanske mer diskussion framför predikan om hur farliga droger är, samt att inte alla 

diskussioner utgår ifrån att ingen i klassen rört droger.” 

 

”Inkludera studerande mera, dvs diskussion, inte att de bara tyst ska lyssna på hur dåligt allting 

kring droger är.” 

 

”Tror/hoppas det tas upp till diskussion lättare idag, än då jag själv var ung och droger var ett 

relativt "nytt" ämne.” 

 

6.3.4 Drogerfarna gästföreläsare 

Denna kategori ”drogerfarna gästföreläsare” var det som respondenterna mest tog upp i sina 

kommentarer. Flera mindes också från sin skoltid att det var detta som hade mest effekt på dem 

själva och därför hoppas de att fler drogerfarna gästföreläsare bjuds in.  

 

”Med att bjuda in personer som har erfarenhet av droger eller titta på dokumentärer om 

sådana som har blivit påverkade av droger. Gästföreläsare som inte har någon anknytning till 

droger egentligen och babblar endast om hur det kan vara skadligt för hälsan lämnar tyvärr 

(enligt mig) inte så djupa spår i ungdomar.” 

 

”Ta in mera föreläsare som själva varit drogmissbrukare/blandmissbrukare. Gör studiebesök 

till t.ex. Pixne och USM, låt ungdomarna träffa eventuella klienter som är villiga att berätta 

om sitt liv,” 

 

”Det som fastnat bäst i minnet var då en förälder åkte runt i skolan och berättade om hennes 

dotter som dött till följd av droger.” 

 

”Inte använda ett alltför "uppifrån" perspektiv, utan kanske dra större nytta av inbjudna 

experter som är väl insatta i ungdomars vardag eller erfarenhetsexperter som skoleleverna kan 

relatera till.” 
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6.3.5 Identifiera riskungdomarna  

Den femte kategorin ”identifiera riskungdomarna” skapades för att väldigt många har skrivit 

kommentarer om att de unga mår dåligt och har problem, annars skulle de nog klara av att stå 

emot droger.  

 

”Av egen erfarenhet är det svårt att få en ungdom att inte pröva på narkotika om 

hemförhållanden och kamratkrets är dåliga, men skolan kan göra sin del.” 

 

”Informera om droger och vilken skada de kan göra, inte bara för hen själv utan även för 

personer i hens närhet. Har barnen/ungdomarna t.ex. svåra hemmaförhållanden som kan göra 

barnet rebellisk/fatta dåliga beslut.” 

 

”Skolan kan här bidra till det förebyggande arbetet genom att hjälpa andra instanser att 

identifiera "riskgrupper" av unga som kan kräva mer hjälp då det gäller att fungera i 

samhället.”  

 

”Skolan kan här bidra till det förebyggande arbetet genom att hjälpa andra instanser att 

identifiera "riskgrupper" av unga som kan kräva mer hjälp då det gäller att fungera i 

samhället.” 

 

6.3.6 Evidensbaserad fakta 

Den sjätte och sista kategorin ”evidensbaserad fakta” uppkom eftersom några respondenter 

nämnde om att informationen borde vara mer evidensbaserad/vetenskapligt bevisad.  

”Det vore bra om man slänger fram vetenskapligt bevisat info.” 

 

”Skolan kunde vara objektiv. Nämna vetenskapligt belagda risker, och överhuvudtaget prata 

om det.” 
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6.3.7 Sammanfattning av de kvalitativa svaren 

I den kvalitativa delen av min studie framkom det många utförliga och väluttänkta svar. 

Respondenterna ansåg att den drogförebyggande undervisningen inte borde bestå av 

skrämseltaktiker och överdrifter utan borde istället bestå av evidensbaserad, sakkunnig, 

sanningsenlig och ärlig fakta. De lyfter också fram vikten av att föräldrarna borde involveras 

mer i den drogförebyggande undervisningen för att de unga även hemifrån skall få den stöd och 

trygghet de behöver för att kunna stå emot droger.  

 

Ytterligare lyfte respondenterna fram att riskungdomar bättre borde identifieras för att de unga 

som mår dåligt därefter skall få den hjälp de behöver samt att undervisningen mer borde bestå 

av diskussioner kring droger och att gästföreläsare som själv missbrukat droger skall bjudas in 

till skolan för att berätta om sina erfarenheter kring droger.  

 

7 Etiska principer  
 

När man gör en forskning är det viktigt att ta i beaktande etiska principer kring forskningen. 

Forskaren har ett eget ansvar över forskandet och det utgör grunden för all forskningsetik. De 

grundläggande etiska riktlinjerna för humanforskning framhålls av Helsingforsdeklarationen 

(Olsson & Sörensen, 2012, s. 86) är en central forskningsetisk riktlinje som handhas av World 

Medical Association, WMA. I de grundläggande principerna i deklarationen framhålls det att 

omsorgen om individen alltid går före vetenskapens och samhällets intressen och att det alltid 

skall inhämtas samtycke för forskning som omfattar identifierbara prover, datainsamling, 

analys, lagring och för nya ändamål. I situationer då det är omöjligt eller olämpligt att inhämta 

samtycke, bör etiska kommittén godkänna forskningsprojektet. Det framhålls också att 

försiktighetsåtgärder bör vidtas för att respektera deltagarnas privatliv, patientinformation, 

integritet och personlighet. (Vetenskapsrådet, 2016).  

 

Det finns fyra etiska principer som man alltid bör beakta; autonomiprincipen, godhetsprincipen, 

principen att inte skada och rättviseprincipen. Autonomiprincipen innebär att man respekterar 

respondenternas autonomi och integritet och som forskare tar hänsyn till individernas 
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självbestämmanderätt. Godhetsprincipen innebär att alla skall sträva efter att göra gott och 

förebygga och förhindra skada.  Utgångspunkten skall vara att man strävar efter att komma 

fram till ny och väsentlig kunskap som kan förbättra prevention, diagnostik, behandling och 

omvårdnad. Principen att inte skada innebär att inte utsätta någon för fara. Utgångspunkten 

skall vara respekt för försökspersoner samt för deras integritet och värderingar. 

Rättviseprincipen innebär att alla personer skall behandlas lika. Rättvisekravet innebär t.ex. att 

urvalet av försökspersonerna görs enligt vetenskapliga normer. (Olsson & Sörensen, 2012, s. 

83).  

 

Vid urvalet av försökspersoner finns det också etiska riktlinjer som berör frivillighet, 

konfidentialitet, integritet och anonymitet. Informationskravet innebär att försökspersonerna får 

information om projektet, om syftet och upplägget, momenten, metoderna, nyttan och vad deras 

deltagande innebär. De skall få veta ifall det finns risk för skada och obehag, att det är frivilligt 

att delta. Begriplighetskravet innebär att forskaren är ansvarig för att deltagarna förstår den 

information som ges och informationen skall därför vara på lekmannanivå. Samtyckeskravet 

innebär deras frivillighet att delta, och om någon är minderårig (under 16 år) kan 

vårdnadshavarnas samtycke krävas. (Olsson & Sörensen, 2012, s. 84-85). 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i studien är anonyma och obehöriga personer 

skall inte kunna ta del av uppgifterna. Nyttjandekravet innebär att data som samlats endast får 

användas till forskningen. (Patel & Davidson, 2014, s. 63).  

 

I denna forskning har jag valt att fokusera på deltagarnas attityder och erfarenheter kopplade 

till undervisningen (inte på deras livsstilsval och användning av droger). har De etiska 

riktlinjerna tagits i beaktande först genom att ta i beaktande autonomiprincipen och eleverna 

har tillfrågas om deltagande i undersökningen och har informerats om att det är frivilligt att 

delta. Godhetsprincipen har tagits i beaktande eftersom jag med denna studie strävar till att 

förebygga och förhindra skada bland unga och strävar efter att få fram ny kunskap som kan 

förbättra det drogförebyggande arbetet i hälsokunskapsundervisningen. (Olsson & Sörensen, 

2012, s. 83). Jag har även givetvis tagit i beaktande principen att inte skada och rättviseprincipen 

togs i beaktande genom att studien är rättvist utskickad. Den skickades ut till alla studerande på 
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Åbo Akademi (via Yammer), på Facebook och på Nykterhetsförbundet hälsa och trafiks 

plattformar dock med informationen att alla som svarar bör vara i åldern 16-40 år.  

 

Gällande urvalet av respondenterna uppfyller jag informationskravet eftersom de fick 

information om projektet, syftet, metoderna, nyttan och vad deras deltagande innebär.  

Begriplighetskravet har gjort att jag, min handledare, testpersonerna, Nykterhetsförbundets 

representanter flera gånger har sett igenom så att texten faktiskt är lättförståelig och på 

lekmannanivå i enkäten. Samtyckeskravet togs i beaktande redan i ett tidigt skede i 

forskningsprocessen när jag funderade med min handledare om det krävs föräldrarnas tillåtelse. 

Ifall de unga är under 16 år krävs tillåtelse och om de är över 16 år så får de själva bestämma 

om de önskar delta. I denna studie är alla över 16 år och har därmed själva fått bestämma om 

de deltar. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet uppfylls också eftersom respondenterna 

är helt anonyma i Google forms-programmet och informationen används endast till denna 

studie.  

 

8 Diskussion  
 

Detta kapitel är uppdelad både i en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen behandlas arbetets svagheter, styrkor och kvalitet. I resultatdiskussionen 

redogörs för några huvudfynd i studien som ”sticker ut” och är intressanta, vilka även diskuteras 

utgående från tidigare forskning. I sammanfattande diskussionen summeras hela 

diskussionskapitlet och det ges förslag på fortsatt forskning. 

 

8.1 Metoddiskussion  

Denna studie har haft en kvantitativ design där syftet var att göra en studie om ungas åsikter 

och erfarenheter kring det drogförebyggande arbetet i hälsokunskapsundervisningen. Utöver 

det beskrivs det i bakgrunden om vad forskningarna hänvisat till att är effektivt för att förebygga 

droger. I en kvantitativ studie kan metoden och dess design, urval och datainsamling diskuteras 

med hjälp av begreppen validitet och reliabilitet.  

 



57 
 
 

Jag kommer att börja med att se på validiteten, dvs. studiens relevans och kvalitet och i vilken 

utsträckning det valda fenomenet blivit studerat. När jag har granskat validiteten i studien har 

jag tagit i beaktande om studien mäter det som den skall mäta. Detta har jag gjort genom att jag 

gjort en innehållsmässig granskning och har ställt frågorna; vad undersöks, hur, och kan det 

vara slumpen som avgjort resultatet. Efter en noggrann granskning, så kunde jag inte upptäcka 

sådana fel i studien. Innehållsvaliditeten är god eftersom innehållet är slutsatsmässigt korrekt 

och logiskt. Kvalitetsvaliditeten är också hög eftersom det i tidigare studier, som fanns i den 

teoretiska bakgrunden, även kommit till dylika resultat, vilket även höjer validiteten i denna 

studie. För att validiteten skall vara hög så bör studien också studera rätt företeelser, vilket kan 

stärkas genom att teoriuppbyggnaden är välgjord. Teoridelen i denna studie är välgjord, 

företeelsen granskades i 14 forskningar vilket ger tillräckligt stort teoretiskt underlag. (Olsson 

& Sörensen, 2012, s. 124-125; Ronkainen m.fl, 2011, s. 130; Patel & Davidson, s. 105).  

 

Att svarsfrekvensen var relativt låg (N=199) i denna studie sänker validiteten till en del, om 

svarsfrekvensen hade varit högre skulle validiteten ha varit högre.(Heikkilä, 2014, s. 177) 

Orsaken till att svarsfrekvensen var relativt låg kan bero på att människor i nuläget fokuserar 

mycket på detta med corona som i nuläget är centralt i livet, vilket gör att mycket annat 

prioriteras bort, så som till exempel undersökningar. Få svar ledde också till analyskategorier 

med få svar i vissa celler i de statistiska jämförelseanalyserna mellan respondentgrupperna. 

Dock gjordes omkodningar i datamaterialet där analyskategorier slogs ihop, för att testa om det 

kunde påverka signifikansnivån. Trots omkodningar med färre analyskategorier kunde man 

ändå inte  styrka resultaten statistiskt i flera fall. Det finns också en risk med att slå ihop 

kategorier, eftersom viktiga nyanser i datamaterialet kan gå förlorade, varför man valde att 

redovisa fler kategorier i presentationen.  

 

En annan faktor som kan ha påverkat validiteten är att det i denna studie var fokus på 

deltagarnas attityder och erfarenheter kopplade till den drogförebyggande undervisningen. Ifall 

jag även hade fokuserats på deras livsstil och eventuell användning av droger så skulle det ha 

gett ännu mer information om effekterna av undervisningen och på så vis skulle också 

validiteten ha varit ännu högre. Ytterligare en annan faktor som kan ha påverkat validiteten är 

att när man frågar personer om deras erfarenheter som hänt tidigare i livet, dvs att man går bakåt 
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i tiden kanske t.o.m. för 20 - 25 år sedan (retrospektiv studie) så kan det vara lite knepigt. 

(Ejlertsson, 2019, s. 29). Kanske minns de fel eller kanske har de glömt någon viktig del 

gällande undervisningen? Så detta är givetvis en faktor som kan ha påverkat negativt på 

validiteten.  

 

När jag i min innehållsmässiga granskning gått igenom hur jag undersökt så har jag sett på bl.a. 

metodvalet. Jag har i denna studie valt kvantitativ metod eftersom den har många fördelar. 

Genom kvantitativ metod kan forskaren inhämta information så objektivt som möjligt, det går 

att undersöka en större grupp och det ger forskaren ett stickprovet ur populationen som kan 

generaliseras till den finländska befolkningen. Dessutom ger en kvantitativ metod ett statistiskt 

resultat som efter analysen kan framföras överskådligt i till exempel diagramform. (Heikkilä, 

T., 2014 s. 15). Den kvantitativa forskningsmetoden var också självklar med tanke på studiens 

frågeställningar; vad anser de unga om drogundervisningen i hälsokunskap och har den haft 

någon effekt? När man önskar få svar om respondenternas åsikter och erfarenhet så är den 

kvantitativa metoden den som lämpar sig bäst. En kvalitativ studie skulle ha varit svår att utföra, 

droger är ofta ett tabubelagt ämne som kan upplevas känsligt trots att det är frågor om den 

drogförebyggande undervisningen. Det skulle också ha gett ett litet antal respondenter som inte 

går att generalisera till befolkningen och lämpar sig bättre när forskaren vill tolka och förstå en 

människas upplevelser om något. (Patel & Davidson, s. 14-15; Heikkilä, T., 2014, s. 15).  

 

Att studien nådde ut till flertalet studiedeltagare gör också att resultaten kan uppfattas som mera 

sanningsenliga och trovärdiga än vid liknande undersökningar med få respondenter. Metoden 

är dessutom tidseffektiv och kräver inga stora resurser. Dessutom synliggör den kvantitativa 

forskningsmetoden mätningsresultaten på ett klart och tydligt sätt, jag får en bred förståelse 

som bidrar till ett generaliserbart resultat med ett stort antal individer och får ett resultat där 

variablerna är entydiga, valida och reliabla. (Olsson & Sörensen, s. 18 & s. 23; Winston, 2018).  

 

Att använda en kvantitativ metod har dock negativa aspekter också. I en enkät kan man inte 

öppna upp för djupare svar. Det går att ha kommentarsfält i samband med frågor men det 

garanterar inte att alla ger en kommenterar. Men eftersom jag i denna studie vill ha en bredare 

förståelse och inte ville gå in på ”djupet” om det drogförebyggande arbetet i hälsokunskapen så 
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är inte detta heller ett motiv på något som skulle ha gjort att jag skulle ha valt en kvalitativ 

studie. Så p.g.a. alla dessa positiva orsaker med en kvantitativ studie, så valde jag kvantitativ 

design. (Winston, 2018).  

 

Det finns också möjligheten att kombinera metoderna så att innehållsanalysen görs både 

kvantitativ och kvalitativ. Efter att jag i denna studie fick så många utförliga svar i de öppna 

frågorna och jag inte fick så många svar som jag hade önskat på enkäten så beslutade jag mig 

ganska snart för att även göra en kvalitativ del av studien. Där fick jag presentera de öppna 

frågorna och fick lyfta fram dem och kunde på så vis stärka min studies resultat genom att den 

omfattade både en kvalitativ och kvantitativ del.  

 

Gällande validiteten i syftet så upplever jag att syftet har blivit besvarat under studiens gång 

och följer med genom hela studien. Däremot finns det frågeställningar från början av studien 

inte besvarats helt och hållet som jag tog upp i inledningen och är: vad är orsaken till att 

hälsokunskapsundervisningen (gällande det drogförebyggande arbetet) har förändrats under de 

senaste åren?”. Jag har gjort många tappra försök att få ett exakt svar på frågan men det finns 

ingenstans var det uttryckligen skulle stå ”Hälsokunskapsundervisningen ändrades för att......”. 

Däremot framkommer det i många forskningar om att tidigare metoder för att förebygga droger 

har varit bristfälliga och därför har vidareutveckling krävts vilket har lett till den förebyggande 

drogundervisning som vi har idag. Så indirekt kan man dra slutsatsen, men direkt står det inte 

någonstans. Så detta ser jag som ett misslyckande i denna studie. Men faktum är att det inte är 

något jag kan påverka, endera finns det skrivet material tillgängligt eller så gör det inte det.  

 

Min andra infallsvinkel gällande validiteten i metoderna är vilka strategi som gjorts för att göra 

ett noggrant urval av artiklarna? (Henricson, s. 473). Jag började först med en bred infallsvinkel 

och kombinerade två sökord med varandra, t.ex. ”drugs + prevention”, men i de flesta databaser 

som jag sökte på så gav det enormt många resultat vilket gjorde att det fortfarande var en för 

bred infallsvinkel. Därför satte jag ännu ett tredje sökord till, i vissa fall enda upp till sex sökord. 

På så vis kunde jag till slut få ett lämpligt antal forskningar, som blev 14 stycken. Men antalet 

jag till en början hade var 22 stycken men så ”skalade jag ännu bort” några som inte uppfyllde 
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kraven. På så vis fick jag också en mer specifik infallsvinkel vilket gjorde forskningen mer 

valid. Även det att jag sökte i många olika databaser gör att validiteten ökar.  

 

Jag var mycket noggrann i mitt sökande gällande årtal. Jag ville ha ytterst nya forskningar för 

att få fram de mest aktuella forskningarna om effekten av drogförebyggande åtgärder. Därför 

kryssade jag ofta i år ”2018 - 2020” för att få de absolut färskaste forskningarna. Ibland hittade 

jag dock någon mycket relevant forskning men forskningen var några år äldre. Ifall då 

forskningen var mycket relevanta gällande syftet så togs den med i bakgrunden annars togs den 

bort. Jag gjorde också allt för att hitta Finländska forskningar och sökte därför på ett flertalet 

databaser som har finländska forskningar. Men där var det inte lätt att hitta. Efter att ha sökt i 

massor med databaser, så fick jag till slut nöja mig med att ha hittat, några stycken. Jag gjorde 

också kvalitetsgranskningar av forskningarna för att se att det faktiskt var en vetenskapligt 

godkänd forskning. Vilket även gjorde att några plockades bort. Både detta att forskningarna är 

nya och att de är finländska, samt att de är kvalitetsgranskade är faktorer som höjer validiteten 

på studien. (Henricson, s. 473).  

 

Validiteten gällande dataanalysen skulle öka ifall även en utomstående skulle läsa igenom 

artiklarna (Henricson, s. 473) men i en sådan här mindre studie där jag är ensam författare så är 

det inte möjligt. Det skulle ta ofantligt mycket tid av någon annan, så i denna 

magisteravhandling nöjer jag mig med att jag utfört kvalitetskontroller gällande min analys.  

 

Skulle jag ytterligare vilja väldigt kritiskt granska validiteten så finns det nog andra faktorer 

som ytterligare skulle höja den. Det kunde ha funnits fler mätinstrument, och inte bara en enkät. 

T.ex. kunde jag ännu ha gjort en undersökning bland lärarna och få deras synpunkter. Dock vet 

jag att det finns andra studier som fokuserar på lärarna vilket gjorde att jag inte fokuserade på 

dem i denna studie. Dock skulle det ge ett bättre resultat om man ser både på lärarnas och 

studerandes åsikter. Så att kombinera dessa studier skulle ur denna synvinkel ge en högre 

validitet. Att resultaten var tydliga i de flesta frågorna och inte marginella ger också en högre 

validitet. 
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Reliabiliteten i studien innebär studiens pålitlighet. Ifall studien skulle göras på nytt så skall 

resultatet bli det samma vid varje mätning. När reliabiliteten granskas så ser forskaren på att 

det inte finns mätfel som på något sätt skulle ha kunna påverka tillförlitligheten. Det kan handla 

om t.ex. slumpmässiga fel eller systematiska fel. Frågorna bör vara lättförstådda och får inte 

vara ledande. (Heikkilä, 2014, s.176). Reliabiliteten i denna studie kan ha påverkats av att en 

del deltagares attityder gällande droganvändning och den förebyggande undervisning kan ha 

varit icke sanningsenligt eftersom de kan ha anpassat sina svar enligt rådande samhälleliga 

normer. Detta i sin tur kan ha sänkt reliabiliteten.  

 

Reliabiliteten gällande mitt egna frågeformulär har jag också granskat. Eftersom mitt 

frågeformulär behandlar de ungas åsikter och attityder gentemot droger så kan det vid en 

eventuell ny mätning ändra åsikt och då skulle resultatet kunna ändra till en liten grad. (Olsson 

& Sörensen, s. 123). Jag bedömer dock att reliabiliteten i denna studie är relativt hög. Att den 

är hög grundar jag på flera faktorer. Gällande enkätens reliabilitet så har hela enkäten och 

frågorna granskats av flera personer innan själva studien gjordes. Försökspersonerna som 

gjorde granskningen uppmanades att se på fel i studien, se på förståelsen av frågorna och på att 

det inte förekommer ledande frågor samt att frågorna kan ge ett pålitligt svar. Personerna kom 

därefter med invändningar och fel de upptäckt och enkäten korrigerades enligt detta. Detta har 

givetvis höjt reliabiliteten och minskat risken för mätfel.  

 

Att det är en kvantitativ studie höjer också reliabiliteten. I en kvantitativ studie så är 

reliabiliteten oftare säkrare och högre och eftersom jag som forskare är helt utomstående och 

inte kan analysera eller tolka svaren på annat sätt än det som respondenterna har svarat, så blir 

reliabiliteten överlag hög. Det finns med andra ord inte utrymme för snedvridna, egna 

tolkningar. Helhetsmässigt så följer också hela arbetet en röd tråd och studien hade tillräckligt 

med antal respondenter för att kunna vara tillförlitlig.  

 

Skulle jag dock vara väldigt kritisk i tolkningen så finns det nog sätt att få en ännu högre 

reliabilitet i denna studie. Desto större undersökning jag gör och desto djupare man dyker i ett 

ämne desto mer pålitlig blir studien. Så skulle jag vilja höja reliabiliteten ytterligare, så skulle 
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jag göra en ny mätning och kunde ha ännu större antal respondenter med ett ännu större ”djup” 

i frågorna.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

När resultatdiskussionen skall göras kan man diskutera olika huvudfynd. Man kan också 

presentera resultatet utgående från sitt syfte och forskningsfrågor. Det går också att man som 

forskare sätter frågeställningar med underrubriker i resultatdiskussionen för att göra det tydligt 

för läsaren. (Henricson, s. 475 - 476). Jag kommer därför i denna studie att ta upp min egentliga 

frågeställning men jag kommer också att se på ”fynd” som den teoretiska bakgrunden gett. 

 

Att jag i denna studie valde att göra både en kvantitativ och en kvalitativ studie kan jag 

konstatera nu i efterhand att var ett bra beslut eftersom jag på så vis fick fram mera nyanserade 

svar (från både tidigare och nuvarande elever) kring deras upplevelser och tankar relaterade till 

den drogförebyggande undervisningen.  

 

8.2.1. Vad är det som enligt forskning har effekt när man vill förebygga drogproblem bland 

unga? 

Det framkommer i forskningarna (i teoridelen) att de mest effektiva sätten att förebygga droger 

i undervisningen var att använda sig av; levnadskonst (life skills) undervisning, problem-, 

diskussion-, drama, litteratur-, teknik- och videoklippbaserad undervisning samt att involvera 

vårdnadshavare, smågruppsaktiviteter, bjuda in föreläsare och att lära de unga att kunna ta 

beslut. (Bonyani m.fl. 2018; Borloti mfl., 2018; Ferri m.fl., 2018; Huang m.fl. 2018; Ishaak 

m.fl, 2014; Maaoluf m.fl. 2019; Newton m.fl. 2012; Rigg & Mendendez, 2018) 

 

Jag anser att det enligt det som vi lärt oss på hälsokunskapskurserna vid Åbo Akademi om hur 

den nuvarande pedagogiska drogundervisningen skall se ut, ganska långt stöds av det resultat 

som jag erhållit angående det drogförebyggande arbetet i hälsokunskap från forskningarna. Men 

vissa faktorer som har effekt på det drogförebyggande arbetet var dock nytt och överraskande. 

Detta t.ex. med att drama i undervisningen även kallad rollspel, var effektivt och 

rekommenderat var överraskande. (Huang m.fl., 2018). Jag har nog erhållit pedagogisk kunskap 
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kring hur drama i undervisningen kan se ut, men det var inget jag fäste desto större 

uppmärksamhet kring. Jag tänkte också att ”varför skulle vi börja spela teater på lektionerna”. 

Nu vet jag att det först och främst inte är teater och sedan att de unga i forskningarna som varit 

med om detta uttryckte att det var intressant med drama i undervisningen samt att det var en 

effektiv drogförebyggande metod. Detta gjorde att jag fick ändra min tidigare åsikt och detta är 

nog något som lärare i Svenskfinland inte heller har varit så bekväm med, eftersom det 

framkommer i studien som gjordes bland personer i åldern 16 - 34 år att de ”aldrig eller nästan 

aldrig” varit med om denna metod i skolans drogförebyggande undervisning.  

 

Detta med att föräldrarna bör involveras i det drogförebyggande programmet och att det har en 

betydande roll för om de unga skall hålla sig borta från drogerna var även till en del något nytt. 

(Pirskanen, 2012). Föräldrarna i samhället har ju uttryckt oro, men mig veterligen har ingen 

redogjort för föräldrarnas evidensbaserade nytta i att övervaka barnet, vara modell för barnet, 

ge en negativ attityd till droger o.s.v. Även detta med online programmet som var gjord för 

föräldrarna för att de skall vara involverade i detta med drogförebyggande var mycket 

intressant. Det är inget som skolorna har påbörjat ännu iallafall. (Newton m.fl. 2018; Thornton, 

2018) 

 

Detta med levnadskonst i undervisningen var givetvis något jag kände till från förut men att det 

faktiskt framkom som en av ”huvudmetoderna” vad gäller undervisning var överraskande. De 

flesta forskningarna nämnde om ”life skills” i någon mån. (Bonyani m.fl. 2018; Borloti mfl. 

2018; Huang m.fl, 2018; Ishaak m.fl., 2014; Maalouf, 2019). Så denna metod är verkligen något 

som borde involveras i undervisningen i en ännu större grad än tidigare. Vad jag har märkt när 

jag auskulterat på hälsokunskapslektioner så var detta något som hade börjat beröras till en del. 

De hade börjat ta in lite sådant i undervisningen, men ännu var life-skills undervisningen något 

nytt som ännu inte var involverad tillräckligt.  

 

Att den internetbaserade/ teknikbaserade undervisningen som idag bara har ökat och ökat var 

även det intressant. Detta eftersom vi idag står inför att ”allt skall digitaliseras”. Detta har varit 

så uttalat så att det nästan har tagit ”engagemanget” kring detta av många. Men enligt evidensen 

så tycker de unga om teknikbaserad undervisning och de lär sig av det, så då är det givetvis 
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något vi bör ta till oss. Det fanns också intressanta aspekter på hur den teknikbaserade 

undervisningen kunde användas, som t.ex. med tecknade filmer och intrigerna kring det. 

(Newton m.fl. 2018; Thornton, 2018) Det var en intressant metod som jag aldrig hört om eller 

ens hört talas om. Problembaserat lärande är något som jag själv tycker om, både som 

studerande och när jag arbetar som lärare. Att nu evidensen ytterligare en gång lyfter fram 

effekten av PBL, gjorde mig glad. (Bonyani m.fl, 2018). Det borde helt klart tas in mer i 

undervisningen.  

 

8.2.2. Hur kunde man inom hälsokunskapsundervisningen ha nytta av det resultatet 

forskningarna visar?  

Det som har framkommit i denna studie skulle givetvis vara något som 

hälsokunskapsundervisningen skulle ha nytta av. Därför borde även andra hälsokunskapslärare 

få tillgång till detta material. Iallafall kommer jag att delge det jag kommit fram till åt mina 

blivande lärarkollegor. Det framkom i studien att de mest effektiva sätten att förebygga droger 

i undervisningen var att använda sig av; levnadskonst (life skills) i undervisningen och problem-

, diskussion-, drama-, litteratur-, teknik- och videoklippbaserad undervisning samt att involvera 

föräldrarna, smågruppsaktiviteter, bjuda in föreläsare och lära de unga att vara självsäkra och 

ta beslut så denna evidensbaserade fakta är sådant hälsokunskapslärarna borde känna till. Lärare 

i Österbotten borde ha mer teamarbete sinsemellan kring dessa undervisningsmetoder. De 

metoder som de sedan känner sig osäkra på skulle därefter vara sådant som de behöver få 

fortbildning inom. Så behovet av fortbildning borde ses över bland hälsokunskapslärarna. 

(Bonyani m.fl. 2018; Borloti mfl., 2018; Ferri m.fl., 2018; Huang m.fl. 2018; Ishaak m.fl, 2014; 

Maaoluf m.fl. 2019; Newton m.fl. 2012; Rigg & Mendendez, 2018) 

 

Ett exempel är att detta med levnadskonst (life skills) skulle börja ingå i större utsträckning som 

undervisningsmetod. (Bonyani m.fl, 2018; Borloti m.fl, 2018; Huang m.fl, 2018; Maalouf m.fl, 

2019; Moulier m.fl, 2019). Online program för föräldrarna borde påbörjas och tecknade filmer 

och drama i undervisningen borde tas in i undervisningen. (Newton m.fl., 2012; Thornton m.fl, 

2018). Hur denna utveckling skulle gå till? Hur kan man använda sig av dessa metoder är sådant 

som jag också tror att erfarna lärare skulle fundera kring. Detta kunde få en helt egen 

fortbildningsdag åt lärarna och på det viset skulle detta forskningsresultat få stor inverkan på 
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hälsokunskapsundervisningen. Mer forskning kring teknikbaserad undervisning och framförallt 

hur pedagogiken kan ta in ännu mer teknikbaserad undervisning kunde också vara ett resultat 

som hälsokunskapsundervisningen kunde ha nytta av.  

 

I Tabell 8 framgick det tydligt att de nya effektiva undervisningsmetoderna gällande den 

drogförebyggande undervisningen inte används i våra finlandssvenska skolor i tillräcklig stor 

utsträckning. Detta var en häpnadsväckande och oroande resultat. Studien visade också att de 

nyaste effektiva undervisningsmetoderna är något som användes i hälsokunskapen i en mycket 

liten grad. Det framgick t.ex. att teknikbaserad undervisning, drama - rollspelsbaserad 

undervisning, problembaserat lärande, gästföreläsare och träning i sociala färdigheter och 

levnadskonst förekom ”aldrig/eller nästan aldrig” i undervisningen. Detta är överraskande med 

tanke på att det ju är dessa som evidensen har visat har bäst effekt! (Bonyani m.fl, 2018; Borloti 

m.fl, 2018; Huang m.fl, 2018; Maalouf m.fl, 2019; Moulier m.fl, 2019, Rigg & Mendenez, 

2018). Här tänker jag att kanske är det så att de nya undervisningsmetoderna ännu inte nått ut 

tillräckligt till våra finlandssvenska skolor. Jag menar utveckling brukar ju ta tid. Så min teori 

är att det behövs mer tid innan dessa undervisningsmetoder börjar ta plats i 

hälsokunskapsundervisningen.  

 

I tabell 1 var respondenterna svarade på om mängden drogundervisning under skolgången 

framgick det att de yngre i åldern 17 - 25 ansåg i mycket större skala 15 % att mängden 

drogundervisning var ”mycket av” eller till och med ”för mycket av” jämfört med vad de äldre 

ansåg 3 %. Varför svaret blev så här tror jag beror på en ”viss mognadsprocess” hos individen. 

Jag tror att desto äldre vi blir desto viktigare anser vi att hälsans roll är i livet, vilket i sin tur 

gör att vi anser att hälsokunskapen är något viktigt för de unga. Så med andra ord så tror jag att 

de unga ännu inte förstår hur viktigt drogundervisningen är emedan de äldre förstår det. Även 

det som framgår i tabell 3 där de äldre ansåg i större skala än de yngre att droger förebyggs ”till 

en del” beror på samma ”mognad”. Det kan också vara så att när man är yngre så ser man inte 

att det som de lär sig i skolan har någon effekt medan äldre (över 25 år) inser att utbildningen 

har en viktig roll i våra liv.  
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Det som jag anser var överraskande i studien var det som framgår i tabell 2 att hela 29 % av de 

unga 17 - 25 år och 34,7 % av de äldre över 25 år ansåg att hälsokunskapsundervisningen var 

”ointressant”. Orsaken till att jag tycker att det var överraskande var p.g.a. att det framgick i 

den teoretiska bakgrunden i studien Eklund (2012) att de unga tycker att hälsokunskapen är 

viktig, intressant och nyttigt. Därför trodde jag inte att så här stor skala skulle anse att det är 

”ointressant”. Kan de vara så att åsikterna har ändrats? Kan det vara så att sedan de nya och 

effektiva undervisningsmetoderna kom så har studerande börjat tycka att det blivit mindre 

intressant? Jag hoppas verkligen att fallet inte är så. Men för att reda ut om det faktiskt är så 

borde nya med mångfasetterade studier inom temat göras. Så att reda ut om de nya effektiva 

undervisningsmetoderna har medfört att unga tycker att det är ointressantare är något jag ger 

vidare till framtidens forskare.  

 

Ett annat intresseväckande resultat var det som framgår i tabell 5 var de äldre över 25 år ansåg 

att det är lättare att få tag i droger jämfört med vad de yngre 17 - 25 år ansåg. Denna slutsats 

drogs p.ga. att de äldre på frågan i större grad valt alternativ mycket lätt 29,6 % jämfört med 17 

% bland de yngre. Även i alternativet det är svårt framgår detta 16 % bland de yngre jämfört 

med 6,1 % bland de över 25 år. På denna fråga tror jag att media kan ha en viss effekt. Media 

går ofta ut med teorier om att ”droger finns överallt” bland de unga. Jag vill påstå att vuxna 

personer (över 25 år) läser tidningar med nyheterna mer än vad de som är under 25 år och 

därmed tar de mer emot fakta om att det finns överallt och då är det givetvis också lätt att få tag 

i det, drar läsarna av dagstidningarna som slutsats. Så där tror jag kanske att ”de äldre” har fått 

en bild av att det är lättare för de unga att få tag på droger än vad det i själva verket är. (HBL, 

2019; Vasabladet, 2019a; Vasabladet 2019b; Yle, 2016; Yle, 2019a; Yle, 2019b; Yle, 2019c) 

 

Det resultat som jag blev allra gladast över var det att både de unga och de äldre ansåg att skolan 

har en ”stor inverkan” vid förebyggandet av droger. Här svarade hela 51 % av de unga att det 

är så och hela 52 % av de äldre att det är så. Detta tyder på att människor har förtroende för oss 

på skolan som arbetar med det drogförebyggande arbetet, vilket givetvis gläder mig som jobbar 

som gymnasielärare i hälsokunskap på Vasa gymnasium och arbetar aktivt med frågor kring 

det drogförebyggande arbetet på skolan.  
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Något annat som också gjorde mig glad med studien var givetvis att jag fick välformulerade 

och väl uttänkta svar från respondenterna i de öppna frågorna i studien. Att det skulle komma 

så här omfattande svar så att jag t.om. kunde göra en kvalitativ del i min studie, hade jag aldrig 

trott, så det var verkligen en positiv överraskning. Att det som respondenterna säger dessutom 

stöds av vad tidigare studier påvisat tyder på att respondenternas förslag faktiskt är väldigt goda 

tips.  I de kvalitativa svaren framkom bland annat att de anser att undervisningen bör vara 

”sanningsenliga” istället för ”skrämmande” vilket ju även evidensen framhåller. 

”Skrämseltaktik” har ju visat sig vara både oetisk och ineffektiv (Amesty & Paez, 2018; Ishaak 

m.fl. 2014).  

 

Att ”föräldrarna involveras” och att man bör ”identifiera riskungdomarna” var också något som 

framkom i de öppna frågorna vilket ju även det framgår i tidigare forskning att är viktigt. (Alho 

m.fl, 2019; Amezy & Paez, 2018; Ishaak m.fl. 2014; Järvinen-Tupoulos Raitasalo, 2015; 

Pirskanen m.fl, 2012). En av respondenterna gav ett mycket förståndigt svar;   

 

”Skolan är även viktig, men om hemmet är stökigt är det svårt att göra väldigt mycket tror jag. 

Kanske därför viktigt med en rak kontakt till hemmen för att kunna erbjuda stöd åt eleven om 

man märker att det behövs.” 

 

Här lyfter hon upp viktig fakta kring drogproblematiken. Det är ett faktum att om de unga mår 

dåligt av hemförhållanden så hjälper det inte vad vi i skola gör för att förebygga droger. Så jag 

håller verkligen med denna person om att det är en viktig faktor för att kunna förebygga 

droganvändning.  

 

”Öppen kommunikation” är även det något som respondenterna lyfte fram. Dagens 

undervisningsmetoder lyfter också fram att diskussioner är en viktig del av den förebyggande 

drogundervisningen. De ansåg även att ”drogerfarna gästföreläsare” vore en effektiv metod. 

Detta är något som även det framgår i teoretiska bakgrunden Rigg och Mendez (2018) lyfter 

fram i sin forskning om att ”bäst effekt ger de drogförebyggande programmen där programmen 

består av flera föreläsare, en lärare, en polis och en mentalarbetare”.  
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Det sista jag vill lyfta fram från den kvalitativa delen är att några av respondenterna framhöll 

att informationen som de unga får i den förebyggande drogundervisningen är att den bör vara 

”evidensbaserad”. Detta är inte bara något som givetvis forskning också stöder (Alho 

m.fl.2019) utan också något som vi på Åbo Akademi får en stark medvetenhet om under vår 

utbildning till lärare men även inom andra professioner ingår detta starkt i utbildningen. Att 

fakta skall vara evidensbaserad är något jag skulle vilja påstå framkommer i de allra flesta yrken 

i dagens samhälle.  

 

9 Förslag till fortsatt forskning 

 

Undervisning som stöder livskompetens (life skills) hade som det framkom i 

forskningsbakgrunden en god effekt vid förebyggande av droger. Det fanns dock i allt mitt 

sökande få finska forskningar kring detta. Det fanns heller ingen forskning som var inriktad på 

om den används av lärare i Finland. Så detta borde gås in mera på ”djupet” kring och studeras 

mer om. Online program för att föräldrarna skall kunna involveras i det förebyggande arbetet 

av droger bland unga är något som jag redan nämnde om att kunde forskas vidare om. Hurudana 

online program finns det idag? Vilket skulle lämpa sig i undervisningen här i Österbotten? Hur 

kunde detta utvecklas? Detta skulle vara ett bra underlag för vidare forskning. Även drama i 

undervisningen och föräldrarnas involverande i programmen var något som jag hittade 

forskningar om främst från utlandet, så det är även något som borde forskas mer om i Finland. 

Har vi i Finland inte kommit tillräckligt långt med dessa metoder? Kan vi lära av andra länder? 

Skulle studeranden här lära sig av denna metod, så som det sägs i de evidensbaserade studierna. 

Det är något vi inte vet innan vi själv testar och utvärderar det här.  

 

Detta med att studien visade att de nyaste effektiva undervisningsmetoderna är något som 

använts i mycket liten grad i våra skolor idag är något som givetvis skulle kräva en 

”djupdykning”. Varför är det så? Är det bara så att undervisningen ännu inte ändrats på alla 

skolor, men att om vi ser fem år framåt så ser resultaten helt annorlunda ut? Detta är intressanta 

frågeställningar som jag givetvis hoppas på att någon annan forskar vidare kring. 
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Jag lyfte också upp i min resultatdel att det enligt min studie verkar så att de nya effektiva 

undervisningsmetoderna har medfört att unga tycker att det är ointressantare i dagens 

undervisning i ämnet hälsokunskap än vad de tyckte att det var förut? Så överlag om jag skulle 

dra en slutsats om vad som borde forskas mer om, så är det – Mer forskning kring de nya 

undervisningsmetoder och dess tillämpning i hälsokunskapsundervisningen i Finland.  Men 

även att dessa metoder skulle utvecklas. 

 

10 Slutsats  

 

Från denna studie anser jag att alla hälsokunskapslärare (inklusive mig själv) borde ta med oss  

vad evidensen i den teoretiska bakgrund visade i denna studie: att teknikbaserad undervisning, 

drama, problembaserat lärande, gästföreläsare och träning i sociala färdigheter och 

levnadskonst är det som är mest effektivt gällande den drogförebyggande 

hälsokunskapsundervisningen. Att min studie även visade att den används i mycket liten grad 

av hälsokunskapslärare i nejden är något vi borde ta allvarligt, här krävs utveckling inom den 

drogförebyggande undervisningen. Dessutom borde vi hälsokunskapslärare “räta på ryggen” 

och vara stolta, för enligt min studie anser de flesta att hälsokunskapsundervisningen är 

intressant eller ganska intressant och att hälsokunskapsundervisningen bidrar till att droger 

förebyggs samt att skolan i sig har en drogförebyggande inverkan.  
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BILAGA Frågeformulär 

Undersökning om drogundervisningen i hälsokunskap 

Jag heter Jessica Udd och gör en magisteravhandling i hälsovetenskap vid Åbo Akademi. Studiens syfte är att 

undersöka hälsokunskapsundervisningen. Mitt särskilda intresse är det drogförebyggande arbetet, varför 

undersökningen innehåller en del frågor kring detta tema. Jag hoppas att du som är mellan 16 och 40 år vill delta 

i min enkätundersökning. Det är frivilligt att delta och du är helt anonym. Du fyller i enkäten genom att kryssa i 

det svarsalternativ som passar bäst in på just dig, på vissa frågor finns möjlighet att ge flera svar eller att skriva 

kort vad du anser. Undersökningen tar ca 10 minuter att fylla i. Tack på förhand för din medverkan! 

 

Bakgrundsinformation 

1. Kvinna   □                Man   □                 

2. Ålder____________år  

3. Jag är för nuvarande bosatt i: 

 Finland   □        Utanför Finland □ 

4. Under min barndom/ ungdom bodde jag; 

På landsbygden   □ I en stad □ 

5. Idag bor jag; 

På landsbygden   □ I en stad  □ 

6. Under min barndom/ ungdom hade/ har jag någon form av 

 sportaktivitet minst en gång per vecka:                     

 ja □                 nej □ 

7. Andra stadiets utbildning:   

En yrkesskolexamen/ Jag är studerande på yrkesskolan    □  

En studentexamen/ Jag är studerande på gymnasiet    □ 

Annat         □ 

Har ingen andra stadiets utbildning      □ 

 

8. Jag har avlagt ytterligare examina efter andra stadiet   □ 

Jag studerar för närvarande för en vidareutbildning efter andra stadiet □ 
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Orsaker till ett drogfritt liv 

9. Vilka av dessa faktorer är det som har påverkat dig till att inte använda *droger?  

Kryssa i alla alternativ som påverkat ditt beslut.  

a. Vårdnadshavare/ min uppfostran       □                

b. Hälsokunskapsundervisningen     □                 

c. Annan undervisning      □ 

d. Anhöriga eller vänner som tagit skada av droger   □      

e. Det är olagligt       □      

f. Jag vet hur farligt det är, vill inte belasta hälsan med droger □      

g. Det är mitt egna beslut, styrs inte av andra    □      

h. Har inte fått tag på droger                                     □ 

i. Jag har inte valt ett drogfritt liv      □    

j. Annan orsak, vad______________________________________  

 

 

Attityder och åsikter gentemot droger och den drogförebyggande 

undervisningen 

10. Var/är hälsokunskapen ett eget ämne eller berördes det i något annat ämne i din 

utbildning? Du får kryssa i flera alternativ.  

a. Det berördes i biologi    □ 

b. Det berördes i huslig ekonomi   □ 

c. Det berördes i gymnastik    □ 

d. Det berördes på drogförebyggande temadagar    □ 

e. Det berördes i psykologin    □ 

f. Minns inte att jag alls haft det    □ 

g. Det berördes i ett annat ämne, vilket?_________________ 
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11. Ämnet hälsokunskap eller om det ingick i något annat ämne var/ är enligt mig ett ämne som:  

Kryssa i ett alternativ. 

a. vi har/hade för mycket av   □      

b. vi har/hade mycket  av   □      

c  vi har/hade lagom/passligt av  □      

d. vi har/hade för lite av   □      

e. minns inte att vi har haft ett sådant ämne □      

 

12. Hur intressant tycker du att drogförebyggande undervisningen har varit i ämnet 

hälsokunskap? Kryssa i ett alternativ. 

a. Mycket intressant   □      

b. Intressant     □      

c  Ganska intressant   □      

d. Ointressant     □      

e. Mycket ointressant   □    

   

13. Har hälsokunskapen enligt dig haft någon inverkan på de hälsoval du gjort i livet?  

 Kryssa i ett alternativ. 

 a. Ja, mycket stor inverkan  □ 

 b. Ja, stor inverkat   □ 

 c. Den har inverkat till en del  □  

 d. Nej, den har inte alls inverkat □ 

 e. Kan inte säga   □ 
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     14. Tror du att hälsokunskapsundervisningen bidrar till att droganvändningen förebyggs?  

      Kryssa i ett alternativ. 

a. Helt säkert    □      

b. Säkerligen    □      

c  Till en del    □      

d. Effekten är nog liten   □      

e. Ger knappast någon effekt alls □     

 

15. Hur stora möjligheter tror du skolan har att förebygga droganvändning? Kryssa i ett 

alternativ.  

a. Mycket stor inverkan  □   

b. Stor inverkan   □   

c. Liten inverkan   □   

d. Mycket liten inverkan.  □   

 

16. Enligt dig, är droganvändning farligt för hälsan?  

 Kryssa i ett alternativ. 

a. Helt säkert   □      

b. Säkerligen   □      

c  Till en del   □      

d. Till en liten del  □      

e. Tror inte alls det är farligt □      
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17. Enligt dig, hur lätt är det att få tillgång till droger i Svenskfinland i allmänhet? 

 Kryssa i ett alternativ. 

a. Mycket lätt  □      

b. Lätt   □      

d. Svårt   □      

e. Mycket svårt  □      

 

18. Enligt dig, hur vanligt förekommande är det att unga använder droger i Finland?  

 Kryssa i ett alternativ. 

a. Mycket vanligt  □      

b. Vanligt   □      

d. Ovanligt   □      

e. Mycket ovanligt  □      

 

Undervisningsmetoder 

19. När droger behandlades, på vilket sätt togs den upp i undervisningen: 

Du får kryssa i flera alternativ.  

a. med faktabaserad undervisning (dvs. saklig information,   □ 

speciellt om faror och om vad droger är)  

b. med skrämselmetoder (t.ex. skrämmande historier, f.d.narkomaner,  □ 

bilder, videon)  

c. attityd/värderingsmetoden (dvs. försöker främja drogfri livsstil,   □ 

personligt ansvar, moraliska invändningar mot droger) 

d. vägrametoden (dvs. unga känsliga för grupptryck och   □ 
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behöver öva på att ”våga säga nej” i gruppen) 

e. beslutsförmågemetoden (dvs. unga lär sig att fatta    □ 

rationella beslut, för att själv fatta beslutet om att vara drogfri) 

f. alternativmetoden (försöker ersätta spänningen med droger genom att hitta 

spänning på annat sätt och för att hitta annan ”vettig” sysselsättning åt de unga) 

e. minns inte alls       □ 

 e. på annat sätt, hur?_______________________________________ 

 

20. Hur ofta har ni arbetat med följande undervisningsmetoder i den förebyggande 

hälsokunskap undervisningen? Kryssa för ett alternativ på alla undervisningsmetoder  

du minns att ni har haft/ har: 

 Alltid/  

nästan 

alltid 

Ofta Ibland  Sällan Nästan  

Aldrig/ 

aldrig 

A. Lärarens föreläsning (power point/ oh, 

griffeltavla, fakta)  

     

B. Inbjudna föreläsares undervisning      

C. Filmer / videoklipp om droger      

D. Grupparbete      

E. Temadagar om droger      

F. Teknikbaserad undervisning (datorer, 

internet, spel, o.s.v.)  

     

G. Självstudier (läxor, skrivuppgifter, 

hemtentamen, prov o.s.v.) 
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H. Drama, rollspelsbaserad undervisning  

 

     

I. Problembaserat lärande (dvs. du får en 

problemsituation kring droger som du 

funderar ut lösningen på).  

     

J. Träning i sociala färdigheter och 

levnadskonst (dvs. positiva relationer, 

förmågan att göra rätt beslut, skydda sig 

själv, träna på att vara självsäker, empati, 

känslor, kommunikation o.s.v.) 

     

K. Diskussioner om droger      

  L. Besök av gästföreläsare som har 

erfarenhet av droger på ett eller annat sätt 

     

M. Annan undervisningsmetod, vad? ____________________________________________ 

 

22. Välj tre av de 11 undervisningsmetoderna (i fråga 20) som du upplever att har varit mest 

effektiv när det gäller att förebygga/ stå emot droger?  

___________________________________________________________________________ 

 

23. Känner du till projektet PEPP, den österbottniska drogförebyggande modellen, som ägs av 

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik? 

Ja □  Nej □ 

 

24. Har du några önskemål eller tips på hur drogundervisningen ännu kunde förbättras, för att 

påverka dig/de unga som går hälsokunskapen idag?  
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

25. Övriga kommentarer 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 

 


