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”Barns och 
ungas tankar 
om droger”

Uppdrag: 
Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande i syfte 

att stärka barn och ungdomars hälsa i länet



Hälsoundervisning
Grundskolans elever

Om kroppen 
Årskurs 2

Om kärlek
Årskurs 9

Om tobak
Årskurs 6 x 2

Om alkohol
Årskurs 7

Om sömn och stress
Årskurs 4
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”Antalet barn och 
unga som börjar 
använda narkotika, 
dopingsmedel och 
tobak eller 
debuterar tidigt 
med alkohol eller 
tobak ska succesivt 
minska”

Källa: 2015/16:86 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken 2016-2020.



Utmaningen att förmedla kunskap



Barns röster är viktiga 



”Jag tyckte det var väldigt kul och 
kommer gärna igen.”

”Det är bra att man tar upp det 
här mer.”

”Det är bra att så många 
engagerar sig!”



Kontraktskrivarkväll



RÄDDAREN I NÖDEN

De röda rosorna som lades på gravstenen var till mamma

Faktiskt fick hon precis dem

Hon gick bort för två år sedan

På grund av tobak

Du vet hur kärleken kan göra en blind

Det kan tobak med

Den lugnande effekten som en cigarett har…

För stunden

Sen tar du en till och en till…

Sen är du fast, fängslad

Som en fånge

Det blev för sent för att rädda henne

Men det är inte för sent att rädda någon i din närhet

Du kan rädda någon från döden

Du kan vara en räddare i nöden

Tillsammans kan vi kämpa

Tillsammans kan vi uppnå

Ett tobaksfritt Sverige år 2025

Emma, årskurs 6





84 bloss om dagen
är inte bra för magen

När din lunga blir svart
blir du nog lite matt.

Om din hälsa du bör värna
för dagen förstör din hjärna. 

Gula tänder, äcklig andedräkt och slitet hår?
då du inte bra mår.

Allt detta kan du slippa 
bara du ciggen skippa.

Om du vill må bra
låt bara ciggen va!

Elin, årskurs 6



Emma Eriksson, Hanna Klemetz, Per Westerberg och Ebba Sellberg

Aug 2014 



”Den här 
hunden röker 
cigaretter. Sen 
dör han”

Vanja, 5 år

Barns röster i tobaksfrågan



”Känner en person 

som använder tobak. 

Har försökt men hon 

har inte brytt sig. Har 

lite gett upp” 

Skolelevers röster i tobaksfrågan

Elev, årskurs 6



Vad skulle du vilja säga till en vuxen som använder tobak? 

”Sluta röka eller 

snusa så lever du 

längre” 

Skolelevers röster i tobaksfrågan

Elev, årskurs 6



VINST: 

Första pris: 10 000 kronor





9 fokusgruppsintervjuer 

Elever i årskurs 9, årskurs 1 
och 3 i gymnasiet.

Möjlighet att påverka hur 
utbildningsmaterialet ska 
utformas.



En ökad positiv inställning till cannabis 

ju äldre man blir

”ATT TA EN SPRUTA KÄNNS VÄRRE, MAN 

REAGERAR INTE SÅ STARKT OM NÅGON 

RÖKER PÅ”

”CANNABIS ÄR EN GANSKA NATURLIG 

DROG, EN PLANTA. CANNABIS ÄR TYP SOM 

GRÖNSAKER ”



Cannabis är mindre farligt än alkohol

”CANNABIS KÄNNS SOM EN MINDRE FARLIG 
DROG, ELLER ”LÄTTARE” DROG FÖR ATT DEN HAR 
INTE SÅ MYCKET”

”BIEFFEKTER, FINNS EN STOR TILLGÅNG, LÄTT ATT 
FÅ TAG PÅ OCH ÄR INTE LIKA DYRT SOM ANDRA 
DROGER”



Gedigen kunskap, trovärdiga och neutrala

”ATT TA UPP DET SOM ÄR BRA OCH DÅLIGT, NÅGOT 
SOM BERÖR”

Cannabis är olagligt

”ONÖDIGT ATT BÖRJA”

”OM DET SKULLE VARA LAGLIGT.. NÄH, JAG TROR 
INTE ATT JAG SKULLE VÅGA TESTA ÄNDÅ, MAN VET 
JU ALDRIG”

Tidigt återkommande insatser



Gemensamt mål
”Snowflakes are one of nature’s most 

fragile things, but just look at what they 

can do when they stick together”



Tack!
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