ANDT och källkritik på schemat

ANDT på schemat

Inledning
Under 2012 startade Länsstyrelsen i Dalarna och
Borlänge kommun pilotprojektet ”ANDT på schemat”
med syftet att knyta ANDT-undervisningen till den nya
läroplanen Lgr11. Utvecklingsarbetet har resulterat i
detta metodmaterial som till stor del utvecklats av
folkhälsostrategen i Borlänge samt lärare i biologi, hemoch konsumentkunskap, idrott och hälsa,
samhällsorienterande ämnen samt svenska vid fyra
högstadieskolor i kommunen. Några målsättningar för
utvecklingsarbetet har varit att utveckla en systematisk
och forskningsbaserad ANDT-undervisning som kan
fungera som en röd tråd genom årskurserna 6–9 och vara
anpassad till de nya kursplanerna och betygskriterierna.
De ska även bidra till genomförandet av den del av den
nationella ANDT-strategin som rör skolan.

År 2016 antog regeringen en ny ANDT-strategi
(skrivelse 2015/16:86) med samma
övergripande mål som innan: Ett samhälle
fritt från narkotika och dopning, minskade
medicinska och sociala skador orsakade av
alkohol och ett minskat tobaksbruk. I strategin
framhålls att skolan och rektorn har ett
särskilt ansvar för att i undervisningen i olika
ämnen integrera riskerna med tobak, alkohol
och andra droger. Nuvarande strategi gäller
mellan åren 2016 - 2020.
Vad säger forskningen?
Enligt en litteraturgenomgång vid Linnéuniversitetet
(Skolverket, 2013) kan skolans ANDT-undervisning ha
goda effekter – åtminstone kunskapsmässigt. En

Den nationella ANDT-strategin

forskningsbaserad framgångsrik ANDT-undervisning

I den nationella ANDT-strategin (Regeringens

bör knytas till den kunskap som finns om risk- och

proposition 2010/11:47) betonar regeringen att ”Grund-

skyddsfaktorer samt innehålla inslag som syftar till

och gymnasieskolor är viktiga arenor för alkohol-,

beteendeförändring - till exempel social färdighets-

narkotika-, dopnings- och tobaksprevention. Insatser för

träning. Undervisningen bör även omfatta samhällets

att stärka och stödja skolornas arbete inom detta område

normer kring alkohol och narkotika, vara anpassad till

bör ta sin utgångspunkt i förebyggande åtgärder som

målgruppens ålder och mognad samt ha inslag av

bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

elevaktiva pedagogiska förhållningssätt som skapar

Regeringen skriver också i sin proposition att

delaktighet och engagemang hos eleverna. Framgångsrik

”Skolverket bör ges i uppdrag att stödja generell

undervisning behöver vara trovärdig där den vuxne

skolutveckling och undervisningen i alkohol, narkotika,

lyssnar aktivt och utgår från barn och ungas

dopning och tobak”.

frågeställningar och funderingar kring droger. Viktigt är

Ett långsiktigt mål för den nationella ANDT-politiken

att personalen får utbildning inom området och att

är att förhindra att någon börjar använda narkotika och

skolledningen stödjer utvecklingen av en god ANDT-

dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller

undervisning.

tobak. Möjligheten att lyckas ökar om insatserna sker på

Förutom ANDT-undervisningen bör ett framgångsrikt

flera olika områden och i samverkan mellan flera

förebyggande och främjande arbete också inriktas på att

aktörer. Föräldrar, skolan, fritidssektorn, socialtjänsten,

stärka skyddsfaktorer och motverka riskfaktorer kring

polisen, idéburna organisationer, näringslivet m fl – alla

eleverna. Att lyckas i skolan, ett gott socialt klimat och

spelar viktiga roller i det förebyggande arbetet.

att känna tillhörighet och anknytning till skolan är några
exempel på skolrelaterade skyddsfaktorer. Drogpolicys

ANDT på schemat

och handlingsplaner, såväl i kommunen som i den
enskilda skolan, ger förutsättningar för samsyn och
långsiktighet i det förebyggande arbetet.
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Metodmaterialet ANDT på schemat
Skolverket skriver på sin hemsida (http://www.skolverke

2. Hur påverkas närsamhället och individerna där

t.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan/andt) att

ANDT-produkterna produceras?

eleverna "...har rätt till en undervisning där frågor som

3. Hur påverkar framställningen av ANDT-

rör tobak, alkohol, narkotika och dopning integreras i

produkter miljön lokalt och globalt?

olika ämnen för att eleverna ska ges en mer sammansatt

4. Vad säger lagar och regler om bruk och hantering

bild av dessa områden." Att integrera ANDT-

av ANDT-produkter?

undervisningen i olika skolämnen har varit en viktig

5. Hur marknadsförs ANDT-produkter?

ledstjärna i föreliggande metodmaterial, ANDT på

6. Vilka konsekvenser får ANDT-bruk för individen

schemat. Det kan ses som en vidareutveckling och

och omgivningen, ekonomiskt och socialt?

konkretisering av det stöd- och inspirationsmaterial,

7. Vad händer i kroppen när du använder ANDT-

"Berusning på schemat" som Statens folkhälsoinstitut

produkter?

publicerade 2010.
ANDT på schemat kan användas som stöd för ANDTundervisningen antingen den bedrivs separat i olika
skolämnen eller som ett ämnesövergripande arbete. För
varje ämne och grundläggande frågeställningar (se
nedan) finns ett faktaavsnitt som stöd för läraren, tips på
uppgifter och frågeställningar samt förslag på källor och
material. Informationssökning och källkritisk granskning
är viktiga inslag i förslagen till uppgifter och
frågeställningar.

Metodmaterialet är indelat efter de fyra drogerna Alkohol,
Narkotika, Dopning och Tobak. Under varje drog tas de
frågeställningar upp som är relevanta. För varje
frågeställning presenteras en kort faktatext och de
enskilda ämnen eller ämnesgrupper som är aktuella för
frågeställningen, förslag på elevuppgifter samt förteckning
över källor och material. CAN uppdaterar metodmaterialet
löpande i takt med att relevanta rapporter publiceras och
nya faktaunderlag framarbetas.
Metodmaterialet riktar sig främst till de skolämnen och

Hur man använder materialet – arbetsgång

ämnesgrupper där ANDT-frågor hör hemma med tanke på

Det finns likheter, men också skillnader, mellan alkohol,

kursplaner i LGR 11. Dessa är biologi/kemi,

narkotika, dopning och tobak. En viktig skillnad är att

samhällsorienterande ämnen, svenska, bild, matematik,

narkotika och dopning är helt förbjudna droger och för

idrott och hälsa samt hem- och konsumentkunskap.

dem gäller således nolltolerans. Tobak och alkohol är
tillåtna droger – om än omgivna av en restriktiv politik.
För dessa droger blir istället de nationella målen att
minska allt tobaksbruk, förhindra att minderåriga börjar
använda tobak samt att förhindra all skadlig
alkoholkonsumtion. Trots dessa skillnader kan en
gemensam struktur, byggd på sju grundläggande
frågeställningar, användas för alla fyra drogerna:
1. Hur har bruket av ANDT-produkter sett ut
historiskt kontra nutid?

Förslagen till uppgifter och frågeställningar
för elever har markerats med:
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F - Kort faktainriktad uppgift.
U - En något mer omfattande och utredande
uppgift, oftast med hjälp av olika källor.
D - Diskussionsuppgift, kan handla om att
skriva en argumenterande eller utredande text,
ta ställning och diskutera med kamraterna.
S - Självinstruerande material, t.ex. en
interaktiv webbsida.

Några exempel på frågeställningar som kan
vara bra att ta ställning till:
1. Vilka ämnen är med?
Arbetslaget bestämmer vilka undervisningsämnen som
ska omfattas av ANDT- arbetet och i vilken utsträckning
respektive ämne ska vara med. Eftersom de 7
frågeställningarna finns med under olika skolämnen kan
det vara klokt att stämma av inom arbetslaget så att
innehållet under var och en av frågeställningarna inte blir
alltför likartat.

Ö - Övning som omfattar arbete av lite mer
praktisk natur.
separat i olika ämnen men också utgöra en struktur för ett

2. Hur lägger man upp ANDT arbetet, vilka
frågor bör läraren/arbetslaget arbeta med och i
vilken årskurs?

ämnesövergripande arbetsområde.

Det är lämpligt att försöka lägga in undervisning om en

De sju grundläggande frågeställningarna kan användas

Metodmaterialet syftar till att stimulera ungdomarnas

drog vid samma tid som elever generellt börjar intressera

kritiska tänkande och få dem att reflektera kring sina egna

sig för drogen. Här kan man med fördel titta på lokala

värderingar och attityder. För att ytterligare stärka dessa

siffror om sådana finns att tillgå. Man kan även hämta

reflektioner finns ett flertal korta filmer inlagda i

vägledning från den nationella undersökningen

materialet som ska fungera som ”igångsättare” och kunna

"skolelevers drogvanor" som årligen genomförs av

vara basen för en diskussion på ungdomarnas egna villkor.

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning

Materialet inkluderar även värderingsövningar (se bilaga

(CAN). Nedan kommer några statistikexempel ur 2016 års

4) och examinationsuppgifter som ger ungdomarna

rapport som kan användas som grund för planeringen av

möjlighet att undersöka, fundera, reflektera, värdera och ta

ANDT- arbetet.

ställning.

Cirka 13 % av niondeklassarna uppgav att de
hade använt någon form av tobak innan 14 års
ålder. Senare, i årskurs 9, är det drygt 7 % av
pojkarna och drygt 12 % av flickorna som
uppger att de röker och 9 % av pojkarna
respektive drygt 1 % av flickorna som uppger
att de snusar. Detta motiverar att arbeta med
tobaksfrågan tidigt i ANDT- undervisningen.

Förberedelse för lärarlaget eller den enskilde
läraren
En enskild lärare kan välja ut enstaka lektionsförslag i
ANDT på schemat som passar in i undervisningen i ett
arbetsområde. Störst utsikter att påverka elevernas
kunskaper, attityder och beteende i frågor som rör ANDT
bör dock skolan ha om man använder ANDT på schemat
som underlag i en brett upplagd undervisning där ANDT
integreras i flera skolämnen och som planeras av
arbetslaget.
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Andelen niondeklassare som uppgav att de
druckit alkohol innan 14 års ålder var drygt 12
%. I årskurs 9 är det drygt 17 % av pojkarna
och drygt 21 % av flickorna som uppger att de
druckit alkohol under den senaste månaden.
Även undervisning om alkohol bör således
komma relativt tidigt under högstadietiden.
Att arbeta med frågor som rör narkotika kan
rimligen läggas till den senare delen av
grundskolan. När det kommer till narkotika är
det cannabis som är det överlägset vanligaste
preparatet som använts. Andelen
niondeklassare som uppgivit att de debuterat
med cannabis före 14 års ålder var omkring 1
% eller mindre. I årskurs 9 har andelen stigit
till drygt 4 % och i gymnasiets år 2 rapporterar
nära 20 % av pojkarna och 13 % av flickorna
att de rökt cannabis. (CAN 2016).
Vad gäller rapporterad erfarenhet av
dopningspreparat, eller anabola androgena
steroider (AAS), i årskurs 9 har siffrorna legat
relativt konstant och lågt under de senaste 25
åren. I 2016 års mätning var det under 1 % i
årskurs nio som rapporterade erfarenhet av
AAS, med en överrepresentation av pojkar. I
metodmaterialet hanteras dopningsfrågan något
annorlunda jämfört med de övriga
substanserna. Information och uppgifter om så
kallade "kosttillskott" har lagts till
dopningsavsnittet då de fyller liknande syften
men finns på en öppen marknad. Detta
underlättar vid informationssökning och
utformandet av elevuppgifter. Det händer
återkommande att kosttillskott på den öppna
marknaden klassas som dopningsmedel och
förbjuds i takt med att nya ämnen utreds.

3. Under hur lång tidsperiod vill man arbeta
med tema ANDT?
Utifrån ovan gjorda val så bestämmer arbetslaget/läraren
hur lång tid man vill avsätta till ANDT-undervisningen.
Det kan även vara en god idé att ANDT-frågor
återkommer som naturliga inslag i den ordinarie
undervisningen där det finns naturliga skärningspunkter.
Detta gäller även under arbete med andra
ämnesövergripande kunskapsområden (så som miljö, sex
och samlevnad, trafik och jämställdhet).

4. Hur ska vi examinera kunskapskraven?
Nedan ges några förslag på hur man kan examinera
arbetet. Berörda lärare diskuterar och bestämmer, gärna
tillsammans med eleverna, vilket eller vilka
examinationssätt som passar. Samarbeta gärna med
elevernas svensklärare.

Skriftligt
• Rapport, enskilt eller gruppvis.
• Artikel med innehåll som kan vara avsett för en
dagstidning, en veckotidning eller en populärvetenskaplig
tidskrift.
• Insändare som innehåller argument och fakta.
Eleverna kan också få till uppgift att skriva ett svar på en
fingerad insändare och förklara termer som markerats i
texten.
• Skärmutställning som kan visas för föräldrar vid
föräldramöte eller som kan ställas ut i bibliotek.
• Novell. På Internet finns novellsamlingar från olika
ungdomskampanjer om droger, trafik m. m. som kan ge
inspiration.
• Dikt
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Muntligt

informationssökning och ta fasta på möjligheten att finna

• Redovisning, t.ex. med hjälp av en

faktaskillnader och mäta källorna mot varandra under

powerpointpresentation, skrivet faktablad eller liknande.

källkritisk granskning.

• Seminarium eller paneldebatt med förberedda

I bilaga 2 sammanfattas Skolverkets förslag till frågor

anföranden och frågeställningar. Politiker, tjänstemän,

man som elev kan fundera över då man ska värdera en

föräldrar och sakkunniga kan bjudas in.

webbsidas tillförlitlighet. En kort sammanfattning hur

• Film

man kan bedöma tillförlitligheten i olika vetenskapliga

• Teater

studier finns också men är främst tänkt utgöra ett stöd då

5. Vilka (eller vilken) av de sju huvudfrågorna
ska vi arbeta med?

läraren ställs inför påståenden där forskningsresultat
citeras.

Valet av huvudfrågor beror på vilka ämnen som ska ingå i

Arbetsprocessen för eleverna

ANDT-arbetsområdet och hur mycket tid arbetslaget

Man kan med fördel lägga upp ANDT-arbetet som en

avsätter till ANDT-undervisning. Kunskap om vad som

process med tre block; uppstartsfas, genomförande och

händer i kroppen när man använder droger, kunskap om

avslutning. Oavsett vilket eller vilka ämnen arbetslaget

lagar och regler samt ekonomiska och sociala

väljer att arbeta med, eller vilket preparat man väljer som

konsekvenser kan dock ses som viktiga förutsättningar för

tema, så kan arbetet utgå ifrån samma struktur, se

ungas förmåga att ta ställning och argumentera för sina

"exempel på arbetsgång" nedan. Detta gör det enkelt för

åsikter i frågor som rör droger.

eleven att känna igen sig i de olika momenten.

6. Producera en pedagogisk planering (PP)
utifrån ovan gjorda val.
Arbetslaget gör en gemensam PP för elever och lärare
(eller en lärar-pp och en elev-pp). I PP:n skriver
arbetslaget in det som de anser ska finnas med. En
framgångsfaktor för ett lyckat ANDT-arbete är att se till
att involvera eleverna i lämpliga delar av planeringen.

Källkritisk granskning

Uppstartsfas: Som en introduktion till arbetsområdet
kan en gemensam uppstart vara bra. Uppstarten kan vara
för en klass eller för flera klasser i en årskurs. Startblocket
innehåller olika moment som kan få eleverna att bli
nyfikna och ge dem en chans att reflektera över vad de
redan vet om ANDT, samt vad man vill lära sig mer om. I
bilaga 1 redovisas några förslag till innehåll i
uppstartsfasen.
Genomförande: Efter uppstarten kan arbetet påbörjas

Det är inte så lätt att sovra och källkritiskt granska det

utifrån de val som lärarlaget eller den enskilde läraren

enorma utbud av information som finns på nätet om olika

gjort. Fokus i arbetet ligger på informationssökning och

droger. Det blir inte lättare av att olika intressegrupper

kritisk granskning av information, värderingsövningar,

medvetet sprider propaganda, halvsanningar och myter –

färdighetsträning och diskussion.

ofta med hänvisning till någon studie för att ge ett seriöst

Avslutning: I slutfasen av ANDT-arbetet ska elevernas

intryck. Det kan vara legaliseringsförespråkare för

arbete examineras och deras förmågor bedömas.

cannabis eller personer som – utifrån sitt eget bruk av

Examinationen kan också planeras som ett ämnes-

droger – ser sig själva som experter. Om inte eleverna är

överskridande moment och avslutningen kan vara

väl förtrogna med källkritisk granskning kan det vara

gemensam. Vad gäller källkritiken och elevernas

klokt att inledningsvis ägna ett par lektioner åt det och att

uppfattningar om positiva och negativa konsekvenser av

rekommendera eleverna att främst använda de webbsidor

ANDT-bruk jämförs kunskaperna med de vid

som finns underrubrikerna ”Källor och material”. I takt

uppstartsfasen. På så vis får man en bra bild av vad

med att eleverna blir äldre kan man låta dem bli friare i sin

eleverna lärt sig under arbetets gång.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ANDT på schemat

Exempel på arbetsupplägg
Uppstartsfas
• Övning: Finns det plus och minus med ANDT? Låt
eleverna diskutera. Låt också eleverna ta ställning till
några påståenden. Se bilaga 1.
• Vad är ANDT på schemat? Genomgång av
temat/arbetsområdet, pedagogisk planering med syfte,
genomförande och kunskapskrav. Vilka frågor och ANDTprodukter ska vi arbeta med. Vad ska bedömas och hur
ska det examineras?
• Vad är källkritik? Genomgång av källkritikens
grunder, se bilaga 2.
• Frågelåda. Har eleverna ytterligare saker de skulle
vilja veta mer om och arbeta med?

Genomförande
• Triggers, filmer/föreläsningar, se följande kapitel utifrån
respektive drog, frågeställning och undervisningsämne.
• Lärarledda genomgångar
• Eleven söker information och arbetar med ett urval
uppgifter som finns under rubrikerna ”tips på uppgifter
och frågeställningar”.
• Värderingsövning(ar) och diskussioner. Avcheckning
av källkritik.

Slutfas
• Examination enligt pedagogisk planering.
• Vad är källkritik? Jämför med starten, vad har
eleverna lärt sig?
• Gör övningen ”plus och minus” samt eventuellt
faktafrågorna igen, jämför med starten. Vad har eleverna
lärt sig? Hur tänker de idag kring ANDT?

Planeringsmatris

Planeringsmatris
Tabellen nedan ger en översikt över vilka frågeställningar som kan passa i
respektive undervisningsämne. Den kan även ge en bild av hur man kan arbeta
ämnesövergripande utifrån den/de frågeställning(ar) som är gemensamma för
ämnena - eller med olika frågeställningar som kompletterar varandra.

Bi/Ke
1. Hur har
bruket av ANDTprodukter sett
ut historiskt
kontra nutid?

2. Hur påverkas
närsamhället och
individerna där
ANDT-produkter
produceras?

3. Hur påverkar
framställningen av
ANDT-produkter
miljön, lokalt/
globalt?

4. Vad säger
lagar och regler om
bruk och hantering
av ANDT-produkter?

5. Hur
marknadsförs
ANDT-produkter?

6. Vilka konsekvenser får ANDTbruk för individen
och omgivningen
ekonomiskt och
socialt?
7. Vad händer
i kroppen när
någon använder
ANDT-produkter?

SO

Sv

Bild

Ma

Id

Hkk

Kursplan

Biologi
och kemi

Utdrag ur kursplanen:
Syfte:
Använda kunskaper för att granska information,
kommunicera och ta ställning i frågor som rör:
- hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (biologi)
- energi, miljö, hälsa och samhälle (kemi).
Centralt innehåll
Årskurs 6
- Tolkning och granskning av information med koppling till kemi,
till exempel i faktatexter och tidningsartiklar (kemi).
- Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta
innebär för en hållbar utveckling (biologi).
- Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av beroendeframkallande medel (biologi).
- Frågor om identitet (biologi).
Årskurs 7–9
- Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att
som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar
utveckling (biologi).
- Aktuella samhällsfrågor som rör biologi och kemi.
- Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av beroendeframkallande medel (biologi).
- Källkritisk granskning av information och argument som eleven
möter i olika källor och
samhällsdiskussioner med koppling till biologi/kemi.

Kursplan

Bild

Utdrag ur kursplanen:
Syfte
- Utveckla förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier.
- Diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap.
- Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och
funktioner.
- Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas
och kritiskt granskas.
Centralt innehåll
Årskurs 6
- Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och vilket budskap
de förmedlar.
- Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders
utformning och budskap.
Årskurs 7–9
- Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet
och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och
framställas.
- Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och
kritiskt granskas.

Kursplan

Hem- och
konsumentkunskap

Utdrag ur kursplanen:
Syfte
- Värdera val och handlingar i hemmet som konsument samt utifrån
perspektivet hållbar utveckling.
- Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla
medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa,
välbefinnande och gemensamma resurser.
Centralt innehåll
Årskurs 1–6
- Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
- Jämförelser av några olika varor, till exempel utifrån jämförpris.
- Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet
och hur de påverkar miljö och hälsa.
Årskurs 7–9
- Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers
konsumtionsvanor.
- Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur
de påverkar miljö och hälsa.
- Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Kursplan

Idrott
och hälsa

Utdrag ur kursplanen:
Syfte
- Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som
påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa
genom hela livet.
Centralt innehåll
Årskurs 7–9
- Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa
och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
- Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och
vilka lagar och regler som reglerar detta.

Kursplan

Matematik

Utdrag ur kursplanen:
Syfte
- Formulera och lösa problem med hjälp av matematik.
- Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Centralt innehåll
Årskurs 6
- Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och
decimalform.
- Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment
eller statistiskt material från vardagliga situationer.
- Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar
samt tolkningar av data i tabeller och diagram.
- Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
Årskurs 7-9
-

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga
situationer och olika ämnesområden.

-

Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material.

-

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt
beräkningar med procent i vardagliga situationer.

-

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för
att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel
med hjälp av digitala verktyg.

Kursplan

SO

Utdrag ur kursplanen:
Syfte:
Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar
av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer (historia).
- Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och
värderingar utifrån etiska begrepp och modeller (religion).
- Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella
samhällsfrågor och
argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
(samhällskunskap).
- Söka information om samhället från medier, Internet och andra källor
och värdera deras relevans och trovärdighet (samhällskunskap).
- Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån
överväganden kring etik och hållbar utveckling (geografi).
Centralt innehåll
Årskurs 6
- Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen
genom ökad handel och migration (historia).
- Hur könsroller framställs i medier och populärkultur (samhällskunskap).
- Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med
ett källkritiskt förhållningssätt (samhällskunskap).
- Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen.
Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom
(samhällskunskap).
Årskurs 7–9
- De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet
med barnkonventionen (samhällskunskap).
- Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Kriminalitet,
våld, och organiserad brottslighet (samhällskunskap).
- Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta
påverkas (samhällskunskap).
- Möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation
via elektroniska medier (samhällskunskap).
- Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling,
mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel
frihet och ansvar (religion).
- Värdera lösningar på olika miljö-och utvecklingsfrågor utifrån
överväganden kring etik och hållbar utveckling (geografi).

Kursplan

Svenska

Utdrag ur kursplanen:
Syfte
- Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
- Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
- Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
- Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
- Söka information från olika källor och värdera dessa.
Centralt innehåll
Årskurs 6
- Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika
medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och
sådant som står mellan raderna.
Årskurs 7–9
- Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
- Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare,
om ämnen hämtade från vardag och skola. Olika hjälpmedel, till
exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga
presentationer.
- Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors
tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
- Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som
belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
- Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och
massmedier samt genom intervjuer.

Tobak

T1 – Hur har bruket av tobak sett ut historiskt
hur ser det ut idag?
SO
Tobaksanvändningen har sitt ursprung i Syd- och

%) men bara var tionde kvinna (9 %). Knappt två

Mellanamerika. Tobaksplantan användes från början vid

fördubblats bland kvinnorna. Under 70-talet började

religiösa ceremonier och man trodde att växten hade

männens rökning minska och sedan 80-talets början har

magiska krafter och en helande verkan. Det antas att det

rökningen minskat kraftigt bland både män och kvinnor

var Kristoffer Columbus och hans män som, från sina

(CAN 2014).

resor till Amerika vid 1400-talets slut, tog med sig

decennier senare, 1963, hade rökningen mer än

År 2015 snusade 19 procent av männen och 4 procent

tobaksbruket till Europa. Sjömännen som besökt

av kvinnorna i den vuxna befolkningen. I gruppen rökare

Amerika hade bland annat sett tobaken användas

är könsfördelningen jämnare och i 2015 års mätningar

genom att man rullade in torra tobaksblad i majsblad,

var andelen kvinnor som röker 11 procent och bland

tände eld på rullen och sög i sig

männen 9 procent (Folkhälsomyndigheten).

röken.
I Europa kom tobaken att spridas av fransmannen

År 2016 klassades 8 procent av pojkarna och
12 procent av flickorna i årskurs 9 som rökare.

Jean Nicot som experimenterade med växten som

Motsvarande siffror från gymnasiet är 26 procent av

läkemedel under 1500-talets andra hälft. Efter honom

flickorna och 24 procent av pojkarna (CAN 2016).

gav Carl von Linné tobaksplantan dess latinska namn
Nicotiana. Vid 1600-talets början nådde tobaksbruket

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven

1600-talets andra hälft kom tobaksodlingar att bre ut sig

Tobakens spridning
Hur kom det sig att tobaken spred sig över världen

i Sverige och under 1700-talet gjordes ansträngningar,

under 1500- och 1600-talet? Diskutera

påbjudna av kung Fredrik I, för att landet skulle bli

sjöfartshandelns, koloniernas och krigens

självförsörjande. Tobak användes på flera sätt men

betydelse för tobakens utbredning.

Sverige där det snabbt spred sig. Från och med

under denna period blev luktsnuset på modet. I början av
började lägga en prilla under läppen istället för att som

Kyrkans inställning till tobak
Hur reagerade kyrkan och de civila myndigheterna

tidigare snusa i näsan (Snus och tändsticksmuseum

på tobakens spridning? Hur ser reaktionerna ut

2010–2011).

idag? Jämför dåtid och nutid.

1800-talet förändrades snusvanorna och snusarna

I början av 1900-talet var det vått snus som var den
världskriget har cigarettrökning varit den

Cigarettrökningens utveckling på 1900-talet
Hur kom det sig att cigarettrökningen blev så

vanligaste användningsformen i landet. För drygt ett

populär under 1900-talets första hälft? Nämn tre

halvsekel sedan var rökning vanligast bland män. I den

olika orsaker.

vanligaste tobaken i Sverige, men fr.o.m. andra

första rökvaneundersökningen som genomfördes 1946
var rökning mer än fem gånger så vanligt bland män
som bland kvinnor. Då rökte varannan vuxen man (50

Tobakspolitik i Sverige
Hur utvecklas tobakspolitiken i Sverige och
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Tobak

varför? Läs de artiklar som handlar om tobak i

(2014).

tidsskriften "A&N" nr 2/2016 ”Strängare

http://www.can.se/rapport144

tobakslagar".
http://www.can.se/Tidskriften-AoN/strangare-

Sundin, J. (2005). "Svenska folkets hälsa i historiskt

tobakslagar

perspektiv", Kap. 7, Nordlund, A. "Tobaksrökning och
hälsa i Sverige under 1900-talet",

Tobaksanvändning i Sverige
Läs sidorna 124-126 i rapporten

Folkhälsomyndigheten.
http://goo.gl/DGVnMj

"Drogutvecklingen i Sverige 2014" om viktiga
årtal och händelser. Välj ut tre

A&N, nr 2/2016 ”Strängare tobakslagar”

förändringar/händelser som du tycker är särskilt

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

viktiga och beskriv hur de kan ha påverkat

(2016)

användandet av tobak i Sverige, antingen

http://www.can.se/Tidskriften-AoN/strangare-

tillsammans eller var för sig.

tobakslagar

Källor och material

Snus- och tändsticksmuseet

Text
Avsnitt ”Tobak” i boken "Drogernas historia", s. 26-31.

http://www.snusochtandsticksmuseum.se/historia/snushi

Courtwright (2005).
Länk till CAN:s bibliotek: http://goo.gl/wn5vM1

Internet
Webbtext ”tobakens historia”. Tankesmedjan
Tobaksfakta, (2011).
http://tobaksfakta.se/fakta/tobakens-historia/
"Tobaksvanor i Sverige" Rapport 151, Centralförbundet
för alkohol- och narkotikaupplysning (2015).
http://can.se/rapport151
"Skolelevers drogvanor 2015", Rapport 154,
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
(2015).
http://can.se/rapport154
"Drogutvecklingen i Sverige 2014", Rapport 144,
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

storia/#snusets-ursprung

Dopning

D1 – Hur har bruket av dopning sett ut historiskt
och hur ser det ut idag?
SO
Dopningsmedel har används länge. Det finns beskrivet i

2014).

rekommendationer på kinesiska läkemedel redan för 5

av dopningspreparat och kosttillskott

000 år sedan. Män ur inkafolket sägs ha sprungit mellan

bland gymbesökare. Studien visar att ungefär 3,5 procent

inkas huvudstad Cuzco och Quito i Ecuador (175 mil) på

av dem som tränar på gym använder anabola androgena

fem dygn tuggandes på kokablad. I antikens Grekland

steroider (STAD rapport 39, 2013).

användes också olika svampgifter vid olympiska bragder
(Wramner, Pellmer och Hellström 2010).
Det första kända dopningsanvändandet i

En särskild studie har genomförts om användningen

Erfarenheten av anabola androgena steroider (AAS)
har legat på en relativt konstant och låg nivå de senaste
20 åren i årskurs 9 och i gymnasiets år 2 där

modernare tid anses vara den simmare som år 1865

mätningarna pågått sedan år 2004. År 2015 svarade

enligt uppgift tog prestationshöjande medel för att ta sig

någon procent eller färre att de använt AAS de senaste

över engelska kanalen. 1886 inträffar det första

12 månaderna ("Skolelevers drogvanor", CAN 2015).

dokumenterade dödsfallet på grund av dopning, då en
engelsk cyklist dog efter en överdos av trimetyl
(Wramner, Pellmer och Hellström 2010).

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven
Var kommer ordet doping/dopning ifrån och

metamfetaminpreparat i syfte att öka soldaternas

hur används begreppet idag?
Läs texten "Doping eller dopning" på

uthållighet. Även hormondopningspreparat som hade

riksidrottsförbundets hemsida.

visat sig effektiva för soldater under kriget fick en ny

http://www.rf.se/Antidoping/Antidopingarbetet/Do

marknad inom idrottsvärlden.

pingellerdopning/

Under andra världskriget utvecklades amfetamin- och

Under 1990-talet blev det klart att användningen av
hormondopningsmedel inte längre var begränsad till

Vilka grupper var det främst som använde

idrottsrörelsen utan även hade spritts till andra delar av

dopningsmedel till en början, och vad var deras

samhället, särskilt bland personer med anknytning till
kroppsbyggande och gym (Riksidrottsförbundet 2013,

motivation?
Läs texten om dopingens historik på

"Mandom, mod och morske män", 2006).

riksidrottsförbundets hemsida

Dopningsmissbruk förekommer också
bland våldsbrottslingar. Som en reaktion på spridningen

http://www.rf.se/Antidoping/Antidopingarbetet/Hi
storik/

infördes år 1992 "Lagen om förbud mot vissa
konsumtion. Lagen har successivt skärpts och sedan år

Anabola steroider i sjukvården
Under 1950-talet utvecklades anabola steroider

2011 kan grovt dopningsbrott ge upp till sex års

inom sjukvården för att bygga upp muskler och

fängelse. Allra vanligast bland de förbjudna preparaten

vävnader inom vissa patientgrupper, men spreds

är anabola androgena steroider (AAS), vanligen kallade

senare till idrottens värld. Vad fanns det för motiv

dopningsmedel", som 1999 utökades till att även omfatta

"anabola steroider" ("Drogutvecklingen i Sverige", CAN
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Dopning

till detta och hur utvecklades synen på
dopningspreparat under 1960- till 1980-talet?
Användning bland unga
Hur ser användningen av viktminskningspreparat
ut bland unga i Sverige?

Källor och material
Text
Kapitel ”Dopning” i boken Beroende och droger, s.
161–164. Wramner, Pellmer och Hellström (2010).
Länk till CAN:s bibliotek: http://goo.gl/Ns45Ji
Avsnitt ”Historisk översikt” i boken Mandom, mod och
morske män, s. 224–226. Moberg och Hermansson,
(2006).
Länk till CAN:s bibliotek: http://goo.gl/U0rUW1
Skolelevers drogvanor, Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning (2015). http://www.can.se/Publ
ikationer/rapporter/skolelevers-drogvanor-2015/
”Uppskattad användning av anabola androgena steroider
bland tränande på gym - En observationsstudie
genomförd på träningsanläggningar i Stockholms län”,
STAD rapport 39.
http://stad.org/sites/default/files/media/stadrapport-39.pd
f
Webben
Dopinghistorik, Riksidrottsförbundets hemsida (2015).
http://www.rf.se/Antidoping/Antidopingarbetet/Historik/

Narkotika

N1 – Hur har bruket av narkotika sett ut
historiskt och hur ser det ut idag?
SO
På 1800-talet - långt innan narkotika förbjöds -

regeringen upp politiken och grunderna till dagens

var missbruk av opium utbrett i Europa och USA.

sanktion samt behandlingsinsatser

Opium användes som smärtlindring och sömnmedel

(Folkhälsomyndigheten 2008).

men också mot migrän, hysteriska och nervösa krämpor,

narkotikapolitik lades med prevention, kontroll och

Sverige har en låg andel personer som testat narkotika

resfeber och till barn för att få dem att sova. Som

i jämförelse med andra länder. Andelen ungdomar som

läkemedel var den vanligaste beredningen Laudanum, en

testat narkotika minskade betydligt under 1980-talet.

drickbar lösning av opium och alkohol. I övrigt röktes

Därefter har nivåerna ökat något men är fortfarande

det.

lägre än i de flesta andra europeiska länder. Fler

Som en följd av det omfattande bruket blev

ungdomar uppger också att de har möjlighet att prova

opiumberoende en vanlig åkomma i Europa och USA.

narkotika, vilket tyder på att det finns tillgängligt i

När man lärt sig framställa morfin ur opium trodde man

ungdomars närhet (CAN 2015).

att morfinet var ett effektivt botemedel mot

Ser man till befolkningen så är mindre än en procent

opiumberoende men resultatet blev istället att ett nytt

beroende av narkotika (CAN 2015). Men givet den låga

beroende utvecklades. Framställningen av heroin i slutet

användningen har vi i Sverige en jämförelsevis hög

av 1800-talet väckte i sin tur förhoppningar om ett nytt

dödlighet av narkotika.

läkemedel mot ”morfinism” men redan under
1900-talets första decennium kom rapporter om att också
heroin utvecklade ett starkt beroende.
En internationell resolution där heroinets farlighet

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven
Vilka började använda narkotika?
Ett mönster vad det gäller användare av droger går

beskrevs kom ett par decennier senare och

att finna i historiken; såväl cannabis som

heroinframställningen minskade kraftigt (Olsson, 2007).

amfetamin har till en början främst använts i det

Även ett antal andra preparat betraktades som

militära, i konstnärskretsar och bland kriminella. I

farliga och i slutet av 1950-talet narkotikaklassades ett

vilka syften? Finns det några likheter mellan de

antal centralstimulerande medel i Sverige. Lagen ledde

olika grupperna vad det gäller syftet med deras

till en social marginalisering av "missbrukarna". Innan

användning av droger?

lagen stiftades hade hundratusentals svenskar använt
missbrukare (Folkhälsomyndigheten 2008). 1961

Narkotika i Sverige
Sverige har idag en låg narkotikaanvändning sett

samlade man alla internationella överenskommelser om

ur ett globalt perspektiv. Vad beror det på?

dessa preparat i decennier utan att klassas som

reglering av narkotika i FN:s "1961 års allmänna
narkotikakonvention".
Det nya samhällsproblemet uppmärksammades

Narkotikatillgänglighet
När man undersöker tillgängligheten till narkotika

alltmer och en växande opinion krävde vård- och

kan man följa utveckling av pris och polisbeslag.

behandlingsalternativ. Mot slutet av 1960-talet stramade

Hur hänger det ihop och vilka slutsatser kan man
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Narkotika

dra utifrån dessa faktorer?
"Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak
Källor och material
Text
Kapitel ”Opium, cannabis och koka” i boken Drogernas
historia, s. 46–73. Courtwright (2005).
Länk till CAN:s bibliotek: http://goo.gl/M0YnBl
Kapitel ”Narkotika” i boken Beroende och droger
–förekomst, effekter, förändringsmöjligheter, s.
127–136. Wramner, Pellmer, Hellström (2010).
Länk till CAN:s bibliotek: http://goo.gl/cngDMS
Rapport “Sweden’s Successful Drug Policy. A Review
of the Evidence”. UNODC, (2007).
https://www.unodc.org/pdf/research/Swedish_drug_cont
rol.pdf
Olsson P, Opium, heroin, Subutex – ett globalt
reportage, RNS Fri förlag, (2007).
Länk till CAN:s bibliotek: http://goo.gl/9BsZwF

Internet
Skrift ”8 myter om cannabis”, myt 3, s.8. Riksförbundet
Ett narkotikafritt samhälle, (2011).
http://www.pelleolsson.se/Artiklar/8-Myter-OmCannabis.pdf
Artikeln "Droger i krig" i tidningen Militär Historia, nr
5/2011.
http://militarhistoria.se/artiklar/droger-i-krig.
Kapitel "narkotikautvecklingen" samt kapitel
"Narkotikatillgängligheten"
Rapport nr 144 "Drogutvecklingen i Sverige",
centralförbundet för alkohol- och narkotikautveckling
(2014).
http://can.se/sv/Rapport144

i Sverige – en ettårsuppföljning av beroende och
utsatthet för närståendes bruk"
Rapport nr 149, centralförbundet för alkohol- och
narkotikautveckling (2015).
http://www.can.se/rapport149
CAN:s Frågor & Svar, "hur många använder narkotika i
Sverige?"
http://goo.gl/3b9knl

Alkohol

A1 – Hur har bruket av alkohol sett ut historiskt
och hur ser det ut idag?
SO
Det är svårt att veta hur länge alkohol har funnits men de

rikstäckande systembolag efter beslut från Sveriges

första spåren av vintillverkning är från 6000 år f.v.t. I

riksdag. Systembolagets uppdrag är detsamma nu som

olika delar av världen har man druckit olika typer av

då: "att sälja alkohol på ett ansvarsfullt sätt med omsorg

alkohol, det vill säga en dryck som jäser med hjälp av

om folkhälsan" (Systembolaget).

socker så att etanol bildas.

När motboken avskaffades år 1955 skapades ett

Idag är alkohol det vanligaste berusningsmedlet i

Mjöd och öl av säd och honung tillverkades tidigt i

Sverige, liksom i andra västländer. Närmare 80 procent

Sverige och i Norden. Vi vet säkert att man har tillverkat

av den vuxna befolkningen i Sverige har druckit alkohol

mjöd under 300-talet f.v.t. men kanske ännu tidigare.

under de senaste 30 dagarna. Sveriges alkoholpolitik går

Drycken användes när det var fest eller som offergåva åt

främst ut på att begränsa alkoholens negativa

de nordiska gudarna.

konsekvenser genom att hålla nere den totala

Brännvinet (starksprit) kom till Sverige under
1400-talet. Från början drack man inte brännvinet utan
det användes vid tillverkning av krut. Under 1500-talet

konsumtionen av alkohol med hjälp av alkoholskatter
och begränsad tillgänglighet (CAN 2016).
Det dricks i genomsnitt drygt nio liter ren alkohol per

försökte man också bota pestsmittade med hjälp av

invånare 15 år och äldre i Sverige idag. Det är lägre än

brännvin. Det fungerade inte.

genomsnittet för Europa. Tidigare var Sverige ett land

Gustav III införde förbud att fritt bränna brännvin i

med hög spritkonsumtion. Det har förändrats och idag är

Sverige år 1775. Under den här tiden var det kronan

istället vin den vanligaste alkoholdrycken. En annan

(staten) som styrde all tillverkning av sprit i ett försök att

tydlig trend är att alkoholkonsumtionen sjunkit betydligt

tjäna pengar. Istället fylldes lagren av massor av

bland tonåringar under 2000-talet (CAN 2016).

brännvin som inte blev sålt och det hela blev en stor
förlustaffär.
I Sverige infördes den så kallade "motboken" år

Konsumtionen är inte jämnt fördelad i befolkningen.
Som tumregel kan man säga att den tiondel av
befolkningen som dricker mest står för ungefär hälften

1919 efter att ha använts i delar av landet sedan tidigare.

av den totala alkoholkonsumtionen. Jämför man olika

Motboken var ett personligt häfte och där angavs vilken

grupper framgår att män dricker mer än dubbelt så

ranson man hade, det vill säga hur mycket alkohol man

mycket som kvinnor, att unga vuxna berusningsdricker

fick köpa. Det var inte alla som fick en motbok och bara

mer än äldre liksom att konsumtionen är högre i

den person som hade en fick köpa alkohol på

storstadsregioner. Men i ett längre tidsperspektiv är

Systembolaget. I motboken antecknades när man köpte

dagens skillnader mellan kön och åldersgrupper mindre

alkohol och hur mycket. Syftet med motboken var att

än för till exempel tjugo år sedan (CAN 2016).

minska den höga alkoholkonsumtionen i befolkningen.
År 1922 genomfördes en folkomröstning om
totalförbud av alkohol i Sverige. De som var emot
förslaget vann omröstningen knappt med 51 procent av
rösterna och alkohol fortsatte att vara lagligt.

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven
Alkopedia
Svara på frågorna i Alkopedia via länken:

Alkohol

http://www.drugsmart.com/alkopedia/

det är som sänker trovärdigheten.
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-

Avsätt en lektionstimme för övningen och

for-larande/kollakallan

framhåll vikten av att även läsa de faktatexter som
tillhör varje fråga.

Brattsystemet
Ta reda på vad Brattsystemet var och beskriv det i

Dubbelheten till alkohol
Hur har män kontra kvinnor druckit alkohol

en kortfattad text

genom tiderna? Hur ser det ut idag? Läs sidan

motboken och finns något av Brattsystemet kvar

30-31 i kapitlet ”Dubbelheten till alkoholen” i

idag?

Vem var Ivar Bratt, varför ville han införa

Skolverkets referensmaterial med titeln "Man vet
inte var trappstegen är i livet" och jämför dåtid och
nutid. Hur kommer det sig att mönstret ändrats?
Brännvinshanteringens frihetsperiod
Under 1800-talets första hälft steg
alkoholkonsumtionen i Sverige avsevärt. Hur kan
man förklara den utvecklingen och vilka negativa
konsekvenser fick den ökade
alkoholkonsumtionen? Läs kapitlet
”Alkoholpolitik och hälsa för kvinnor och män” i

Källor och material
Interaktiva läromedel
Alkopedia (2014), Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning (CAN)
http://www.drugsmart.com/alkopedia/
http://www.drugsmart.com/fakta/alkoholens-historia/
Text
CAN:s faktablad om Alkohol
http://www.can.se/Fakta/alkohol/

boken "Svenska folkets hälsa i historiskt
perspektiv" från Folkhälsomyndigheten.
Alkoholvanor hos äldre
Den äldre generationen dricker mer alkohol nu än
tidigare. Hur kan man förstå det? Vad är det som
kan förklara konsumtionsökningen?

Kapitel: ”Dubbelheten till alkoholen”, s. 25-34, och
”Skötsamhetsmoral och hedonism”, s. 35-42, i boken
"Man vet inte var trappstegen är i livet". Skolverket
(1999).
http://goo.gl/XZ99cI

Läs artikeln "Alkoholkonsumtionen ökar bland
äldre" i tidsskriften "A&N" från Centralförbundet
för alkohol- och narkotikaupplysning.
http://can.se/sv/Tidskriften-AoN/Okat-drickandebland-aldre/

Jan Sundin, Christer Hogstedt, Jakob Lindberg, Henrik
Moberg, red. (2005), Svenska folkets hälsa i ett historiskt
perspektiv. Kapitel 5 ”Alkoholpolitik och hälsa hos
kvinnor och män”. Folkhälsomyndigheten R 2005:8.
http://goo.gl/DGVnMj

Källkritik
Hur står sig källorna och materialet som du använt

Faktablad "Alkoholpolitikens historia 1855-1955",

för att lösa uppgifterna mot skolverkets

Folkhälsomyndigheten/Centralförbundet för alkohol- och

"Checklista för källkritik"? Skriv en text som

narkotikaupplysning (2001).

beskriver varför källan är trovärdig alternativt vad

http://goo.gl/J9C3D3
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Artikel ”Alkoholkonsumtionen ökar bland äldre” i
tidskriften A&N nr 3/2012, Centralförbundet för
alkohol- och narkotikaupplysning.
http://goo.gl/dkbq8y
Extramaterial
Hur har EU påverkat den svenska alkoholkonsumtionen?
Kapitel ”Konsumtionsvanor och alkoholproblem”, s.
29-63 i boken "Den svenska supen i det nya Europa".
Folkhälsomyndigheten (2002).
Länk till CAN:s bibliotek: http://goo.gl/c8VrJn
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T2 – Hur påverkas närsamhället och individerna
där tobaken produceras?
SO
Tobak odlas ofta i utvecklingsländer såsom exempelvis

Dokumentär ”Tobakens barn”. Syndikatet television,

Brasilien eller Malawi i Afrika. Barnarbete förekommer

köpas från (www.filmcentrum.se).

2007. 47 min. Finns på AV-media. Filmen kan också

ofta på plantagerna och människorna där lever under
dåliga villkor. Bara i Malawi beräknas 78 000 barn
utnyttjas genom barnarbete på landets många

Tobaksbarn - lärarhandledning
Lärarhandledning ”Tobaksbarn” samt fyra olika

tobaksplantager och omkring hälften av landets ekonomi

fördjupningstexter om barnarbete, fattigdom och

kan relateras till tobaksindustrin. Även i USA

marknadsföring. A Non Smoking Generation, (2013).

förekommer barnarbete där legala och illegala

Kan laddas ner från www.tobakensbarn.se.

sydamerikanska migranter utnyttjas som arbetskraft på
plantagerna (Tobaksbarn; A&amp;N).
Tobaksodlarnas livssituation innebär ofta höga lån,

Artikel
Artikel ”Barn skördar tobak och betalar med sin hälsa”.

låga löner, bristande skyddsutrustning, exponering för

Tidskriften A&N 2016/2. Centralförbundet för alkohol-

bekämpningsmedel och nikotin med förgiftningsskador

och narkotikaupplysning.

som följd, beroendeställning gentemot markägare och
tobaksbolag, stor arbetsbörda och dåliga förutsättningar
för skolgång (Tobaksbarn; A&amp;N).
&nbsp;

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven
Tobakens barn
Använd fördjupade artiklar och
lärarhandledningen till Tobakens barn som finns
på www.tobaksbarn.se för att välja
frågeställningar. De olika temana är:
- Tobak och barnarbete
- Tobak och fattigdom
- Tobak och miljö
- Marknadsföring av tobak
- Tobak i ett vidgat perspektiv

Källor och material
Film/tv

http://goo.gl/ig2qoP

Narkotika

N2 – Hur påverkas närsamhället och individerna
där narkotikan produceras?
SO
Narkotiska preparat produceras på olika sätt och på olika

för att man ska jobba bättre på fälten. Under de senaste

platser i världen. Cannabis är det vanligaste narkotiska

ämnet kokain från växten vilket främst är ämnat för

preparatet i Sverige och i hela västvärlden.

försäljning i västvärlden. Kokaplantan kräver väldigt lite

Cannabisplantan har sitt ursprung i Centralasien och

arbete att sköta och för bönderna ger den bättre betalt än

första gången användningen som drog nämns i skrift är i

vilken annan gröda som helst. Det finns dock en

Indien där den narkotiska drycken bjang förekommer i

våldsam baksida. Maffian i exempelvis Mexiko dödar

Atharva Veda som dateras till 2000– 1400 f.v.t

cirka 20–30 personer om dagen för att vinna kontroll

(Courtwright, 2005).

över framför allt smugglingsvägar (UR Samtiden 2010).

Merparten av den narkotika som konsumeras i Sverige

150 åren har man kunnat utvinna det centralstimulerande

I Colombia har det länge pågått en våldsam rivalitet i

har smugglats in i landet. Med undantag för

politiken mellan vänster- och högerkrafter. Vid sidan av

cannabisodling, GHB-produktion samt läckage av

det har landet haft allvarliga problem med

narkotiska läkemedel från den legala sektorn

narkotikahandeln. Dessa problemområden hänger tätt

förekommer knappast någon direkt produktion av

samman då en stor del av pengarna från

narkotika innanför gränserna (CAN, 2014). Några

narkotikahandeln går till att finansiera både

vanliga ursprungsländer/regioner för narkotika som

gerillagrupperna och de paramilitära grupperna.

används i Sverige är Marocko (hasch och marijuana),

Narkotikabaronerna har länge varit inflytelserika aktörer

Latinamerika (kokain), Afghanistan (heroin och

i colombiansk politik. Politiska motståndare blir ofta

cannabis), Asien (amfetamin, metamfetamin),

mördade och då man i valkampanjer år 1990 ville strama

Nederländerna och Belgien (amfetamin och ecstacy) och

åt narkotikahandeln blev tre presidentkandidater

Östafrika (kat). Nya psykoaktiva substanser, så kallade

mördade innan valet genomfördes. USA har engagerat

internetdroger, kommer ofta från Kina och Indien

sig starkt i kampen mot colombiansk

(Tullverket).

narkotikaproduktion och handel. Civilbefolkningen

Det är ofta fattiga bönder som sköter

drabbas hårt i sviterna av narkotikakonflikten. På grund

narkotikaodlingar. Cannabisplantan kräver mycket

av konflikten har landet många inhemska flyktingar av

vatten och tar lång tid på sig att växa, vilket gör att man

vilka många lever i fattigdom och har knapp tillgång till

inte kan odla andra växter på samma jord. De stora

mat och rent vatten.

pengarna från försäljning hamnar hos uppköpare,
fabrikörer och smuggelligor. Organisatörerna styr ofta

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven

drogexperimenterande ungdomar utan större risker

Varför odla koka och cannabis?
Narkotikahandeln i världen ger upphov till många

(Drugnews, 2002).

tragedier för individer och familjer. Den

drogtrafiken till Europas missbrukare och

Koka är en buske som odlas i framför allt

finansierar också kriminalitet och inbördeskrig.

Sydamerika. Kokan har en tusenårig historia där den

Vad är det som gör att man trots allt väljer att

tuggats eller druckits som te för att ge extra energi eller

fortsätta odla exempelvis koka eller cannabis?
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Narkotika

http://goo.gl/g9bQsh
Sociala konsekvenser
Beskriv vilka sociala konsekvenser odlingen av
cannabis kan få för de familjer som odlar drogen.

Film/TV
Intervju/föreläsning ”Knarkets väg”, med Erik de la
Reguera, DN-korrespondent och Lasse Wierup,

Påverka situationen
Vad kan vi i Sverige göra för att förbättra

journalist. 2010. Om kokahandeln i Sydamerika och dess

situationen för människor i andra delar av världen

45 min.

som tvingas att odla, smuggla och sälja narkotika?

http://goo.gl/PRB93J

Påverkan på samhället
I Colombia ger narkotikahandeln ett stort avtryck i
samhället. Ta reda på några olika typer av problem
som påverkar individer och närsamhället.

Källor och material
Internet/Text
Artikel ”Här odlas cannabis för hela Europa”. Drugnews,
2002.
http://goo.gl/LRaO3r
Artikel ”Barnhandel för cannabisodling”. Sydsvenskan,
2007.
http://goo.gl/gw7tfc
Avsnitt ”Narkotika och organiserad brottslighet i
Eurasien: smuggling, samhälle, konflikt” i rapporten
Narkotikans väg in till Sverige och missbrukares
kriminalitet. Mobilisering mot narkotika, 2006.
http://goo.gl/F1oCgX.
Svenska FN-förbundet, Konfliktbeskrivning om
situationen i Colombia.
http://goo.gl/RDzvFk
Artikel "Fattigdom, våld och kokain" Tidskriften A&N
nr 6/2008. Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning 2008.

konsekvenser kopplat till kokainanvändningen i Sverige.

Alkohol

A2 – Hur påverkas närsamhället och individerna
där alkoholen produceras?
SO
En fjärdedel av världens alkohol och hälften av världens

2013, hittade de brister. Den låga lönen är ett av de

vin produceras i Europa. Själva handeln är ännu mer

vindruvor de bär tillbaka från åkrarna och när hinkarna

koncentrerad till Europa, EU-länderna är involverade i

är fulla väger de 12 kilo styck. För varje hink man

70 procent av världens alkoholexport och nära hälften av

kommer tillbaka med får man drygt 2 kronor, en dagslön

importen (Anderson och Baumberg, 2006). Handeln

brukar då hamna runt 80 kronor. Det dubbla skulle

med alkohol bidrar varje år med ca 9 miljarder euro till

egentligen vara det lägsta möjliga för att det ska räcka

EU:s handelsbalans. EU-länderna står också för den

till mat (Sveriges Radio, 2013). Så trots att

högsta alkoholkonsumtionen i världen. Alkoholen

Systembolaget i sin etiska kod hävdar att lagstadgad

innebär en ökad risk för en stor mängd sociala problem

ekonomisk ersättning är en viktig fråga, måste arbetarna

och skador. Ju högre konsumtion, desto högre risker och

inom vinbranschen arbeta extra på helgerna för att nå

ju mer alkohol som konsumerats, desto allvarligare

upp till Chiles minimilön för jordbruksarbetare. Den

konsekvenser (Anderson och Baumberg, 2006).

minimilönen är låg i ett Chile som annars mår bra

Alkohol är en del av vardagen för nästan hälften av

största problemen. Arbetarna får betalt per hink med

ekonomiskt. Efter att diktatorn Pinochet avsattes i början

världens vuxna befolkning. Alkoholen orsakar globalt

av nittiotalet har landet haft ett stort ekonomiskt

cirka 3,3 miljoner dödsfall varje år, cirka 6 procent av

uppsving och betraktas idag som det rikaste och mest

alla dödsfall. Alkohol orsakar över 200

välmående landet på hela den sydamerikanska

sjukdomstillstånd (WHO 2015). I Sverige dog nära 2

kontinenten (Sveriges Radio, 2013).

000 personer av en alkoholrelaterad diagnos 2015
(Socialstyrelsen, 2015).
Andra indirekta skadeverkningar av alkohol kan

Kvinnorna i Arusha, Tanzania, är fattiga och många är
ensamstående. De brygger majsöl, deras hem blir
lönnkrogar och ibland har de sex med kunderna som ett

tillskrivas produktionen. Sockerrör som används

sätt att klara konkurrensen. För att undvika att polisen

för romtillverkning skördas ofta för hand på plantager i

gör tillslag delas det ut mutor som bidrar till ökad

Nicaragua. Männen som arbetar på sockerfälten blir ofta

korruption. Genom mikrolån med svenska

sjuka, en stor del i kronisk njursvikt. (Sveriges radio,

biståndspengar följer möjligheten att utveckla legitima

2015).

affärsverksamheter (A&amp;N 2016).

Sedan år 2012 har Systembolaget tillsammans med de
norska, finska, isländska och färöiska alkoholmonopolen

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven

för att säkra att produktionen av alkoholen går rätt till.

Hur påverkar alkohol människor i Europa?
Alkoholproduktionen i Europa bidrar med pengar

Bland annat rör den här uppförandekoden frågor om

till EU:s kassa. Men de konsekvenser som kan

minimilön, arbetsmiljö och rätten att engagera sig

komma av alkoholkonsumtionen blir istället en

fackligt (Systembolaget, 2011).

kostnad. Läs avsnittet ”Alkoholens inverkan på

infört en så kallad etisk uppförandekod, med 10 punkter

När Sveriges Radio kontrollerade hur den etiska
koden efterlevdes hos vinproducenter i Chile under år

Europa”, s. 5-6, i rapporten från
Europakommissionen och diskutera för- och
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nackdelar med både ekonomiska och sociala

Europakommissionen (2006).

konsekvenser av produktion och konsumtion av
alkohol i Europa.

http://goo.gl/I2Ad9p

http://docplayer.se/4116700-Alkohol-i-europa-ett-

Internet
Radioprogrammet Kaliber, ”Vinarbetarnas verklighet

folkhalsoperspektiv.html (2016-04-19)

och Systembolagets etiska uppförandekod”. 30 min,
Svenska företag i internationella sammanhang.
Sök efter information om CSR (Corporate Social

Sveriges Radio, 2013.

Responsibility). Beskriv kortfattat de olika delarna

http://goo.gl/VT47Ag

i CSR och vad det ställer för krav på svenska
företagsengagemang ute i världen? Hur tar sig
detta uttryck i alkoholindustrin?

Internet/Film
Dokumentär: Korrespondenterna, del 3 av 10, 2014.
Korrespondenterna granskar vår kärlek till en av

Hur kan människor i producentländerna

världens värsta droger: Alkoholen. Sändes 2014-04-01.

påverkas av vår alkoholkonsumtion?
Läs reportaget från Sveriges Radio, se på

http://goo.gl/5vTSzd

”Korrespondenterna” och diskutera hur vår
alkoholkonsumtion här i västvärlden kan få
konsekvenser för människor på andra sidan jorden.

Internet/Radio
Studio Ett reportage, "Här dör sockerarbetare i njursvikt"
Publicerat torsdag 9 april 2015

https://www.youtube.com/watch?v=ssynB8kMBac
(2016-04-19)

http://goo.gl/QX97W6

Illegal alkoholtillverkning - en sista utväg?
Vilka olika typer av problem kan förknippas med

Internet
Systembolaget inför uppförandekod (code of conduct) i

alkoholtillverkningen i Arusha? Analysera

inköpsvillkoren, 2011-02-03.

effekterna på individ- och samhällsnivå. Vad har
man att vinna på en insats som mikrolån utifrån
din problemanalys? Sammanfatta dina slutsatser
skriftligen.
http://can.se/globalassets/aon/2016/1/olbryggersko
rna-i-arusha.pdf

http://goo.gl/H2cgaZ (2016-04-20)
Internet/tidskrift
Artikel: "Ölbryggerskorna i Arusha" Tidskriften A&N nr
1, 2016. Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning.
http://goo.gl/KBSlFv

Källor och material
Text
Anderson och Baumberg, Alkohol i Europa. Ett
folkhälsoperspektiv. Sammanfattning av rapport för

Tobak

T3 – Hur påverkar framställningen av tobak
miljön lokalt och globalt?
Biologi och Kemi
I världens låg- och medelinkomstländer, där två

till materialet och fritt kan laddas ner finns

tredjedelar av världens tobak odlas, avverkas allt mer

värderingsövningar m.m. Till materialet finns

skog för att tobaksbladen ska kunna torkas innan de

också en film som kan köpas eller beställas från

hamnar i cigaretter och snus. Enbart i södra Afrika

länkförteckning, förslag på diskussionsfrågor,

AV-media.

försvinner 1 400 kvadratkilometer ursprungsskog årligen
för att tillgodose tobaksproduktionen med ved. När
skogar försvinner tappar naturen balansen och risken för

Nedskräpning och fimpar
Tobaksbruket i Sverige bidrar till nedskräpning av

torka och översvämningar ökar (www.tobaksbarn.se).

vår miljö. Mät hur många fimpar, snusprillor och

Tobaksplantan odlas idag med enorma mängder
bekämpningsmedel. På flera håll används
bekämpningsmedel som är förbjudna i västvärlden.
Gifterna läcker ur jorden och förgiftar grundvatten som
sedan används av befolkningen och djuren i
kringliggande lokalsamhällen. Tobaksodlingar leder till
att mark töms på näringsämnen. Detta gör att
tobaksplantan kräver stora mängder konstgödsel
(www.tobaksbarn.se).
Här i Sverige är cigarettfimpar den vanligaste formen

övrigt skräp som finns runt skolgården och
diskutera vilka konsekvenser som kan komma av
nedskräpningen. På SCB:s hemsida finns också en
beskrivning om hur man kan mäta nedskräpningen
på ett lite mer vetenskapligt sätt.
Om er skräpinventering kan göras enligt den
beskrivningen kan resultatet jämföras med
uppgifter från några kommuner som redovisas på
webbsidan till "Håll Sverige rent". På webbsidan

av nerskräpning i stadsmiljöer. Av allt skräp som där

kan du gå in under fliken "statistikportal" och

slängs på marken är omkring 62 procent cigarettfimpar.

kanske välja den mätning som genomförts närmast

80 procent av allt skräp i stadsmiljöer är

ert mätställe.

tobaksrelaterade produkter som, förutom fimpar,
cellofanpapper, snusdosor och cigarrettpaket. (Håll
Sverige rent, 2016; SCB, 2013). Cigarettfiltret är gjort
av cellulosaacetat, en slags plast. I filtret fastnar en del
av tobakens farliga ämnen, bland annat kadmium, för att
minska mängden farliga ämnen som når rökarens lungor.
Dessa ämnen är även är farliga för naturen (Håll Sverige
Rent).

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven
Tobakens barn
I materialet Tobakens barn finns en faktatext om
tobak och miljön. I den lärarhandledning som hör

Källor och material
Internet/ film
Tobakens barn. 47 min, finns på AV-media. Filmen kan
också köpas från www.filmcentrum.se.
Lärarhandledning med fördjupningsfrågor finns på
www.tobaksbarn.se
Internet/ Text
Artikel ”Att mäta skräp är inte bortkastad tid!”, s. 16-17.
Statistiska Central Byrån (1/2013)
http://goo.gl/gevI2A.
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Faktablad ”Tobak och miljön”. A Non Smoking
Generation, (2013)
http://goo.gl/CITkpD
Rapport "skräprapporten" 2016, Håll Sverige rent.
http://goo.gl/J47f0W
Text "Värsta skräpet - fimpen" Håll Sverige rent.
http://goo.gl/X7egxd

Narkotika

N3 – Hur påverkar framställningen av narkotika
miljön lokalt och globalt?
Biologi och Kemi
Cannabis är en omtvistad drog i ett globalt perspektiv. I

vad som fylls på. Detta drabbar ett av världens fattigaste

USA hade 16 stater godkänt så kallad medicinsk

per dag. Väpnade inbördesstrider har förekommit i

användning av marijuana år 2012. De cannabisodlingar

Sanaa om vattenförsörjningen. Familjer i de fattiga

som år 2012 upprättats för framställningen förbrukade

förorterna tvingas nu lägga en tredjedel av sina små

energi som skulle kunna värma upp två miljoner villor

inkomster på att köpa vatten (Accent magasin, 2010).

och har ett värde av motsvarande cirka 32 miljarder

länder där medelinkomsten endast är omkring 2 dollar

Koka är en planta som är vanlig i Sydamerika, och

kronor årligen. Miljöpåverkan går att jämföra med

som används för att utvinna drogen kokain. Den stora

växthuseffekten som tre miljoner bilar ger. (Mills 2012).

efterfrågan på drogen har lett till allvarliga

För att producera en enda marijuanacigarett går det åt

miljökonsekvenser i de områden där växten odlas. 24

lika mycket energi som om en 100-watts lampa lämnas

500 hektar regnskog per år skövlas i Colombia på grund

brinnande under 17 timmar. Dessutom släpps 3 000 kilo

av kokaintillverkningen. 40 procent av världens kokain

koldioxid ut per kilo färdig cannabis, 17 miljoner ton

produceras här. För att framställa kokainet går det

koldioxid årligen. Det uppskattas vidare att det krävs

varje år åt 385 ton kaliumpermanganat, 303 000 liter

energi till ett värde av 5 miljarder dollar för att

saltsyra, 2,1 miljoner liter svavelsyra och 15,1 miljoner

producera 17 000 ton marijuana, vilket motsvarar den

liter aceton och eter. Restprodukterna dumpas efter

elektriska produktionen vid sju stora elkraftverk (Mills

tillverkningen rakt ut i naturen, i regnskogen eller i

2012).

Amazonasfloden. När en olaglig odling upptäcks

Khat är en växtdrog som är vanlig i Jemen och i
länderna kring det så kallade "Afrikas horn" och

besprutar dessutom myndigheterna ofta med gifter för att
döda plantorna. (UNODC 2014).

arabiska halvön. Bladen och skotten tuggas och leder till
ett centralstimulerande rus som liknar det man får av
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man fått erfara i Jemen, där nu drogen hotar leda till en

Hur påverkas miljön vid kokainframställning?
Vid den illegala framställningen av kokain

nationell katastrof. Khatväxten kräver allt större

används bland annat stora mängder

odlingsytor och leder till vattenbrist i landet – runt 30

kaliumpermanganat, saltsyra, svavelsyra, aceton

procent av de redan ansträngda vattenreserverna används

och eter. Kemikalierna släpps oftast direkt ut i

för odling (Accent Magasin, 2010).

vattendrag. Läs om hur de kemiska föreningarna

amfetamin. Att odla khat kräver mycket vatten, vilket

I takt med att odlingarna växer, så ökar också

påverkar miljön och de vattenlevande djuren.

vattenförbrukningen i landet. För tio år sedan
gick åt för odlingen. Men med khatodlingar som ökar

Energikrävande odling
Vad betyder begreppet ”carbon footprint” och vad

med 10–15 procent per år stiger också bevattningen. I en

innebär det? Hur kan odlingen av drogerna

av de största bassängerna som förser huvudstaden Sanaa

cannabis, khat och kokaplantan påverka miljön

med vatten, tas det ut fyra gånger mer vatten per år än

och klimatet?

uppskattades att 40 procent av landets vattenreserver
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Källor och material
Text
Forskningsartikel ”The carbon footprint of indoor
cannabis production” (engelska). Mills, 2012, eller
sammanfattning på svenska ”El-slukande cannabis
förstör miljön”. Drugnews, 2011.
Engelska: http://goo.gl/a3wFUd
Svensk sammanfattning: http://goo.gl/t0ODfB
Expressen 22 maj 2014, artikel ”Knarkets okända offer:
Miljön”.
http://goo.gl/WxgNFx.
Webbartikel ”Khat orsakar akut vattenbrist”. Accent
magasin, 2010.
http://goo.gl/3n57Go
Webbartikel ”Kokaodling orsakar tyst miljökatastrof”.
Drugnews, 2009.
http://goo.gl/N8LCV4
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A3 – Hur påverkar framställningen av alkohol
miljön lokalt och globalt?
Biologi och Kemi
Av all frukt som odlas i världen står vindruvor för cirka

Källor och material

45 procent. Av dessa används cirka 15 procent som

Text
Rapport ”Vindruvor och bekämpningsmedel”.

vanlig frukt och russin och resterande 85 procent till vin.

Naturskyddsföreningen 2008.

Vindruvsodlingar blir lätt angripna av olika sorters

http://goo.gl/cljDj5

sjukdomar, speciellt svampsjukdomar, vilket gör att
användningen av bekämpningsmedel är mycket hög.
Bekämpningen av svamp i odlingarna är så svårhanterlig
att odlarna använder bekämpningsmedel i förebyggande
syfte. En uppskattning är att 80 procent av odlarna
använder sig av förebyggande bekämpning ungefär var
tionde dag vare sig det finns ett behov eller inte
(Naturskyddsföreningen, 2008).
Kemiska bekämpningsmedel är framtagna för att döda
oönskade växter och djur. När de sprids i naturen
påverkar kemikalierna den biologiska mångfalden och
kan på kort och lång sikt påverka människors hälsa.
Varje år sprids 220 000 ton kemiska bekämpningsmedel
i det europeiska jordbruket och det mesta appliceras
direkt på jordbruksprodukter som växer i fälten. Det blir
ungefär ett halvt kilo aktiva ämnen för varje man, kvinna
och barn som bor inom EU. Bekämpningsmedel
påverkar även miljön i stor omfattning. Användningen
kan lokalt leda till att vissa arter slås ut, den biologiska
mångfalden minskar och ekosystemen blir mindre
stabila (Naturskyddsföreningen 2008).
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Jämför ekologisk odling med konventionell
odling
- Beskriv skillnaderna mellan konventionell odling
av vindruvor och ekologisk odling.
- Vilka konsekvenser kan användning av
bekämpningsmedel på vindruvsodlingar få på
människors hälsa/miljön?

Tobak

T4 – Vad säger lagar och regler om bruk och
hantering av tobak?
SO
Tobakslagen (1993:581) trädde i kraft år 1993. Ett år

där. Den som trots tillsägelse bryter mot rökförbud får
avvisas ur lokalen.

senare trädde en del skärpningar i kraft, bland annat ett

- Hälso- och sjukvårdslokaler.

förbud mot tobaksannonsering. År 1997 infördes en

- Gemensamhetslokaler på ålderdomshem och andra

åldersgräns vid tobaksförsäljning. År 2002 beslutades
om en rad ytterligare skärpningar av lagen, bland annat
om förbud mot indirekt tobaksreklam. År 2004 skärptes
lagen på nytt genom riksdagsbeslutet att införa

inrättningar med särskild service eller vård.
- Inrikes kollektivtrafik (inklusive väntsalar och
liknande).
- På färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler

rökförbud på alla serveringar från år 2005. Samma år

och andra utrymmen avsedda att användas av dem som

trädde ytterligare skärpningar i kraft för att anpassa

reser med sådana färdmedel.

lagen till WHO:s globala konvention för tobakskontroll,

Rökrum kan inrättas i de delar av lokalerna som är

en konvention som Sverige skrev under den 7 juli år

avsedda enbart för personal samt för patienter, resenärer

2005.

och motsvarande (dock inte för elever i skolor). Det

En nya tobakslag, som bygger på ett EU-direktiv,

finns emellertid ingen skyldighet att inrätta rökrum.

trädde i kraft den 20 maj 2016. Lagen innebar en rad

Samma regler (dvs. en i princip rökfri miljö med

nyheter för företag i tobaksbranschen. De förändrade

möjlighet att inrätta rökrum) gäller för offentliga lokaler

reglerna omfattar bland annat strängare krav på

(t.ex. lokaler för idrotts- och kulturevenemang,

märkning på tobakspaket, att cigaretter och rulltobak

möteslokaler, butiker och liknande lokaler dit

med karakteristisk smak (till exempel mentol) förbjuds

allmänheten har tillträde).

och strängare regler kring vissa hälsofarliga tillsatser

Möjligheten att tillåta rökning på särskilt inrättade

(Folkhälsomyndigheten 2016). Ytterligare lagändringar

platser gäller inte för skolgårdar som ska vara helt

kommer att träda ikraft den 1 oktober 2016, bland annat

rökfria. I hotell och liknande inrättningar ska det finnas

när det gäller e-cigaretter (Regeringen 2016).

rum där rökning är förbjuden. Folkhälsomyndigheten är

Rökning är förbjuden i:

central tillsynsmyndighet när det gäller regler för

- Lokaler för barnomsorg och skola (t.o.m

rökning i dessa lokaler (dock inte lokaler på

gymnasieskolan). Rökning är inte heller tillåten på

arbetsplatser som enbart är upplåtna för personal). Den

skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid

omedelbara tillsynen utövas av kommunen, som -

förskolor och fritidshem.

liksom i övrig tillsyn - kan utfärda förbud och

- Restauranger och andra serveringsställen
undantaget där servering sker utomhus. Möjlighet finns

förelägganden och även förelägga vite. (Tobakslagen
[1993:581])

även att inrätta särskilda rökrum där servering inte får
ske och mat och dryck inte heller tas med in. Rummen

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven

belägna så att besökare inte behöver passera igenom.

Vad innebär begreppen ”tillsyn” och ”vite”?
Kommunens miljökontor svarar för tillsynen av

Arbetstagare skall endast undantagsvis behöva vistas

rökfria skolgårdar. Sök information vid

får bara utgöra en mindre del av lokalen. De skall vara
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kommunens miljökontor kring vad som gäller för

Källa för uppgiften: https://goo.gl/JKXg0s

rökfria skolgårdar och vilka instrument de har för
sitt uppdrag.
Vad säger tobakslagen om rökning på
skolgårdar?
Rökning på skolgårdar och i skolbyggnader har

Källor och material
Internet/ Text
Folkhälsomyndigheten text "Rökfria miljöer" (2017).
https://goo.gl/9VNDV7

varit förbjudet sedan 1994 enligt tobakslagen, trots
detta vet vi att det röks på skolgårdar än idag.
Diskutera varför ni tror att det är så? Vad kan man
göra åt det? Vilka gäller rökförbudet för?
I lagen står att det är rektorns ansvar att se till att
skolgården hålls rökfri. Intervjua rektorn om hur
denne tänker arbeta med förbättringar på er skola.
Är det skillnad på regler för cigarettrökning och
för vattenpipsrökning?

”Nationell strategi för rökfria skolgårdar”.
Folkhälsomyndigheten, (2012).
http://goo.gl/jWGkNa
Rapport ”Tonåringar om tobak”. Folkhälsomyndigheten,
(2010).
http://goo.gl/LMLvj5
”Tobakskonventionen”. Folkhälsomyndigheten, (2009).
http://goo.gl/lblOkm

Rökfria miljöer
Sök information om rökfria miljöer, presentera

Avsnitt ”regler för vattenpipsrökning” i rapporten

några som du kommer i kontakt med och resonera

Folkhälsomyndigheten, (2011).

kring vikten av att hålla dessa rökfria.

http://goo.gl/POEHKv

Senare rökdebut påverkar ungdomarnas

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning,

rökvanor
Sedan 2000- talet har rökningen minskat kraftigt

tidsskriften A&N nr 2/2016.

Vattenpipa – rök utan risk?, s.49-53.

http://goo.gl/44101z

bland ungdomar i Sverige. Fundera över vilka
olika faktorer du tror påverkar ungdomar till att

Tobakslag (1993:581)

börja röka eller inte. skriv ner dina tankar i

http://goo.gl/xWBY8y

punktform som en grund för uppgiften. Läs sedan
artikeln "Senare rökdebut under 2000-talet" i

Tidsskriften "A&N" nr. 2 "Strängare tobakslagar",

tidsskriften "A&N". Behandlar artikeln några av

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

de tankar du hade skrivit ner sedan tidigare? Gav

(CAN) 2016.

artikeln stöd för dina resonemang eller fick du nya

https://goo.gl/JKXg0s

idéer om vad som påverkar ungdomars rökvanor?
Var det något i artikeln som du inte håller med om
eller inte förstår? Skriv dina tankar i en kortare
resonerande text om max 2 A4.

Dopning

D4 – Vad säger lagar och regler om bruk och
hantering av dopning?
Biologi och Kemi
År 1991 antog Sveriges riksdag den så kallade

ett nytt globalt regelverk, The World Anti-Doping Code.

dopningslagen (Lag [1991:1969] om förbud mot vissa

världens idrott under ett och samma regelverk.

dopningsmedel). Som dopningsmedel förstås: syntetiska

(Riksidrottsförbundet)

År 2009 uppdaterades regelverket som nu samlar all

anabola androgena steroider, testosteron och dess
derivat, tillväxthormon, kemiska substanser som ökar

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven

derivat eller av tillväxthormon. Det är förbjudet att

Dopningsbrott i svensk lag
Hur ser de olika straffskalorna ut för

införa dessa ämnen till Sverige, överlåta, framställa och

dopningsbrott? Hur ser till exempel straffet ut för

produktion eller frisättning av testosteron och dess

förvärva dem i överlåtelsesyfte. Bjuda ut dem till
försäljning, inneha eller bruka substanserna. Medel som

- införsel av dopningspreparat

enligt lagen anges som dopningsmedel kan användas

- innehav av dopningspreparat

lagligt för medicinska eller vetenskapliga ändamål.

- användande av dopningspreparat.

Maxstraffet för dopningsbrott är 6 års fängelse.
(Dopingjouren)
Före år 2004 kunde olika idrotter ha egna regler som

Lagar och gränsdragningar
I lagen om förbud mot vissa dopningsmedel kan

styrde hur man hanterade dopingfrågor vilket medförde

olika brott antingen anses ”ringa” eller ”grovt”.

att dopingfall kunde behandlas helt olika beroende på

Hur ser gränsdragningen ut där, och vad kan det få

vilken idrott det handlade om. Likaså kunde olika länder

för följder hur brottet rubriceras? Vad betyder att

ha varierande regler även om de flesta följde den

ett brott ”… skall förklaras förverkat”?

dopinglista som Internationella Olympiska Kommittén
omvärldens förtroende till idrottens antidopingarbete och

Rimliga straff
Läs de olika fallrapporterna för dopningsbrott och

det växte fram en vilja bland länder och idrotter att

smugglingsbrott i boken "Mandom, mod och

försöka ta fram ett gemensamt regelverk. Starten på

morske män" och diskutera straffens rimlighet

denna process inleddes 1999 med den kanske mest

utifrån frågeställningarna:

(IOK) då upprättade. Dessa förhållanden undergrävde

betydelsefulla globala händelsen i antidopingarbetet:
bildandet av World Anti-Doping Agency
(WADA). (Riksidrottsförbundet)

- Är straffen som utdelas väl anpassade?
- Borde de vara strängare eller mildare?

WADA är organiserad i form av en stiftelse och är nu
den ledande antidopingorganisationen internationellt. I
dess styrelse ingår representanter från alla världsdelar,

Dopningslagar i ett internationellt perspektiv
Hur ser lagen ut i andra länder, exempelvis Norge,

såväl regeringar och överstatliga organ som från IOK

Danmark, Finland? Hur ser det ut i övriga Europa?

och andra idrottsorganisationer. Sedan år 2003 är det
WADA som upprättar dopinglistan och år 2004 infördes
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Dopingregler från dåtid till nutid
Hur har reglerna kring- och synen på doping
förändrats över tid? Välj ut några intressanta
skeenden i dopinghistorien och redogör för hur de
påverkat utvecklingen av antidopingarbetet.

Källor och material
Text
Avsnitt ”AAS och lagen i Sverige” i boken Mandom,
mod och morske män, s. 137-144. Moberg och
Hermansson, 2006.
Länk till CAN:s bibliotek: http://goo.gl/LE23cF
Avsnitt ”Lagar och policy” i kapitel ”Dopning” i boken
Beroende och droger, s. 165-173. Wramner, Pellmer och
Hellström 2010.
Länk till CAN:s bibliotek: http://goo.gl/Xoc68Q
Internet/ text
Vad säger lagen? Dopingjourens hemsida.
http://goo.gl/F2nBNJ
Lag om förbud mot vissa dopningsmedel (1991:1969),
Svensk författningssamling.
http://goo.gl/tDUU2i
Dopinghistorik, Riksidrottsförbundets hemsida.
http://goo.gl/gFKPMj

Narkotika

N4 – Vad säger lagar och regler om bruk och
hantering av narkotika?
SO
All narkotika är förbjuden att köpa, sälja, tillverka,

förstöra missbrukssubstanser som ännu inte är klassade

förpacka, transportera och använda. All hantering med

enlighet med lagen (2011:111) om förstörande av vissa

narkotika är kort sagt förbjuden förutom i

hälsofarliga missbrukssubstanser.

forskningssammanhang eller för medicinska ändamål. I

som narkotika, läkemedel eller hälsofarlig vara. Detta i

Det är regeringen som beslutar om hur en vara ska

Sverige har vi en särskild lag för narkotika,

klassas efter framställan och utredning av

narkotikastrafflag (1968:64). Ett ringa narkotikabrott

folkhälsomyndigheten eller läkemedelsverket.

kan ge böter eller fängelse i högst 6 månader. För ett

(Åklagarmyndigheten)

grovt narkotikabrott kan man dömas till fängelse i 2-10
år.
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ger ett gemensamt ramverk åt lagstiftningen i de flesta

Narkotikastrafflagen
- När kom narkotikastrafflagen till? Vad är

av världens länder. Det betyder i praktiken att de flesta

anledningen till att vi reglerar produktion,

länder har liknande lagar när det gäller narkotika. Sedan

hantering och konsumtion av narkotika i en lag?

kan det vara stora skillnader mellan till exempel straff i

- Vad kan en dom enligt narkotikastrafflagen få för

olika länder. Det finns många länder som inte förbjuder

konsekvenser för en person som är under 18 år?

användning av narkotika, som vi gör i

- Från vilken ålder är man straffbar i lagens

Sverige. (Drugsmart)

mening?

Förenta Nationernas (FN:s) tre narkotikakonventioner

Preparat som i Sverige är klassat som narkotika,
läkemedel eller hormonpreparat, men inte är det i annat

- Vad händer med den som begått ett brott men
inte räknas som straffbar?

land (oavsett om det är EU-land eller inte), lyder under
de svenska lagarna vid införsel eller hantering av
preparatet i Sverige.

Källor och material

- narkotikastrafflagen

Film/TV
Kortfilm ”Lagen”. Finns som strömmande video på på

- smugglingslagen

UR Play, 6:25 min.

De lagar som reglerar detta är:

- lagen om kontroll av narkotika
- lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor

http://urskola.se/Produkter/177268-Fakta-droger-Lagen

- lag om straff vid vissa trafikbrott (rattfylleri,
drograttfylla)
- lag om förstörande av vissa hälsofarliga
missbrukssubstanser.

Text
Narkotikastrafflagen (1968:64).

(Tullverket)
Sedan den 1 april år 2011 har Polisen och Tullverket
viss möjlighet att omhänderta och, i särskilda fall,

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/s
vensk-forfattningssamling/narkotikastrafflag-196864_sfs
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-1968-64
Förstörandelagen (2011:111). Folder från
Åklagarmyndigheten, (2011).
https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/rattspro
memorior/rattspm_2011_04_forstorandelagen.pdf
Internet
www.drugsmart.com
www.CAN.se
Extramaterial
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning,
tidsskriften A&N, specialnummer om narkotika.
http://can.se/Tidskriften-AoN/fn-mote-om-narkotika/

Alkohol

A4 – Vad säger lagar och regler om bruk och
hantering av alkohol?
SO
Alkohollagen (2010:1622) berör bland annat

bränner egen sprit, säljer utan tillstånd eller serverar

alkoholdrycker. De defineras som en dryck med en

fängelse i upp till två år. Om ett brott är grovt kan

alkoholhalt överstigandes 2,25 volymprocent. Olika

fängelsestraffet bli upp till 4 år.

kapitel i alkohollagen behandlar exempelvis:

alkohol som inte är godkänd kan dömas till böter eller

Folkhälsomyndigheten är den myndighet som har

tillverkning, försäljning, tillsyn och servering av

det övergripande tillsynsansvaret gällande alkohollagens

alkoholdrycker.

efterlevande. Länsstyrelsen ansvarar på länsnivå.

Alkohol är lagligt att köpa i Sverige om man är över

Kommunerna och polismyndigheten samarbetar med

18 år. Det finns många lagtexter som beskriver hur man

tillsyn av servering av alkoholdrycker samt tillsyn av

får hantera alkohol i Sverige.

butiksförsäljning av folköl. (alkohollag 2010:1622)

Det är bara Systembolaget som får sälja drycker som

Liksom den svenska välfärdspolitiken vilar ANDT-

har mer än 3,5 procent alkoholhalt och bara den som

politiken på en solidarisk grund. Det innebär att

fyllt 20 år får köpa. Barer och restauranger får sälja

inskränkningar i den personliga friheten kan accepteras

alkohol om den ska drickas på plats. Då behöver

till skydd för folkhälsan, vilket t.ex. uttrycks i ett starkt

baren/restaurangen ett särskilt serveringstillstånd och

stöd för det svenska alkoholmonopolet, åldersgränser för

åldersgränsen för att köpa är 18 år. För att få sälja

köp av alkohol och tobak liksom kriminalisering av

alkohol finns särskilda bestämmelser som är till för att

narkotika och dopning. (Regeringens ANDT-strategi för

skydda människor. Till exempel måste man kunna se till

2016-2020)

att ingen kommer till skada och man får inte heller sälja
till en person som är synbart berusad. En person som är
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Sverige, om alkoholdrycken är för eget bruk. Folköl får

Krogen och systembolaget
Hur kommer det sig att det är 18-årsgräns på

man köpa i butik när man har fyllt 18 år.

krogen men 20-års gräns på Systembolaget? Vad

över 20 får köpa alkohol i andra länder och föra in i

Det finns också särskilda lagar och regler för hur
alkohol får marknadsföras. Man får göra reklam för

finns det för skäl till denna skillnad och vem är det
som tillser att lagen efterföljs?

produkter, men reklamen får inte uppmana människor att
dricka. Reklamen får inte heller rikta sig till personer
under 25 år. När alkohol marknadsförs i till exempel

Langning
Vad säger lagen om langning?

tidningar måste man också ha med en varningstext om
att alkohol är skadligt.
Ingen får tillverka sprit utan tillstånd men det är

-Vad gäller om en 18-åring får en flaska vin av sin
förälder?

tillåtet att tillverka vin, folköl, starköl och andra jästa
alkoholdrycker i hemmet för eget bruk utan tillstånd

-Vad kan hända om föräldrar eller någon annan

under förutsättning att man är över 20 år gammal.

vuxen köper ut alkohol till någon som är under 18

Den som bryter mot alkohollagen, till exempel

år respektive om någon får smaka alkohol?
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Alkohol

- Sök svar på dessa frågor och redovisa för

Frågor om alkohol,Centralförbundet för alkohol- och

klassen. Ha sedan en gruppdiskussion; hur tror ni

narkotikaupplysning (CAN).

att de som skrivit lagen resonerat? Är det bra eller

http://can.se/Fakta/Fragor-och-Svar/Alkohol/

dåligt att reglerna ser ut som de gör?
Drugsmart, Fakta om alkohol.
Alkoholfri
Kan en dryck innehålla alkohol och ändå kallas

http://www.drugsmart.com/fakta/alkohol

alkoholfri i Sverige? Hur ser det ut i våra nordiska

Artikel "Alkoholskadorna ökar kraftigt om

grannländer?

Systembolaget avskaffas, spår forskare".

Svensk alkoholpolitik
Läs faktatexten "Om alkohol" på CANs hemsida.

Thor Norström, Institutet för social forskning (SOFI)
Stockholms universitet
https://goo.gl/lyBSL3

Under rubriken "Politik och lagstiftning" tas det
upp tre exempel på åtgärder för hur man kan
kontrollerar totalkonsumtionen av alkohol i

webben
Alkohollag (2010:1622)

Sverige. Redogör sedan för följande:

http://goo.gl/KKZDWi

- Vilka är de tre åtgärderna och vad innebär de?
- På vilket sätt påverkar dessa åtgärder
totalkonsumtionen av alkohol i Sverige?
Som en uppföljning av uppgiften kan eleverna läsa
följande artikel från Stockholms universitet som
ett exempel på hur betydelsefull den svenska
alkoholpolitiken är.
Källa för uppgiften:
- Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysnings (CAN) hemsida
http://can.se/Fakta/alkohol/
- Artikel från Stockholms universitet
https://goo.gl/lyBSL3

Källor och material
Webben
Fakta om alkohol, Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning (CAN).
http://can.se/Fakta/alkohol/
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T5 – Hur marknadsförs tobaksprodukter?
Hem- och konsumentkunskap
Sverige har, liksom hela EU och stora delar av

Läs texterna ”KO stämmer Swedish Match” (länk

västvärlden, sedan många år ett förbud mot

(länk 2). På vilket sätt har tobaksbolagen använt

marknadsföring av tobak. Den enda tillgängliga

sig av felaktig marknadsföring? Jämför med vad

marknadsföringskanalen har varit cigarettpaket och
butiksreklam. Under 2016 har lagar och regler kring
tobak skärpts genom att Sverige antagit EU:s
tobaksproduktdirektiv.
Sedan den 20 maj 2016 ska varningstexterna på
tobaksförpackningarna kompletteras med bilder. Det är
sedan tidigare förbjudet att märka en tobaksvara så att

1) och "400 000 kronor i vite för tobaksreklam"

tobaks- och marknadsföringslagen säger om
tobaksreklam och diskutera hur tobaksbolagens
reklam kan vara olämplig.
(länk 1) http://goo.gl/1EgQUH
(länk 2) http://goo.gl/rtj2Ew

den kan uppfattas som mindre hälsofarlig jämfört med
andra märken, till exempel får inte uttryck som "låg

Källor och material

tjärhalt" eller "light" användas. Under 2016 väntas
riksdagen även fatta beslut om exponeringsförbud, det

Internet/ text
Marknadsföringslagen

vill säga att tobaksprodukter inte får visas synligt i

http://goo.gl/XQsBnX.

butiker, med undantag för butiker som endast säljer
tobaksprodukter. I en del länder har man valt att införa

Nyhet: ”KO stämmer Swedish Match”.

neutrala cigarettpaket, det vill säga att alla paket ser

Konsumentverket.

likadana ut oavsett märke. Men det finns det idag inga

http://goo.gl/1EgQUH

planer på i Sverige (Regeringen 2016).
Tobaksbruket har sjunkit i västvärlden under de
senaste årtiondena och tobaksindustrin har därför flyttat
mycket av sin marknadsföring till utvecklingsländerna.
Idag lever 85 procent av alla rökare i utvecklingsländer.
Tobaksbolagen delar till exempel ut gratis cigaretter på
musikfestivaler för att skapa en koppling mellan musik,
livsstil, ”coolhet” och rökning. Företagen sponsrar även
olika musiktävlingar för ungdomar (Drugnews, 2012
samt A Non Smoking Generation och SIDA, 2007).

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven
Tobaksreklam och marknadsföringslagen
Vad säger marknadsföringslagen om reklam för
tobak i Sverige? Vad kan man göra om man ser
reklam som inte följer lagen?

Nyhet: "400 000 kronor i vite för tobaksreklam".
Konsumentverket.
http://goo.gl/rtj2Ew

Tobak

T5 – Hur marknadsförs tobaksprodukter?
Bild
Sverige har, liksom hela EU och stora delar av

tobaksannonser. Vilka tror ni är målgruppen för

västvärlden, sedan många år ett förbud mot

olika länder? Varför hittar vi inte sådana annonser

marknadsföring av tobak. Den enda tillgängliga

i svensk press?

reklamen? Varför ser annonserna ut som de gör i

marknadsföringskanalen har varit cigarettpaket och
butiksreklam. Under 2016 har lagar och regler kring
tobak skärpts genom att Sverige antagit EU:s

Formgivningen av cigarettpaket och snusdosor
Tobaksbolagen lägger stor vikt vid att

tobaksproduktdirektiv.

förpackningarna ska vara attraktiva för

Sedan den 20 maj 2016 ska varningstexterna på
tobaksförpackningarna kompletteras med bilder. Det är
sedan tidigare förbjudet att märka en tobaksvara så att
den kan uppfattas som mindre hälsofarlig jämfört med
andra märken, till exempel får inte uttryck som "låg
tjärhalt" eller "light" användas. Under 2016 väntas
riksdagen även fatta beslut om exponeringsförbud, det
vill säga att tobaksprodukter inte får visas synligt i
butiker, med undantag för butiker som endast säljer
tobaksprodukter. I en del länder har man valt att införa
neutrala cigarettpaket, det vill säga att alla paket ser
likadana ut oavsett märke. Men det finns det idag inga
planer på i Sverige (Regeringen 2016).
Tobaksbruket har sjunkit i västvärlden under de
senaste årtiondena och tobaksindustrin har därför flyttat

målgruppen. Skickliga formgivare kan få
cigarettpaket och snusdosor att signalera olika
värden som exempelvis elegans, kvinnlighet,
maskulinitet eller trendighet. Visa ett antal bilder
på olika typer av förpackningar och ge eleverna
chansen att sätta ord på de värden som bilden
signalerar.
Från ”kvinnocigarett till macho”
Läs texten ”Det stora könsbytet: kvinnocigaretten
som blev Macho Marlboro man” om hur
tobaksbolagen har använt sig av maskulinitet
respektive kvinnlighet för att sälja sina produkter
genom tiderna.

mycket av sin marknadsföring till utvecklingsländerna.

Jämför dåtidens reklambilder med bilder du kan

Idag lever 85 procent av alla rökare i utvecklingsländer.

hitta från idag. Kan du finna några liknande

Tobaksbolagen delar till exempel ut gratis cigaretter på

tendeser i dagens tobaksreklam?

musikfestivaler för att skapa en koppling mellan musik,

Källa för uppgiften: http://goo.gl/QVrpDT

livsstil, ”coolhet” och rökning. Företagen sponsrar även
olika musiktävlingar för ungdomar (Drugnews, 2012
samt A Non Smoking Generation och SIDA, 2007).
&nbsp;

Tobaksdirektivet
Nyligen har EU:s tobaksdirektiv reviderats och lett
till en del lagändringar för Sveriges del. På vilket
sätt påverkar det reklam och marknadsföring i

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven
Tobaksreklam i Sverige och övriga världen
Samla ihop
dagstidningar/kvällstidningar/veckotidningar från
andra länder och låt eleverna klippa ut

Sverige? Vad säger de nya reglerna, när och hur
kommer olika tobaksprodukter förändras?
Källa för uppgiften: http://goo.gl/Kk1ipb
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Källor och material
Internet/ text
Rapport ”Dödligt inflytande – om tobaksindustrins sista
strid”, s. 4-8. Tankesmedjan Tobaksfakta, 2012.
http://goo.gl/UW5dG4
Faktablad ”Fakta och myter om smaktillsatser i tobak”.
Tankesmedjan Tobaksfakta, 2013.
http://goo.gl/OwGncX
Artikel från tankesmedjan "Tobaksfakta"
http://goo.gl/Kk1ipb

Bilder
Exempel på hur förpackningar utformas för att sälja:
googla på sökord så som: ”superslims”, "skruf reklam",
"tjejsnus", "snusdosa".

Tobak

T5 – Hur marknadsförs tobaksprodukter?
Svenska
Sverige har, liksom hela EU och stora delar av

uppenbar, tobaksreklam.

västvärlden, sedan många år ett förbud mot
marknadsföring av tobak. Den enda tillgängliga

Instawalk
Genomför en så kallad instawalk med klassen där

marknadsföringskanalen har varit cigarettpaket och

eleverna får fotografera bilder med tobakstema.

butiksreklam. Under 2016 har lagar och regler kring

Hur synliggörs tobaken i vår vardag? Instawalk är

tobak skärpts genom att Sverige antagit EU:s

en gemensam fotopromenad där deltagarna

tobaksproduktdirektiv.

fotograferar olika saker med hjälp av fotoappen

Sedan den 20 maj 2016 ska varningstexterna på
tobaksförpackningarna kompletteras med bilder. Det är
sedan tidigare förbjudet att märka en tobaksvara så att
den kan uppfattas som mindre hälsofarlig jämfört med
andra märken, till exempel får inte uttryck som "låg
tjärhalt" eller "light" användas. Under 2016 väntas
riksdagen även fatta beslut om exponeringsförbud, det
vill säga att tobaksprodukter inte får visas synligt i
butiker, med undantag för butiker som endast säljer
tobaksprodukter. I en del länder har man valt att införa

Instagram. Instagram är helt gratis och finns att
ladda ner till både iPhone och Android. Om någon
är osäker på hur Instagram fungerar, bör det finnas
någon med som kan hjälpa till. Fokus under
klassens Instawalk ligger på att hitta fototillfällen
kopplade till temat, gärna oväntade, snarare än att
själva promenaden är lång. Om inte alla har
tillgång till en smartphone så kan man para ihop
två och två eller liknande.

neutrala cigarettpaket, det vill säga att alla paket ser
likadana ut oavsett märke. Men det finns det idag inga

Hur går det rent tekniskt till?

planer på i Sverige (Regeringen 2016).

1. Ladda ner gratisappen Instagram till

Tobaksbruket har sjunkit i västvärlden under de

iPhone/Android.

senaste årtiondena och tobaksindustrin har därför flyttat

2. Ta en bild med Instagram.

mycket av sin marknadsföring till utvecklingsländerna.

3. I fältet ”Caption” skriv #instawalkgylle8A (eller

Idag lever 85 procent av alla rökare i utvecklingsländer.

annan passande hashtag så att ni lätt kan hitta

Tobaksbolagen delar till exempel ut gratis cigaretter på

bilderna från er promenad).

musikfestivaler för att skapa en koppling mellan musik,

4. När man trycker på ”Done” samlas automatiskt

livsstil, ”coolhet” och rökning. Företagen sponsrar även

bilderna på ett och samma ställe.

olika musiktävlingar för ungdomar (Drugnews, 2012
samt A Non Smoking Generation och SIDA, 2007).

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven
Reklam i din närhet?
Hur ser marknadsföringen av tobak ut i din närhet?

Gå gärna igenom bilderna efter promenaden, och
låt eleverna kora den finaste eller den mest
oväntade bilden. Man kan också göra en
miniutställning med bilderna i entréhallen.

Finns det reklam för tobak i media trots att det är
förbjudet? Leta i tidningar, på sociala medier eller

Källor och material

på tv/i filmer efter uppenbar, eller mindre

Film/tv

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tobak

”Regeringens rökridåer”, Kalla fakta, TV4, 22 min.
http://goo.gl/lO057N
Webben
Appen Instagram för iPhone/Android,
(http://instagram.com/#).

Tobak

T5 – Hur marknadsförs tobaksprodukter?
SO
Sverige har, liksom hela EU och stora delar av

Tobaksindustrin och hälsopolitiken
Vad betyder begreppet lobbying? Läs avsnittet

västvärlden, sedan många år ett förbud mot

”Tobaksindustrins metoder att påverka

marknadsföring av tobak. Den enda tillgängliga

hälsopolitiken” i rapporten ”Dödligt inflytande –

marknadsföringskanalen har varit cigarettpaket och
butiksreklam. Under 2016 har lagar och regler kring

tobaksindustrins sista strid” och se avsnittet
”Regeringens rökridåer” i Kalla fakta, TV4.

tobak skärpts genom att Sverige antagit EU:s
tobaksproduktdirektiv.
Sedan den 20 maj 2016 ska varningstexterna på
tobaksförpackningarna kompletteras med bilder. Det är
sedan tidigare förbjudet att märka en tobaksvara så att
den kan uppfattas som mindre hälsofarlig jämfört med
andra märken, till exempel får inte uttryck som "låg
tjärhalt" eller "light" användas. Under 2016 väntas
riksdagen även fatta beslut om exponeringsförbud, det
vill säga att tobaksprodukter inte får visas synligt i
butiker, med undantag för butiker som endast säljer
tobaksprodukter. I en del länder har man valt att införa
neutrala cigarettpaket, det vill säga att alla paket ser
likadana ut oavsett märke. Men det finns det idag inga
planer på i Sverige (Regeringen 2016).
Tobaksbruket har sjunkit i västvärlden under de
senaste årtiondena och tobaksindustrin har därför flyttat

Tobaksindustrins dödliga inflytande
Man har länge vetat att tobaken är det som dödar
flest personer i världen på grund av dess
skadeverkningar. Trots det får tobaksbolagen
fortsätta producera och sälja sina produkter. Hur
kommer det sig? Läs avsnittet ”Tobaksindustrins
metoder att påverka hälsopolitiken” i rapporten
”Dödligt inflytande – tobaksindustrins sista strid”.
Skriv en diskuterande text kring tobakens
skadeverkningar kontra näringslivets frihet att
producera och sälja sina varor.
Tobaksindustrins aggressiva marknadsföring
Läs debattartikeln ”Tobaksindustrins aggressiva
marknadsföring ett allvarligt hot” på Svenska

mycket av sin marknadsföring till utvecklingsländerna.

dagbladet, (23 maj 2014). (http://www.svd.se/opin

Idag lever 85 procent av alla rökare i utvecklingsländer.

ion/brannpunkt/tobaksindustrins-aggressiva-

Tobaksbolagen delar till exempel ut gratis cigaretter på

marknadsforing-ett-allvarligt-hot_5713167.svd).

musikfestivaler för att skapa en koppling mellan musik,

Ge exempel på indirekt marknadsföring av tobak.

livsstil, ”coolhet” och rökning. Företagen sponsrar även

Tycker du att varningstexten på tobakspaketen är

olika musiktävlingar för ungdomar (Drugnews, 2012

verkningsfull? Fungerar åldersgränsen 18 år för

samt A Non Smoking Generation och SIDA, 2007).

köp av tobak? Vilka argument tror du är mest
verkningsfulla för att få unga att låta bli att

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven
Snusning vanligare bland kvinnor
Snusningen i Sverige har länge varit dominerande

använda tobak? Vilka regler tycker du ska gälla
för marknadsföring och försäljning av
tobaksprodukter?

för män. Under de senaste tio åren har dock
snusningen blivit vanligare även för kvinnor. Hur
kommer det sig?

Källor och material
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Film/tv
Kortfilm ”Rökning”. 06:29 min. Om tobaksindustrins
påverkan. Erica berättar sin historia, om bl.a grupptryck.
Skador, vad cigaretter innehåller.
http://goo.gl/UQhZQy
”Regeringens rökridåer”, Kalla fakta, TV4, 22 min.
http://goo.gl/lO057N

Text
Rapport: ”Dödligt inflytande – om tobaksindustrins sista
strid”. Tobaksfakta 2012.
http://tobaksfakta.se/wpcontent/uploads/2012/12/Tind_Webb1.pdf
Debattartikel SvD, 23 maj 2014. Tobaksindustrins
aggressiva marknadsföring, ett allvarligt hot.
http://goo.gl/mLuKrG
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D5 – Hur marknadsförs dopningspreparat?
Idrott och hälsa
Illegala dopningsmedel och narkotika marknadsförs inte

Artikel: “Amateur athletes could be taking dangerous

på samma sätt som alkohol och tobak i Sverige, eftersom

http://goo.gl/8PG8SD

fitness supplies”. The Guardian.

de är just illegala. Annonser för dopningspreparat hittar
man främst i illegala webbshoppar och i olika mer eller
mindre dolda forum på Internet. Reklam för kosttillskott

Artikel: ”Dålig kontroll av tillskott”. Sveriges television.
http://goo.gl/lqfSKf

hittar man däremot bland annat på gym och
träningsanläggningar, i tränings- och fitnesstidningar, i
särskilda butiker för kosttillskott och i hälsokostaffärer.
Olika personer använder sig av kosttillskott av olika

Film/tv
RF:s uppmärksammade filmer om riskerna med
kosttillskott:

skäl. Därför är också reklamen utformad på olika sätt.
Man kan till exempel vara intresserad av att bli större
(bygga, "bulka") eller mindre (banta, "deffa") eller så
kan man helt enkelt vara ute efter att få en bättre hälsa.
Annonserna är utformade därefter.
I Sverige är det Konsumentverket som ansvarar för
tillsynen av reklam för kosttillskott. Det förekommer att
företag som marknadsför kosttillskott blir fällda för

(http://goo.gl/SG3McV).
(http://goo.gl/eiUfBV).
Tre inslag från sportspegeln i SVT-play om risker med
kosttillskott:
(http://www.svtplay.se/klipp/7777/kosttillskott-del-1).

vilseledande reklam, att produkten påstås ha

(http://www.svtplay.se/klipp/7706/kosttillskott-del-2).

hälsoeffekter som de inte har (Konsumentverket).

(http://www.svtplay.se/klipp/7684/kosttillskott-del-3).

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven
Uppdra åt eleverna att ta kontakt med några
olika gym/friskvårdsanläggningar i
lokalsamhället. Låt dem svara på följande
frågor
- Hur ser er anläggning på användning av
dopningspreparat och hur de kan marknadsföras
och spridas i gymmiljö?
- Säljer ni kosttillskott? Tror ni att det kan vara en
inkörsport till att använda dopningspreparat?
- Hur arbetar ni för att förebygga
dopningsmissbruk?

Källor och material
Text
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Dopning

D5 – Hur marknadsförs dopningspreparat?
Bild
Illegala dopningsmedel och narkotika marknadsförs inte

Källor och material

på samma sätt som alkohol och tobak i Sverige, eftersom

Film/tv
Riksidrotsförbundets uppmärksammade filmer om risker

de är just illegala. Annonser för dopningspreparat hittar

med kosttillskott:

man främst i illegala webbshoppar och i olika mer eller
mindre dolda forum på Internet. Reklam för kosttillskott

http://goo.gl/sC62jA

hittar man däremot bland annat på gym och

http://goo.gl/Tvl2mu

träningsanläggningar, i tränings- och fitnesstidningar, i
särskilda butiker för kosttillskott och i hälsokostaffärer.
Olika personer använder sig av kosttillskott av olika

Tre inslag från sportspegeln i SVT-play om risker med
kosttillskott:

skäl. Därför är också reklamen utformad på olika sätt.
Man kan till exempel vara intresserad av att bli större
(bygga, "bulka") eller mindre (banta, "deffa") eller så
kan man helt enkelt vara ute efter att få en bättre hälsa.
Annonserna är utformade därefter.
I Sverige är det Konsumentverket som ansvarar för
tillsynen av reklam för kosttillskott. Det förekommer att
företag som marknadsför kosttillskott blir fällda för
vilseledande reklam, att produkten påstås ha
hälsoeffekter som de inte har (Konsumentverket).

http://www.svtplay.se/klipp/7777/kosttillskott-del-1
http://www.svtplay.se/klipp/7706/kosttillskott-del-2
http://www.svtplay.se/klipp/7684/kosttillskott-del-3
Text
Folkhälsomyndigheten 2011, Dopning i samhället –
Vad? Hur? Vem? Varför?
http://goo.gl/sGUlyj

&nbsp;

http://goo.gl/htp7So
Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven
Annonsens
Samla ihop hälso- och fitnesstidningar och låt

Kapitel Samhällsdebatt i boken Mandom, mod och

eleverna klippa ut reklambilder och artiklar som

Länk till CAN:s bibliotek: http://goo.gl/D1nlpB

handlar om kosttillskott och göra collage. Vilka
tror ni är målgruppen för texterna och bilderna? Är
annonserna bra eller dåliga? Diskutera!
Aktuella domar
Under 2016 kom en uppmärksammad dom i
Marknadsdomstolen mot marknadsföring av
kosttillskottet Vitaepro. Vad blev de fällda för och
vad innebär domen för företaget?

morske män. Moberg och Hermansson, 2006.
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N5 – Hur marknadsförs narkotika?
Bild
Narkotika och illegala dopningsmedel marknadsförs inte

- Var kan man hitta dolda ”drogbudskap” i

på samma sätt som alkohol och tobak i Sverige, eftersom

- Vilken/a är de vanligaste bilderna som ungdomar

de är just illegala. Narkotika marknadsförs i huvudsak i

får av droger?

illegala webbshoppar och på mer eller mindre dolda
forum på Internet.
Däremot är beskrivningar av narkotikaanvändning ett
vanligt inslag i populärkulturen, det vill säga musik, film
och tv. Till exempel har rapparen Timbuktu uttryckt
drogliberalism vid flera tillfällen, medan Dogge
Doggelito från gruppen Latin Kings lika ofta uttryckt ett
motsatt, drognegativt, budskap . Många filmer och tvserier visar också narkotikabruk i olika situationer, både
med negativa och positiva konsekvenser. De kan skildra

samhället?

- Vem/vilka är det som sprider dem?
- Vem är det som tjänar på att glamourisera
användandet av droger?
Leta upp några bilder på hur marknadsföring av
narkotika har smugit sig in i exempelvis film,
musik eller som livsstilsattribut. Låt eleverna
analysera bilderna och lämna in analysen som en
skriftlig examination.

en smutsig narkotikahantering med förödande
konsekvenser men också ge en bild av droganvändandet

Källor och material

som något normalt och till och med komiskt. (Malmö

Text
Unga och droger. Om exponering och navigering i det

högskola och Göteborgs universitet, 2005).
Traditionellt finns en stark koppling mellan musik och
droger, och musik kan också bli en kanal för att
marknadsföra droger, i texter eller i en livsstil som
förknippas med musiken. Olika musikstilar kopplas ihop
med olika droger, t.ex. kopplas reggae och hiphop ihop
med cannabis, house och techno med ecstasy.
Musikvideos hjälper till att förstärka bilden av drog-erna
som ett livsstilsattribut. (Malmö högskola och Göteborgs
universitet, 2005).
Att marknadsföra droger via varor och produkter som
vänder sig till unga har också blivit vanligt.
Drogsymboler på tröjor, solglasögon med marijuanalöv,
väskor eller svettband med jamaicafärger blir avsiktligt
eller oavsiktligt en marknadsföring för narkotika. Många
unga bär produkterna för att skapa debatt eller provocera
(Malmö högskola och Göteborgs universitet, 2005).

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven
Låt eleverna diskutera

svenska droglandskapet. Avsnitt ur projektrapporten ”Är
droger coolt? En studie av ungdomars
navigeringsstrategier i det svenska droglandskapet”.
Malmö högskola och Göteborgs universitet, (2005).
Länk till CAN:s bibliotek: http://goo.gl/fAvKpB
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Narkotika

N5 – Hur marknadsförs narkotika?
Svenska
Narkotika och illegala dopningsmedel marknadsförs inte

rockgrupp som bestående av fem snygga skarpa killar

på samma sätt som alkohol och tobak i Sverige, eftersom

De är uppkäftiga och arroganta och deras livsinställning

de är just illegala. Narkotika marknadsförs i huvudsak i

är enkel. Det gäller att ha kul! Sprit, knark och sex och

illegala webbshoppar och på mer eller mindre dolda

lyckan är gjord!” (Bohlin, 2006).

som lyckats med kombinationen av rock, sex och droger.

forum på Internet.
Däremot är beskrivningar av narkotikaanvändning ett

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven

och tv. Till exempel har rapparen Timbuktu uttryckt

Mer om cannabisindustrin
Läs artikeln ”Cannabisindustrin står redo på Wall

drogliberalism vid flera tillfällen, medan Dogge

Street” i tidningen Accent som är IOGT-NTO:s

Doggelito från gruppen Latin Kings lika ofta uttryckt ett

medlemstidning (http://www.accentmagasin.se/pol

motsatt, drognegativt, budskap . Många filmer och tv-

itik/cannabisindustrin-star-redo-pa-wall-street).

serier visar också narkotikabruk i olika situationer, både

Läs också om vilka skador cannabisrökning ger,

med negativa och positiva konsekvenser. De kan skildra

till exempel på Nationella cannabisnätverkets

en smutsig narkotikahantering med förödande

hemsida under fliken ”Cannabis och IQ”

konsekvenser men också ge en bild av droganvändandet

(http://cannabishjalpen.se/natverket/cannabis-iq)

som något normalt och till och med komiskt. (Malmö

och på Cannabishjälpens hemsida

högskola och Göteborgs universitet, 2005).

(http://cannabishjalpen.se/node/2).

vanligt inslag i populärkulturen, det vill säga musik, film

Idag pågår lobbyarbete för att legalisera eller att tillåta
medicinsk användning av cannabis. I flera amerikanska
delstater har cannabis (genom folkomröstningar)
godkänts för medicinskt bruk. Kampanjerna för att driva
igenom lagförslagen om att få röka cannabis som
medicin i USA har varit både välorganiserade och
välfinansierade.
Det finns också många exempel på rocklåtar med
cannabis- eller narkotikapositiva låtar. Skivomslag har
försetts med bilder av framför allt blad från
cannabisplantan. Det förekommer också att

- Fundera över – och diskutera med dina kamrater
– vilka för- och nackdelar en legalisering av
cannabis skulle innebära.
- Det är stor skillnad mellan medicin och
läkemedel. Vilka är skillnaderna, läs t.ex. på
nationella cannabisnätverkets hemsida (http://cann
abishjalpen.se/natverket/cannabis-som-medicin).
Uppfyller cannabis de villkor som krävs för att det
ska få kallas läkemedel?

musikjournalister som skriver om rockmusik och
rockartister ger uttryck för en ganska naiv inställning till

Analysera texter som vill legalisera cannabis

narkotikaanvändningen inom branschen. I boken Den

respektive restriktiva texter.

idiotiska klubben. Sex, Drugs and Rock and Roll skriver
författaren: ”Jag anser att man i rockpressen bör kunna
presentera artiklar, reportage och recensioner informativt
och läsvärt utan att behöva krydda med diverse
droganknytningar. Det är inte nödvändigt att beskriva en

Alkohol

A5 – Hur marknadsförs alkoholprodukter?
Hem- och konsumentkunskap
Reklam för alkoholhaltiga drycker regleras i

att det är enkelt att rekommendera något till andra. På så

Alkohollagen (2010:1622) och marknadsföringslagen

Reklamfilmer visas inte bara på TV och i biosalonger

(2008:486). Reklamen för alkohol i Sverige måste vara

utan kan ses närsomhelst på kampanjsajter och Youtube.

”måttfull”. Den får inte vara påträngande, uppsökande

Det gör att en reklamfilm som anses rolig kan få stor

och inte uppmana till konsumtion. Marknadsföringen får

gratisspridning. På Internet blir hängivna kunder

inte rikta sig särskilt till - eller skildra - barn eller unga

ambassadörer för varumärken. De delar foton och

vuxna som inte fyllt 25 år. Annonser får inte kopplas till

videoklipp med företagets produkter eller logotyp, och

personer, attribut eller livsstil.

företagen efterfrågar material genom tävlingar där

Alkoholreklamen i Sverige har ökat kraftigt under de
senaste tio åren, både i omfattning och sett till

sätt underlättas ”word of mouth”-marknadsföring.

målgruppen uppmanas skicka in texter, musik, bilder
med mera (IQ 2012).

spridningsvägar. En bidragande orsak till att reklam för
alkohol har ökat är att det under 2000-talet har blivit mer

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven

man till medieinvesteringarna i reklam för

Alkoholexponering i media
Förekomsten av öl, vin och sprit i olika typer av

alkoholdrycker, dvs. de köpta medieutrymmena för

matprogram, dokusåpor, TV-serier och filmer är

alkoholreklam så uppgick de år 2000 till omkring 8

idag vanligt förekommande. En undersökning som

miljoner kronor. Under 2014 uppgick de till knappt 1,4

företaget IQ har genomfört visar att över hälften

miljarder kronor (IQ 2015).

av svenskarna tycker att det ökat på senare år.

tillåtande att marknadsföra alkoholhaltiga drycker. Ser

Det är Internet och tv som dominerar som medier för

Många tycker att bilden av öl, vin och sprit i media

alkoholreklam. Den som tittar på kommersiella tv-

är underhållande, men samtidigt anser fler än

kanaler kan se reklam för både vin och sprit, trots att det

hälften att bilden som ges är förskönande.

är förbjudet i Sverige. Orsaken är att kanalerna ofta

- Hur tror ni att man påverkas av att alkohol

sänder från utlandet. Sedan 2008 har Internet fått en stor

förekommer ofta i olika typer av medier?

roll i alkoholföretagens marknadsföring. Förutom att de

- Vem är det som vinner på att exponera alkoholen

har officiella webbplatser har de också olika

i media och vad är syftet med att göra det?

kampanjsajter och använder sig av sociala medier för att
bygga kundrelationer. På sidorna kan man spela spel,
delta i tävlingar, se på videoklipp, lyssna på musik och

Roligt utan alkohol!
Tonåringar dricker allt mindre alkohol idag, och

få information om var man kan köpa produkten. På

fler och fler väljer att inte dricka alkohol alls.

kampanjsidorna eller på Facebook bjuder företagen ofta
in till event och fester, och även här finns tester, spel och

Måste man dricka på en fest eller på en middag för
att ha roligt? Vad finns det för alternativ?

tävlingar. Syftet med tävlingar är att engagera
målgruppen - istället för att passivt konsumera reklam är
konsumenterna idag en aktiv del av kommunikationen
(IQ 2012).
En för företagen viktig aspekt med sociala medier är

Alternativa drycker
Visa eleverna alternativ till alkohol genom att
prova olika recept på smoothies och juicer.
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Alkohol

Källor och material
Text
Rapport ”Alkoholreklamens framväxt”, s. 5, IQ 2012:1.
Om alkohol i matprogram och film.
http://goo.gl/FrHSrF
Rapport "Fyller reklamen glasen?", IQ 2015:1
http://goo.gl/2Mr4l3
TV/Film
Kortfilm: ”Nykter. Går vi en nyktrare framtid till
mötes?” Tanvir berättar om hur han valt att inte dricka
när han går ut med sina kompisar. Urplay, 6:16 min.
http://goo.gl/GyWJvm

Alkohol

A5 – Hur marknadsförs alkoholprodukter?
Bild
Reklam för alkoholhaltiga drycker regleras i

att det är enkelt att rekommendera något till andra. På så

Alkohollagen (2010:1622) och marknadsföringslagen

Reklamfilmer visas inte bara på TV och i biosalonger

(2008:486). Reklamen för alkohol i Sverige måste vara

utan kan ses närsomhelst på kampanjsajter och Youtube.

”måttfull”. Den får inte vara påträngande, uppsökande

Det gör att en reklamfilm som anses rolig kan få stor

och inte uppmana till konsumtion. Marknadsföringen får

gratisspridning. På Internet blir hängivna kunder

inte rikta sig särskilt till eller skildra barn eller unga

ambassadörer för varumärken. De delar foton och

vuxna som inte fyllt 25 år. Annonser får inte kopplas till

videoklipp med företagets produkter eller logotyp, och

personer, attribut eller livsstil.

företagen efterfrågar material genom tävlingar där

Alkoholreklamen i Sverige har ökat kraftigt under de
senaste tio åren, både i omfattning och sett till

sätt underlättas ”word of mouth”-marknadsföring.

målgruppen uppmanas skicka in texter, musik, bilder
med mera (IQ 2012).

spridningsvägar. En bidragande orsak till att reklam för
alkohol har ökat är att det under 2000-talet har blivit mer

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven

man till medieinvesteringarna i reklam för

Marknadsföring genom Facebook
Flera alkoholföretag använder Facebook som

alkoholdrycker, dvs. de köpta medieutrymmena för

kanal för att nå nya konsumenter. Leta upp några

alkoholreklam så uppgick de år 2000 till omkring 8

grupper på Facebook som handlar om alkohol

miljoner kronor. Under 2014 uppgick de till knappt 1,4

(exempelvis Carlsberg och SKYY vodka). Hur

miljarder kronor (IQ 2015).

jobbar de för att få dig sugen på att dricka alkohol?

tillåtande att marknadsföra alkoholhaltiga drycker. Ser

Det är Internet och tv som dominerar som medier för

Låt eleverna problematisera kring de bilder som

alkoholreklam. Den som tittar på kommersiella tv-

visas på de olika sidorna. Vad vinner företagen på

kanaler kan se reklam för både vin och sprit, trots att det

att man går med i gruppen/gillar sidan?

är förbjudet i Sverige. Orsaken är att kanalerna ofta
roll i alkoholföretagens marknadsföring. Förutom att de

Vad säger bilderna?
Studera bilder på alkoholreklam på Google. Välj

har officiella webbplatser har de också olika

ut några bilder och diskutera vad det är för

kampanjsajter och använder sig av sociala medier för att

budskap annonsören vill förmedla till de som tittar

bygga kundrelationer. På sidorna kan man spela spel,

på bilderna.

sänder från utlandet. Sedan 2008 har Internet fått en stor

delta i tävlingar, se på videoklipp, lyssna på musik och
få information om var man kan köpa produkten. På
kampanjsidorna eller på Facebook bjuder företagen ofta

Öl och idrott
Varför marknadsförs öl så ofta i samband med

in till event och fester, och även här finns tester, spel och

idrottsevenemang. Läs artikeln ”De lurar förbudet.

tävlingar. Syftet med tävlingar är att engagera

Så utnyttjar bryggerierna kryphålen i

målgruppen - istället för att passivt konsumera reklam är

alkohollagen” i Aftonbladet

konsumenterna idag en aktiv del av kommunikationen

(http://goo.gl/WYdv1W).

(IQ 2012).
En för företagen viktig aspekt med sociala medier är

Tycker du att ölservering och ölreklam hör hemma
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Alkohol

på en idrottsarena? Diskutera!

Rapport ”Alkoholreklamens framväxt”, sid 2-5, IQ
rapport 2012:1.

Diskutera i grupper
- Hur påverkas du eller dina kompisar av

http://goo.gl/IZiSzZ

marknadsföring av alkohol?

”Tema: Alkoholreklam”, tidskriften A&N, nr 4 2012,

- Reklamen visar att man ”måste” dricka för att bli

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

lycklig och populär, men stämmer det?

http://goo.gl/sAK4NV

- Hur kan sociala medier bidra till att reklam för
alkohol sprids?
Tidningar och alkoholreklam
Samla ihop
dagstidningar/kvällstidningar/veckotidningar från
några olika länder och låt eleverna klippa ut

”De lurar förbudet. Så utnyttjar bryggerierna kryphålen i
alkohollagen” Aftonbladet
http://goo.gl/QbWkqx
"Fyller reklamen glasen?", IQ rapport 2015:1.
http://goo.gl/cPLX80

reklambilder och artiklar som handlar om alkohol
och göra collage. Vilka tror ni är målgruppen för
texterna och bilderna? Varför ser annonserna ut

Alkohollag (2010:1622)
http://goo.gl/ULJHtb

som de gör i olika länder?
Motreklam
Hur skulle en annons mot alkoholreklam kunna se
ut? Rita!
Förmodligen marknadsföring
Vid fotbolls-EM i Frankrike 2016 var det ett
ölmärke som hade reklam runt fotbollsplanerna.
De gjorde reklam för ett ord istället för ölmärkets
namn. Vilket ölmärke var det? Varför hade de valt
just det ordet? Varför valde de att ha ett ord istället
för namnet på ölmärket? Googla efter
informationen och diskutera!
Marknadsföring och inte
Jämför bilderna av alkohol i annonser om alkohol
jämfört med bilder av alkohol i redaktionell text
(text i tidningen som inte är annonser). Skiljer de
sig åt och i så fall på vilket sätt?

Källor och material
Text

Marknadsföringslag (2018:486)
http://goo.gl/bCguzH
Världens baksmälla - fotoutställning
Låna fotoutställningen ”Världens baksmälla” från IOGTNTO rörelsen
http://goo.gl/BMdB2n

Alkohol

A5 – Hur marknadsförs alkoholprodukter?
Svenska
Reklam för alkoholhaltiga drycker regleras i

att det är enkelt att rekommendera något till andra. På så

Alkohollagen (2010:1622) och marknadsföringslagen

Reklamfilmer visas inte bara på TV och i biosalonger

(2008:486). Reklamen för alkohol i Sverige måste vara

utan kan ses närsomhelst på kampanjsajter och Youtube.

”måttfull”. Den får inte vara påträngande, uppsökande

Det gör att en reklamfilm som anses rolig kan få stor

och inte uppmana till konsumtion. Marknadsföringen får

gratisspridning. På Internet blir hängivna kunder

inte rikta sig särskilt till - eller skildra - barn eller unga

ambassadörer för varumärken. De delar foton och

vuxna som inte fyllt 25 år. Annonser får inte kopplas till

videoklipp med företagets produkter eller logotyp, och

personer, attribut eller livsstil.

företagen efterfrågar material genom tävlingar där

Alkoholreklamen i Sverige har ökat kraftigt under de
senaste tio åren, både i omfattning och sett till

sätt underlättas ”word of mouth”-marknadsföring.

målgruppen uppmanas skicka in texter, musik, bilder
med mera (IQ 2012).

spridningsvägar. En bidragande orsak till att reklam för
alkohol har ökat är att det under 2000-talet har blivit mer

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven

man till medieinvesteringarna i reklam för

Vin- och spritleverantörsföreningens pressrum
Studera pressmeddelandena under fliken pressrum

alkoholdrycker, dvs. de köpta medieutrymmena för

på Sprit- och vinleverantörsföreningens hemsida (

alkoholreklam så uppgick de år 2000 till omkring 8

http://www.spritochvinleverantorerna.se/svl/vart-

miljoner kronor. Under 2014 uppgick de till knappt 1,4

engagemang.html). Vad handlar de om? Varför

miljarder kronor (IQ 2015).

vill Sprit- och vinleverantörsföreningen

tillåtande att marknadsföra alkoholhaltiga drycker. Ser

Det är Internet och tv som dominerar som medier för

uppmärksamma just dessa frågor?

alkoholreklam. Den som tittar på kommersiella tvär förbjudet i Sverige. Orsaken är att kanalerna ofta

Annonsfilm ”Drick en tumör”
Läs artikel ”Filmen som alkoholindustrin vill

sänder från utlandet. Sedan 2008 har Internet fått en stor

stoppa” och se annonsfilmen om alkoholens

roll i alkoholföretagens marknadsföring. Förutom att de

cancerframkallande effekt i IOGT-NTO:s

har officiella webbplatser har de också olika

medlemstidning Accent (2013.11.19). (https://ww

kampanjsajter och använder sig av sociala medier för att

w.facebook.com/accentmagasin/posts/1015354746

bygga kundrelationer. På sidorna kan man spela spel,

3745121 ). Kampanjfilmens titel är, översatt till

delta i tävlingar, se på videoklipp, lyssna på musik och

svenska, ”Drick en tumör”. Alkoholindustrin anser

få information om var man kan köpa produkten. På

att filmen är osaklig. Ta reda på mer om

kanaler kan se reklam för både vin och sprit, trots att det

kampanjsidorna eller på Facebook bjuder företagen ofta
in till event och fester, och även här finns tester, spel och
tävlingar. Syftet med tävlingar är att engagera
målgruppen - istället för att passivt konsumera reklam är
konsumenterna idag en aktiv del av kommunikationen
(IQ 2012).
En för företagen viktig aspekt med sociala medier är

sambandet mellan alkohol och cancer på
exempelvis Systembolagets hemsida (http://www.s
ystembolaget.se/Alkohol-och-halsa/Fakta-ochforskning/Alkohol-kan-ge-cancer) och ta ställning
till filmen och dess budskap. Vad tycker dina
kamrater? Diskutera!
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Alkohol

Analysera reklambudskapen
Alkoholreklam förekommer på flera olika håll i
vår vardag, och budskapen är många. Men vem är
det som skriver och varför skriver de det de
skriver? Låt eleverna jämföra språkbruket,
sanningshalten i informationen, vem som skriver
(avsändaren) och syftet (varför skriver de det?) i
några olika texter.
Marknadsföring eller inte?
Jämför texterna i annonser om alkohol jämfört
med texter om alkohol i redaktionell text (text i
tidningen som inte är annonser). Skiljer sig språket
i annonser jfr redaktionell text? Hur? Varför?
Grupptryck
Hur lätt eller svårt är det att INTE dricka alkohol
då man är på fest. Vilken typ av argument kan man
behöva möta? Hur står man emot grupptryck och
övertalning? Har marknadsföringen någon del i
detta och i så fall hur?

Källor och material
Text
Andersson, P. 2009, Världens baksmälla: Om alkohol
som utvecklingshinder. (2:a upplagan). Utgiven av
Nykterhetens bildningsverksamhet (NBV) i samarbete
med IOGT-NTO och Sober förlag. Stockholm: NBV.
Länk till CAN:s bibliotek: http://goo.gl/SovWUV
Det finns även en tillhörande fotoutställning som kan
lånas från IOGT-NTO rörelsen via deras hemsida.
http://goo.gl/6VG4ME

Alkohol

A5 – Hur marknadsförs alkoholprodukter?
SO
Reklam för alkoholhaltiga drycker regleras i

att det är enkelt att rekommendera något till andra. På så

Alkohollagen (2010:1622) och marknadsföringslagen

Reklamfilmer visas inte bara på TV och i biosalonger

(2008:486). Reklamen för alkohol i Sverige måste vara

utan kan ses närsomhelst på kampanjsajter och Youtube.

”måttfull”. Den får inte vara påträngande, uppsökande

Det gör att en reklamfilm som anses rolig kan få stor

och inte uppmana till konsumtion. Marknadsföringen får

gratisspridning. På Internet blir hängivna kunder

inte rikta sig särskilt till - eller skildra - barn eller unga

ambassadörer för varumärken. De delar foton och

vuxna som inte fyllt 25 år. Annonser får inte kopplas till

videoklipp med företagets produkter eller logotyp, och

personer, attribut eller livsstil.

företagen efterfrågar material genom tävlingar där

Alkoholreklamen i Sverige har ökat kraftigt under de
senaste tio åren, både i omfattning och sett till

sätt underlättas ”word of mouth”-marknadsföring.

målgruppen uppmanas skicka in texter, musik, bilder
med mera (IQ 2012).

spridningsvägar. En bidragande orsak till att reklam för
alkohol har ökat är att det under 2000-talet har blivit mer

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven

man till medieinvesteringarna i reklam för

Alkoholreklam
En undersökning som genomfördes av forskare på

alkoholdrycker, dvs. de köpta medieutrymmena för

Göteborgs universitet visar att det är vanligt att

alkoholreklam så uppgick de år 2000 till omkring 8

göra reklam för alkohol på TV under så kallad

miljoner kronor. Under 2014 uppgick de till knappt 1,4

”barntid”. Den enda reklamen som var vanligare

miljarder kronor (IQ 2015).

än alkohol var snabbmat. Vad kan reklamen få för

tillåtande att marknadsföra alkoholhaltiga drycker. Ser

Det är Internet och tv som dominerar som medier för

effekt på barn och ungas förhållande till alkohol?

alkoholreklam. Den som tittar på kommersiella tv-

Läs artikeln ”Sverige i topp med alkoholreklam i

kanaler kan se reklam för både vin och sprit, trots att det

TV på barntid” och diskutera.

är förbjudet i Sverige. Orsaken är att kanalerna ofta
roll i alkoholföretagens marknadsföring. Förutom att de

”Indirekt” alkoholreklam
Enligt marknadsföringslagen får inte

har officiella webbplatser har de också olika

alkoholreklam riktas till ungdomar som är yngre

kampanjsajter och använder sig av sociala medier för att

än 25 år. Har ni själva blivit utsatta för reklam om

bygga kundrelationer. På sidorna kan man spela spel,

alkohol? I vilka medier då? Låt eleverna gå hem

delta i tävlingar, se på videoklipp, lyssna på musik och

och leta efter alkoholreklam i medier där de

få information om var man kan köpa produkten. På

vanligtvis vistas.

sänder från utlandet. Sedan 2008 har Internet fått en stor

kampanjsidorna eller på Facebook bjuder företagen ofta
in till event och fester, och även här finns tester, spel och
tävlingar. Syftet med tävlingar är att engagera

Alkoholreklam och etik
I skriften Världens baksmälla som kan beställas

målgruppen - istället för att passivt konsumera reklam är

från IOGT-NTO beskrivs framför allt de

konsumenterna idag en aktiv del av kommunikationen

internationella ölbryggeriernas marknadsföring i

(IQ 2012).
En för företagen viktig aspekt med sociala medier är

fattiga länder som Malawi. Vem tycker du har
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huvudansvaret för att människor i
utvecklingsländer utsätts för ohämmad
marknadsföring av öl och sprit?
- ölbryggerierna
- landets regering som inte förbjuder sådan reklam
- landets invånare, som faller för reklamen.
(Uppgiften kan också genomföras som en
värderingsövning ”Fyra hörn”).

Källor och material
Text
Artikel ”Sverige i topp med alkoholreklam i tv på
barntid” i tidskriften A&N nr 4 2012, Centralförbundet
för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).
http://goo.gl/97Vfmp
Artikel ”Alkoholreklam söker nya vägar” i tidskriften
A&N nr 4 2012, CAN.
http://goo.gl/G26FzP
Rapport ”Alkoholreklamens framväxt”, IQ rapport
2012:1.
http://goo.gl/x6yeG4
Rapport ”Fullast på Facebook”, IQ rapport 2012:2.
http://goo.gl/OykGPj
Skrift Världens baksmälla. Om alkohol som
utvecklingshinder av Pierre Andersson. Utgiven av
IOGT-NTO rörelsen och Nykterhetsrörelsens
Bildningsverksamhet (NBV).
Länk till CAN:s bibliotek: http://goo.gl/3GnVhK
Fyller reklamen glasen?, IQ rapport 2015:1.
http://goo.gl/7FTgwX

Tobak

T6 – Vilka konsekvenser får tobaksbruk för
individen och omgivningen, ekonomiskt och
socialt?
Hem- och konsumentkunskap
Tobak utgör ett av världens största hot mot den globala

av passiv rökning i termer av att ”någonsin sökt

folkhälsan. Användningen är omfattande och varje år

misstänkte orsakades av andra personers rökning”

dör omkring fem miljoner människor världen över på

visar att 1,2 procent av befolkningen uppgav att de gjort

grund av egen tobaksanvändning. Tobaksanvändningen

det, vilket motsvarar ca 90 000 personer. 2,7 procent av

medför även allvarliga hälsoproblem och dödsfall bland

befolkningen, ca 200 000 personer, uppgav att de under

barn och vuxna som utsatts för passiv rökning.

de senaste 12 månaderna oroat sig för familjeekonomin

Dessutom skadar tobaken både människor och miljö i de

på grund av att någon i familjen röker . I båda dessa

länder där den produceras . I Sverige står

exempel på negativa konsekvenser av andras rökning var

tobaksrökningen för nästan åtta procent av den totala

utsattheten högre för kvinnor (STAD 2014).

sjukdomsbördan och de samhällsekonomiska kostnader

medicinsk behandling för någon åkomma som läkaren

Sedan 1994 är det enligt lag förbjudet att röka på

som tobaksanvändningen medför är omfattande (CAN

skolgårdar. År 2005 infördes rökförbud på restauranger,

2016).

i lokaler avsedda för hälso- och sjukvård och lokaler

Under en lång tid har andelen av befolkningen som

som används för dem som reser med kollektivtrafik med

röker dagligen minskat. Sedan 1990-talets början har

mera. Under 2016 väntas riksdagen fatta beslut om att

andelen dagligrökare halverats och idag är det omkring

förbjuda rökning även på uteserveringar (CAN 2016).

en tiondel av befolkningen (16-84 år) som röker

&nbsp;

dagligen. Till skillnad från dagligrökningen har andelen
som röker då och då i stort sett varit oförändrad sedan

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven

röker då och då. Sammanlagt röker alltså omkring en

Rökfritt på restauranger
Under väldigt lång tid var det tillåtet att röka på

femtedel av Sveriges befolkning. Motsvarande andel var

restauranger och uteställen i Sverige. 2005 tog

vid 1990-talets början ungefär en tredjedel (CAN 2016).

regeringen beslutet att förbjuda detta, med en

1990-talets början, omkring en tiondel av befolkningen

En betydande andel av befolkningen är utsatt för
passiv rökning både utomhus och inomhus. Mer än

massiv debatt och mycket kritik som följd. Idag tar
många av oss detta för givet.

hälften av den vuxna befolkningen har utsatts för passiv
rökning utomhus minst en gång i månaden under det

- Vad tycker ni om att det är rökförbud på

senaste året, 57,2 procent av männen och 52,4 procent

serveringar och uteställen idag?

av kvinnorna. Motsvarande resultat när det

- Kan ni förstå regeringens val att förbjuda

gäller utsatthet för passiv rökning inomhus var 16,2

rökningen i den miljön?

procent för kvinnor och 22,3 procent för män (STAD

- Idag är det fortfarande tillåtet att röka på ute-

2014).
En grov uppskattning av hälsoproblem som orsakats

serveringar. Borde man förbjuda rökning även
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där? Vad finns det för fördelar/nackdelar?

Rapport ”ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser
i den svenska befolkningen 2013”

När man röker påverkas smak- och luktsinnet

http://goo.gl/foAWK1

negativt. Vad kan detta ha för konsekvenser om
man arbetar inom hotell- och

Faktatext om rökning och snusning, Vårdguiden 1177.

restaurangbranschen?

http://goo.gl/VX2kF5

Hur påverkas miljön av snusning?
1,4 miljarder snusprillor spolas i svenska toaletter

Pressmeddelande från svenskt vatten AB: "1,4 miljarder
snusprillor spolas i svenska toaletter varje år"
https://goo.gl/s2PpXg

varje år. Läs artikeln och reflektera över hur
beteenden i hemmiljön påverkar miljön ur
hållbarhetssynpunkt. Vilka olika skäl till
felbeteendet lyfts fram i artikeln? Har du några
förslag på hur man kan agera utifrån denna
kunskap för att förändra beteendet?
Länk för uppgiften: https://goo.gl/s2PpXg

Källor och material
Internet/ text
Artikel: ”Rökfria restauranger!”, Läkartidningen
(22/2005).
http://goo.gl/8Riq4y
Rapport: ”Tobaksfri kommun. En guide för att utveckla
det tobaksförebyggande arbetet”. Statens
folkhälsoinstitut, (2010).
http://goo.gl/Uzp3sh
Rapport: ”Tobak. Kunskapsunderlag för
Folkhälsopolitiskt rapport 2010”. Statens
folkhälsoinstitut (2011e).
http://goo.gl/Tp7pmu
Faktatext Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning.
http://www.can.se/Fakta/tobak/

Webben

Tobak

T6 – Vilka konsekvenser får tobaksbruk för
individen och omgivningen, ekonomiskt och
socialt?
Matematik
Tobak utgör ett av världen allra största hot mot den

omkring 191 000 friska levnadsår. Andra studier visar

globala folkhälsan. Användningen är omfattande och

och kontinuerligt ökar antalet sjukdomar som kan knytas

varje år dör omkring fem miljoner människor världen

till tobaksanvändning. Tobaksrökning kan också minska

över på grund av egen tobaksanvändning.

möjligheten att bli gravid och orsaka skador på foster

Tobaksanvändningen medför även allvarliga

(CAN 2016).

hälsoproblem och dödsfall bland barn och vuxna som

att ännu fler hälsokonsekvenser kan tillräknas tobaken

Utöver de omfattande hälsomässiga skador som

utsatts för passiv rökning. Dessutom skadar tobaken

drabbar rökarna själva beräknas mer än 600 000

både människor och miljö i de länder där den produceras

personer världen över dö varje år på grund av så kallad

. I Sverige står tobaksrökningen för nästan åtta procent

passiv rökning. I en undersökning som genomfördes

av den totala sjukdomsbördan och de

2013 uppgav omkring en åttondel av Sveriges

samhällsekonomiska kostnader som tobaksanvändningen

befolkning att de hälsomässigt, familjeekonomiskt eller

medför är omfattande (CAN 2016).

på annat sätt påverkats negativt på grund av någon

Andelen av befolkningen som röker dagligen minskat
under lång tid. Sedan 1990-talets början har andelen

närståendes rökning det senaste året (STAD 2014).
En rökare har i genomsnitt åtta sjukdagar mer per år

dagligrökare halverats och idag är det omkring en

än en icke-rökare. Dessa sjukdagar tillsammans med de

tiondel av befolkningen (16-84 år) som röker dagligen.

dagliga rökpauserna beräknas kosta arbetsgivaren i

Till skillnad från dagligrökningen har andelen som röker

genomsnitt 45 000 kr per rökare och år. De

då och då i stort sett varit oförändrad sedan 1990-talets

privatekonomiska konsekvenserna för rökaren själv är

början, omkring en tiondel av befolkningen röker då och

också betydande; sammanlagt kan cigaretterna kosta

då. Sammanlagt röker alltså omkring en femtedel av

mellan 12 000–20 000 kronor per år

Sveriges befolkning. Motsvarande andel var vid

(Folkhälsomyndigheten 2010).

1990-talets början ungefär en tredjedel (CAN 2016).

&nbsp;

Förutom nikotin innehåller cigarettröken många andra
ämnen som påverkar kroppen. Sammanlagt innehåller

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven

cigarettrök drygt 4000 kemikalier varav minst 250 är

Majoritetsmissförståndet (gemensam uppgift i

giftiga och 50 av dem kända för att orsaka cancer.
Tobaksrökning har identifierats som en riskfaktor för

klassen)
När många personer i en grupp har felaktiga

minst 28 sjukdomar som till exempel lungcancer och

föreställningar om verkligheten brukar man tala

andra cancersjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar,

om att det finns ett majoritetsmissförstånd eller att

sjukdomar och infektioner i andningsorganen såsom kol

det förekommer sociala överdrifter. Detta innebär

med mera. Med detta som grund beräknades

en norm som omfattas av många, men som inte

tobaksrökningen i Sverige, år 2010, kosta befolkningen

bygger på en realistisk uppfattning av

Tobak

man har överdrivna föreställningar om hur mycket

Rökande anställda
Personer som röker har i genomsnitt åtta extra

andra ungdomar röker och dricker. Detta kan i sin

sjukdagar per år. Dessa kostar arbetsgivaren

tur leda till att man dricker eller röker mer än man

ytterligare 13 700 kronor per rökare och år. Hur

annars skulle ha gjort, för att leva upp till den

mycket kostar i genomsnitt en sjukdag?

verkligheten. Bland ungdomar är det vanligt att

falska normen. Låt eleverna uppskatta hur många
som rökt i exempelvis årskurs 7 eller 8, och sedan
göra en undersökning på skolan. Hur ser det ut?
Jämför. Om man inte vill göra en
enkätundersökning på den egna skolan kan man
använda sig av CAN:s regelbundet återkommande

Källor och material
Diagram, tabeller och statistik
I rapporter om drogkonsumtion finns ofta ett flertal
tabeller och diagram som kan användas som underlag då
eleverna arbetar med statistikuppgifter.

enkätstudie i åk 9 och gymnasiets årskurs 2,
”Skolelevers drogvanor”. I 2012 års rapport finns
debutåldern för olika droger redovisad och

Internet/ text
Folder ”Förebyggande arbete kring sociala överdrifter.

kommenterad i kapitlet ”Debutålder av alkohol,

En studie genomförd i Vänersborgs kommun”. Västra

narkotika och tobak”.

Götalandsregionen, Göteborgs universitet, Länsstyrelsen,
Statens folkhälsoinstitut och Vänersborgs kommun

Källa för uppgiften: http://goo.gl/bd6eQZ
Vad kostar rökning eller snusning under ett år?
Låt eleverna räkna på tobaksbrukets kostnader för
individen under ett år. Ett paket cigaretter kostar i
snitt 55 kr och en dosa portionssnus cirka 50 kr.

(2009).
http://goo.gl/2hLQ2U
Rapport ”Tobaksfritt arbetsliv”, s. 35.
Folkhälsomyndigheten (2010).
http://goo.gl/9qQ8F6

Låt eleverna presentera jämförelser kring vad man
hade kunnat göra istället för att röka eller snusa.
Dyrare att anställa rökare
Att ha personal som röker på en arbetsplats blir
dyrt för arbetsgivaren. Rökaren tar ofta fler pauser

Rapport ”Ekonomiska beräkningar och bedömningar.
Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010”.
Folkhälsomyndigheten (2011c).
http://goo.gl/K9Mx7t

än arbetskamraterna. Om man räknar att rökningen
tar 30 minuter extra per arbetsdag blir
totalkostnaden för röktid 31 300 kronor per rökare
och år baserat på en medellön på 25 800 kronor i

Frågor och svar, Tobak, Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning (CAN).
http://goo.gl/TZmhJo

månaden. Hur mycket kostar det för en
arbetsgivare att ha tolv anställda rökare? Hur
mycket mindre skulle det kosta om fyra av dem
slutade röka?

Rapport ”ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser
i den svenska befolkningen 2013”, STAD
http://goo.gl/HfHolQ
Skolelevers drogvanor 2012, avsnitt om debutålder,
CAN.
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http://goo.gl/bd6eQZ

Dopning

D6 – Vilka konsekvenser får dopningsmissbruk
för individen och omgivningen ekonomiskt och
socialt?
SO
Förr var användning av dopningspreparat tydligt kopplat

i kroppen stimuleras musklerna att växa snabbt. Det är

till idrottsutövande, men sedan några decennier tillbaka

problem med potensen, problem med hjärnans kognitiva

har användning i andra aktiviteter som exempelvis

funktioner och problem med blodfetter (Dopingjouren).

träning på gym och kroppsbyggnad blivit vanligare.

också därför man kan få kraftiga biverkningar som

Det saknas idag säkert underlag om hur stora de

Enligt utredningen om kontroll av missbruksmedel

samhällsekonomiska kostnaderna för dopningsbruk är,

(SOU 2008:120) finns dopningsmissbruk utanför

eftersom så få undersökningar finns om hur utbrett

idrotten främst bland kroppsbyggare men även bland

missbruket är.

våldsbrottslingar (CAN 2014).
Några regelbundna frågeundersökningar om dopning

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven

nationella studien kom 2014 (Ramstedt m.fl.) och av den

Filmen ”Dopad”
Titta på kortfilmen ”Dopad” från UR och diskutera

framkom att en knapp procent av männen och en knapp

vilka konsekvenser som hennes besked fick för

promille av kvinnorna i befolkningen 17–84 år någon

hennes liv.

gång använt anabola steroider eller tillväxthormon. Det

Länk för uppgiften: http://goo.gl/fQOOQW

bland vuxna genomförs inte i Sverige. Den senaste

motsvarar totalt närmare 34 000 personer i
uppgavs av endast 0,06 procent av männen och ännu

Filmen ”Deffad, rippad…”
För fördjupad information, se filmen ”Deffad,

färre bland kvinnorna (CAN 2014).

rippad… rappad” och beskriv de sociala

åldersintervallet. Användning den senaste månaden

En särskild studie har genomförts om användningen

konsekvenser som kan komma av

av dopningspreparat och kosttillskott bland

dopningsmissbruk, för män respektive kvinnor, för

gymbesökare. Studien visar att ungefär 3,5 procent av

användare respektive anhöriga/närstående.

dem som tränar på gym använder anabola androgena
steroider, vilket alltså är betydligt större andel än i
befolkningen i stort (STAD 2013).
Erfarenheten av anabola androgena steroider (AAS)

Skäl till Dopning
Kan det finnas sociala eller ekonomiska
förhållanden som kan leda till att man börjar

har legat på en relativt konstant och låg nivå de senaste

använda dopningspreparat? Vilka då? Varför tror

20 åren i årskurs 9 och i gymnasiets år 2, där

du/ni att man blir steroidmissbrukare?

mätningarna pågått sedan år 2004. År 2015 svarade
någon procent eller färre att de använt AAS de senaste

- Vilka underliggande motiv kan finnas?

12 månaderna (CAN 2015).

- Hur tror du/ni att en person kan reflektera kring

På grund av att testosteronnivån i anabola androgena
steroider är väldigt mycket högre än den naturliga nivån

riskerna innan man använder dopningspreparat
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första gången?

Källor och material
Film/tv
Kortfilm ”Dopad”. Ur.se, 6.50 min. Finns även på AVmedia.
Film ”Deffad, rippad… rappad”. Film med
studiehandledning, 20 min, Kunskapsmedia AB och
Dopingjouren, finns även på AV-media som strömmade
video.
Text
Rapport ”Drogutvecklingen i Sverige 2014”,
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
(CAN)
http://goo.gl/TZmlqW
Rapport ”Uppskattad AAS förekomst bland tränande på
gym”, STAD 2009.
http://goo.gl/oIs06p
Rapport "Skolelevers drogvanor 2015", CAN 2015.
http://goo.gl/1Y2Bsw

Narkotika

N6 – Vilka konsekvenser får narkotikamissbruk
för individen och omgivningen ekonomiskt och
socialt?
Matematik
Det saknas säker information om hur många som

använder ett narkotikaklassat preparat, 12,3 procent av

använder narkotika i Sverige. Det är svårt att mäta

fler kvinnor (3,2 %) än män (2,4 %) som rapporterar att

omfattningen på illegala och socialt icke-accepterade

de har påverkats negativt av detta. Siffrorna innebär att

beteenden. Det görs olika nationella

drygt 200 000 personer i den vuxna befolkningen

frågeundersökningar och enligt en av dem har närmare

påverkades negativt av att någon i omgivningen

200 000 personer i svenska befolkningen använt

använder narkotika. En större andel bland yngre

cannabis någon gång under senaste 12 månaderna, varav

personer är utsatta än bland äldre. I åldersgruppen 17-29

en fjärdedel under senaste månaden. Uttryckt i andelar

år uppgår andelen till mellan ca 25 och 36

av vuxna befolkningen rör det sig om 2,4 respektive 0,6

procent jämfört med ca 1 procent för den äldsta

procent av befolkningen i åldern 16–84 år åren

åldersgruppen (STAD 2014).

2014–2015 (CAN 2016).
En annan frågeundersökning genomförd under 2012

männen och 9,3 procent av kvinnorna. Däremot är det

Det är svårt att beräkna kostnader för
narkotikamissbruket. I Missbruksutredningen (2011)

skattade att 45 000 personer i åldrarna 17-84 år

görs skattningar av samhällets kostnader för missbruket

uppfyllde kriterierna för narkotikaberoende under den

av narkotika. I utredningen kommer man fram till att

senaste 12-månadersperioden. Det motsvarar 0,6 procent

kostnaden var cirka 24 miljarder år 2008. Ungefär 26

av befolkningen i åldersintervallet (STAD 2014).

procent av kostnaderna uppstår i sjukvård och

Det i särklass vanligaste narkotikapreparatet i Sverige

socialtjänst och 27 procent utgörs av kostnader för

är cannabis. Exempel på kortsiktiga effekter av

statliga myndigheter (bl.a. rättsväsende och

cannabisanvändning är påverkan på medvetande,

förebyggande arbete). Indirekta kostnader såsom

kognition perception och beteende. Det finns inga

produktionsbortfall vid sjukskrivning och för tidig död

rapporterade fall om dödlig överdos av cannabis i den

utgör ca 42 procent. Resterande fem procent är

epidemiologiska litteraturen. Det finns visst stöd för att

kostnader som uppstår i privat sektor, t.ex.

cannabisrökning kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom

försäkringskostnader och företagshälsovård (CAN

bland unga, som annars har låg risk för den typen av

2014).

sjukdom. Cannabisanvändning kan också ge akut
försämrad koordination och på så sätt öka risken för

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven

till beroende. Några tecken på cannabisberoende är

Utanförskapets pris
På webbsidan ”Utanförskapets pris” kan man

abstinenssymtom som aptitförändringar,

beräkna hur mycket en narkotikamissbrukare

humörsvängningar och sömnproblem vid avslutad

kostar samhället, och hur många barn per årskull i

användning (CAN 2016).

en kommun som riskerar att hamna i utanförskap.

exempelvis trafikolyckor. Cannabisanvändning kan leda

En av tio i befolkningen har någon i sin närhet som

Låt eleverna gå in på hemsidan och lek med
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kalkylverktyget de finner i menyraden högst upp.

svenska samhället?" CAN

Hur mycket sparar samhället på ett år om

http://goo.gl/YGuSUx

kommunen finansierar ett projekt för 25
missbrukare med 100 000 kr och att man räknar

Faktablad Cannabis, CAN

med att rehabilitera 10 stycken av dem?

http://www.can.se/Fakta/cannabis/

- Hur mycket av den vinsten tillfaller kommunen?
- Vem sparar/vinner mest på projektet under det

Rapport, ”ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser

första året?

i den svenska befolkningen 2013”, STAD

- Hur stor blir kommunens avkastning på projektet

http://goo.gl/8CLTif

på lång sikt?
- Vad innebär att vara i "utanförskap"?
Källa för uppgiften:
https://www.utanforskapetspris.se/
Anhöriga barn
Uppskattningsvis 4-5 procent av alla barn i
Sverige under 18 år har föräldrar som har
missbruks- eller beroendeproblem. Hur många
barn är det? Hur många barn i din årskull? Hur
många barn i ditt län? Gå in på statistiska
centralbyråns hemsida och ta reda på svaret med
hjälp av deras befolkningsstatistik!
Källa för uppgiften: http://goo.gl/ckLztK

Källor och material
Internet/ interaktivt läromedel
Försäkringsaktiebolaget Skandia AB via stiftelsen "Idéer
för livet".
www.utanforskapetspris.se
Internet/ text
Frågor och svar, "Hur många använder narkotika i
Sverige?" Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning (CAN)
http://goo.gl/jKZBWr
Frågor och svar, "Vad kostar narkotikamissbruket det

Narkotika

N6 – Vilka konsekvenser får narkotikamissbruk
för individen och omgivningen ekonomiskt och
socialt?
SO
Det saknas säker information om hur många som

använder ett narkotikaklassat preparat, 12,3 procent av

använder narkotika i Sverige. Det är svårt att mäta

fler kvinnor (3,2 %) än män (2,4 %) som rapporterar att

omfattningen på illegala och socialt icke-accepterade

de har påverkats negativt av detta. Siffrorna innebär att

beteenden. Det görs olika nationella

drygt 200 000 personer i den vuxna befolkningen

frågeundersökningar och enligt en av dem har närmare

påverkades negativt av att någon i omgivningen

200 000 personer i svenska befolkningen använt

använder narkotika. En större andel bland yngre

cannabis någon gång under senaste 12 månaderna, varav

personer är utsatta än bland äldre. I åldersgruppen 17-29

en fjärdedel under senaste månaden. Uttryckt i andelar

år uppgår andelen till mellan ca 25 och 36

av vuxna befolkningen rör det sig om 2,4 respektive 0,6

procent jämfört med ca 1 procent för den äldsta

procent av befolkningen i åldern 16–84 år åren

åldersgruppen (STAD 2014).

2014–2015 (CAN 2016).
En annan frågeundersökning genomförd under 2012

männen och 9,3 procent av kvinnorna. Däremot är det

Det är svårt att beräkna kostnader för
narkotikamissbruket. I Missbruksutredningen (2011)

skattade att 45 000 personer i åldrarna 17-84 år

görs skattningar av samhällets kostnader för missbruket

uppfyllde kriterierna för narkotikaberoende under den

av narkotika. I utredningen kommer man fram till att

senaste 12-månadersperioden. Det motsvarar 0,6 procent

kostnaden var cirka 24 miljarder år 2008. Ungefär 26

av befolkningen i åldersintervallet (STAD 2014).

procent av kostnaderna uppstår i sjukvård och

Det i särklass vanligaste narkotikapreparatet i Sverige

socialtjänst och 27 procent utgörs av kostnader för

är cannabis. Exempel på kortsiktiga effekter av

statliga myndigheter (bl.a. rättsväsende och

cannabisanvändning är påverkan på medvetande,

förebyggande arbete). Indirekta kostnader såsom

kognition perception och beteende. Det finns inga

produktionsbortfall vid sjukskrivning och för tidig död

rapporterade fall om dödlig överdos av cannabis i den

utgör ca 42 procent. Resterande fem procent är

epidemiologiska litteraturen. Det finns visst stöd för att

kostnader som uppstår i privat sektor, t.ex.

cannabisrökning kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom

försäkringskostnader och företagshälsovård (CAN

bland unga, som annars har låg risk för den typen av

2014).

sjukdom. Cannabisanvändning kan också ge akut
försämrad koordination och på så sätt öka risken för

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven

till beroende. Några tecken på cannabisberoende är

Droger och dilemman
Arbeta med programmet ”Droger och dilemman”

abstinenssymtom som aptitförändringar,

från Utbildningsradion. Genom att klicka på olika

humörsvängningar och sömnproblem vid avslutad

ikoner i ”staden” kan du ta del av fakta om olika

användning (CAN 2016).

droger, se filmer som beskriver olika dilemman

exempelvis trafikolyckor. Cannabisanvändning kan leda

En av tio i befolkningen har någon i sin närhet som

och ta ställning i olika handlingsalternativ.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Narkotika

Länk för uppgiften: http://goo.gl/pQjt6J
Studiebesök
Planera ett besök på en öppenvårdsmottagning i
kommunen som arbetar med tidiga interventioner
vid cannabisanvändning. Låt eleverna skriva ner
frågor de har om cannabismissbruk. Låt eleverna
bearbeta sina fakta och formulera relevanta frågor
inför besöket. Låt eleverna välja mellan
examinationsformerna uppsats (med ett antal
förbestämda frågor), utställning, presentation för
yngre klasser/föräldrar/parallellklass eller
rollspel/teater. Faktainsamlingen kan kompletteras
med att eleverna skickar in frågor till experter på
webbsidan: www.drugsmart.com

Källor och material
Film/tv
Kortfilm ”Hög”, www.ur.se, 6.24 min.
http://goo.gl/BtO2ds
Se filmen ”Sanningen om cannabis” och arbeta med
tillhörande textmaterial.
http://goo.gl/KFJQq5
Film och textmaterial finns också för nedladdning.
http://goo.gl/4r2uaY

Alkohol

A6 – Vilka konsekvenser får alkoholbruk för
individen och omgivningen, ekonomiskt och
socialt?
Matematik
Alkohol är det vanligaste berusningsmedlet i Sverige,

sjukdomarna beräknades dock kosta samhället ca 45

liksom i andra västländer. Närmare 80 procent av den

missbruksutredningen (SOU 2011:35) som regeringen

vuxna befolkningen i Sverige har druckit alkohol under

lät genomföra under 2011–2012, anger en summa på 49

de senaste 30 dagarna. Sveriges alkoholpolitik går

miljarder för alkoholens samhällskostnader år 2008 och i

främst ut på att begränsa alkoholens negativa

den summan bestod ungefär hälften av indirekta

konsekvenser genom att hålla nere den totala

kostnader såsom produktionsbortfall och för tidig död.

konsumtionen av alkohol med hjälp av alkoholskatter

Andra forskare menar att samhällskostnaden för

och begränsad tillgänglighet (CAN 2016).

alkoholen ligger på mellan 55 och 130 miljarder. Var

Alkohol kan ge upphov till skador på både kort och

miljarder kronor samma år. Den så kallade

man landar är beroende på vad man räknar in i

lång sikt. En akut effekt kan vara olyckor till följd av

kostnaderna. Även om man räknar in andra inkomster

berusning. Ett annat exempel där alkohol kan vara en

för statskassan än alkoholskatten är

bidragande faktor är våldssituationer. Beroende eller

alkoholkonsumtionen en olönsam affär för Sverige

organskador som skrumplever är exempel på långsiktiga

(CAN, 2014).

skador. Alkohol kan orsaka ett stort antal
sjukdomstillstånd och årligen vårdas i Sverige närmare

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven

medan nästan 2 000 avlider med någon alkoholrelaterad

Alkoholens kostnader
Den alkoholrelaterade ohälsan kostade samhället

diagnos (CAN 2016).

18 miljarder kronor år 2002. De största

30 000 personer på grund av en alkoholrelaterad orsak

Även omgivningen kan drabbas av en individs

kostnaderna kom till följd av sjukfrånvaro, och de

alkoholkonsumtion, exempelvis genom trafikolyckor,

näst största kostnaderna stod kategorin ”övrigt”

sjukfrånvaro eller att någon i omgivningen dricker

för, vilken inkluderar exempelvis misshandel,

okontrollerat. I en frågeundersökning från 2013 svarade

våldtäkt och skador till följd av rattfylleri. I tabell

15 procent av svenskarna att de upplevt negativ

2.16 på sidan 36 i rapporten ”Ekonomiska

påverkan av att någon i deras närhet druckit för mycket

beräkningar…” finns de olika kostnaderna

alkohol under senaste året. I synnerhet yngre kvinnor

presenterade i kategorier. Låt eleverna göra

rapporterade negativa konsekvenser av andras drickande

diagram för att illustrera de olika kostnaderna i

(STAD 2014). Uppskattningsvis 4-5 procent av alla barn

förhållande till varandra.

i Sverige under 18 år har föräldrar som har missbrukseller beroendeproblem (CAN 2014).
I Sverige betalar man skatt på all alkohol man köper,
och 2012 fick staten in ca 12,3 miljarder till statskassan
via alkoholskatten. De alkoholrelaterade skadorna och

Tio år senare (2002–2012) kostade de
alkoholrelaterade skadorna och sjukdomarna
samhället sammanlagt 45 miljarder kronor. I den
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summan är både så kallade direkta (läkemedel och
vård) och indirekta (förtidspension, kort och lång
sjukfrånvaro samt för tidig död till följd av
alkoholrelaterade sjukdomar och kriminalitet)
kostnader inkluderade. Hur mycket skulle den
summan minska om man lyckades minska
sjukdomsbördan med 5 procent? 15 procent?
Anhöriga barn
Uppskattningsvis 4-5 procent av alla barn i
Sverige under 18 år har föräldrar som har
missbruks- eller beroendeproblem. Hur många
barn är det? Hur många barn i din ålderskull? Hur
många barn i ditt län? Gå in på www.scb.se och ta
reda på svaret med hjälp av deras
befolkningsstatistik!

Källor och material
Internet/ text
Rapport ”Ekonomiska beräkningar och bedömningar.
Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010”,s
34–37. Statens folkhälsoinstitut, (2011c).
http://goo.gl/tNMdKI
Fakta om Alkohol, Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning (CAN).
http://www.can.se/Fakta/alkohol/
Rapport ”ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser
i den svenska befolkningen 2013” , STAD.
http://goo.gl/pGKUhT
Rapport ”Föräldrar i missbruks- och beroendevård och
deras barn, CAN.
http://goo.gl/Oy8pGr
Drogfakta. Frågor och svar om alkohol. CAN.
http://goo.gl/TgI59n

Alkohol

A6 – Vilka konsekvenser får alkoholbruk för
individen och omgivningen, ekonomiskt och
socialt?
Svenska
Alkohol är det vanligaste berusningsmedlet i Sverige,

sjukdomarna beräknades dock kosta samhället ca 45

liksom i andra västländer. Närmare 80 procent av den

missbruksutredningen (SOU 2011:35) som regeringen

vuxna befolkningen i Sverige har druckit alkohol under

genomförde under 2011-2012, anger en summa på 49

de senaste 30 dagarna. Sveriges alkoholpolitik går

miljarder för år 2008 och i den summan bestod ungefär

främst ut på att begränsa alkoholens negativa

hälften av indirekta kostnader såsom produktionsbortfall

konsekvenser genom att hålla nere den totala

och för tidig död. Andra forskare menar att

konsumtionen av alkohol med hjälp av alkoholskatter

samhällskostnaden för alkoholen ligger på mellan 55 och

och begränsad tillgänglighet (CAN 2016).

130 miljarder.

Alkohol kan ge upphov till skador på både kort och

miljarder kronor samma år. Den så kallade

Var man landar är beroende på vad man räknar in i

lång sikt. En akut effekt kan vara olyckor till följd av

kostnaderna. Om man utgår ifrån den lägsta siffran på 45

berusning. Ett annat exempel där alkohol kan vara en

miljarder betyder det att det finns ett glapp på cirka 33

bidragande faktor är våldssituationer. Beroende eller

miljarder kr som blir en utgift för staten på grund av

organskador som skrumplever är exempel på långsiktiga

alkoholkonsumtionen i Sverige (CAN, 2013a).

skador. Alkohol kan orsaka ett stort antal
sjukdomstillstånd och årligen vårdas i Sverige närmare

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven

30 000 personer på grund av en alkoholrelaterad orsak

Läsuppgift
Läs och diskutera en roman. Tips om böcker:

medan nästan 2 000 avlider med någon alkoholrelaterad
diagnos (CAN 2016).
Även omgivningen kan drabbas av en individs
alkoholkonsumtion, exempelvis genom trafikolyckor,

- "Mig äger ingen"
Länk till CAN:s bibliotek: http://goo.gl/Iw5tdd

sjukfrånvaro eller att någon i omgivningen dricker
okontrollerat. I en frågeundersökning från 2013 svarade

- "Svinalängorna"

15 procent av svenskarna att de upplevt negativ

Länk till CAN:s bibliotek: http://goo.gl/7wYggm

påverkan av att någon i deras närhet druckit för mycket
alkohol under senaste året. I synnerhet yngre kvinnor

- "Flodhästen i vardagsrummet"

rapporterade negativa konsekvenser av andras drickande

Länk till CAN:s bibliotek: http://goo.gl/WtP7xn

(STAD 2014). Uppskattningsvis 4-5 procent av alla barn
i Sverige under 18 år har föräldrar som har missbrukseller beroendeproblem (CAN 2014).
I Sverige betalar man skatt på all alkohol man köper,
och 2012 fick staten in ca 12,3 miljarder till statskassan
via alkoholskatten. De alkoholrelaterade skadorna och

Uppmana eleverna att kolla med CAN:s bibliotek
eller skolbiblioteket om de har fler lästips på temat
alkoholmissbruk.
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Varför börjar en del dricka alkohol?
Titta på kortfilmen ”Påverkad” där Ida, 16 år,

sker i anslutning till skolavslutningen varje år.

berättar om hur det är när hon går på fest. Varför

Källa för uppgiften: http://goo.gl/JY5qfV

börjar en del dricka? Vilka är det som i mångt och
mycket påverkar vårt förhållande till alkohol?
Länk för uppgiften: http://goo.gl/944oZb
Barn i missbruksmiljö
På Drugsmarts hemsida finns råd till den som
lever i en familj där det förekommer missbruk. Här
kan man läsa sju råd till unga som lever med en
missbrukande förälder. Läs mer om råden genom

Källor och material
Internet/ film
Kortfilm ”Påverkad”. 6 min, Utbildningsradion 2013.
http://goo.gl/944oZb
Internet/ text
Kapitel ”Man vet inte var trappstegen är i livet…” i
boken med samma namn, Skolverket 1999.
http://goo.gl/aJOh68

att klicka på texten och beskriv sedan hur du skulle
välja att hjälpa och stödja någon som har en
missbrukande förälder?

Rapport ”Förebyggande arbete kring sociala överdrifter”,
Västra Götalandsregionen, 2011.
http://goo.gl/OYUaVW

Länk för uppgiften: http://goo.gl/I4y7gJ
Eget förhållande till alkohol
Läs kapitlet ”Man vet inte var trappstegen är i
livet…” i boken med samma namn. Skriv ner dina
reflektioner kring alkohol i relation till eget liv och

Faktatext "Missbruk i familjen" Drugsmart,
Centralförbundet för alkohol- och narkotikautbildning
(CAN).
www.drugsmart.com

situation, exempelvis:
- hur ser det ut med grupptryck, tjat från andra?
- majoritetsmissförståndet ”alla dricker”

Faktablad "Alkohol", CAN 2016
http://www.can.se/Fakta/alkohol/

- vilken roll har du på festen?
- Vad är en lyckad fest?

Rapport ”ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser
i den svenska befolkningen 2013” , STAD 2013

Länk för uppgiften: http://goo.gl/aJOh68

http://goo.gl/63lVWL

Strategier mot grupptryck
Presentera en ”fem i topp”-lista på de bästa

Rapport ”Föräldrar i missbruks- och beroendevård och

strategierna för att stå emot övertalning och

http://goo.gl/Mcaiiy

deras barn, CAN 2014

grupptryck.
Frågor och svar, Alkohol, "Vad kostar
Delta i Drugsmarts skrivartävling!
Skriv en egen uppsats/novell och skicka in till

alkoholkonsumtionen det svenska samhället?" CAN

Drugsmarts skrivartävling. Bidrag kan skickas in

http://goo.gl/Q05LUL

löpande under året. Juryarbete och prisutdelning

2013a

Alkohol

A6 – Vilka konsekvenser får alkoholbruk för
individen och omgivningen, ekonomiskt och
socialt?
SO
Alkohol är det vanligaste berusningsmedlet i Sverige,

sjukdomarna beräknades dock kosta samhället ca 45

liksom i andra västländer. Närmare 80 procent av den

missbruksutredningen (SOU 2011:35) som regeringen

vuxna befolkningen i Sverige har druckit alkohol under

lät genomföra under 2011–2012, anger en summa på 49

de senaste 30 dagarna. Sveriges alkoholpolitik går

miljarder för alkoholens samhällskostnader år 2008 och i

främst ut på att begränsa alkoholens negativa

den summan bestod ungefär hälften av indirekta

konsekvenser genom att hålla nere den totala

kostnader såsom produktionsbortfall och för tidig död.

konsumtionen av alkohol med hjälp av alkoholskatter

Andra forskare menar att samhällskostnaden för

och begränsad tillgänglighet (CAN 2016).

alkoholen ligger på mellan 55 och 130 miljarder. Var

Alkohol kan ge upphov till skador på både kort och

miljarder kronor samma år. Den så kallade

man landar är beroende på vad man räknar in i

lång sikt. En akut effekt kan vara olyckor till följd av

kostnaderna. Även om man räknar in andra inkomster

berusning. Ett annat exempel där alkohol kan vara en

för statskassan än alkoholskatten är

bidragande faktor är våldssituationer. Beroende eller

alkoholkonsumtionen en olönsam affär för Sverige

organskador som skrumplever är exempel på långsiktiga

(CAN, 2014).

skador. Alkohol kan orsaka ett stort antal
sjukdomstillstånd och årligen vårdas i Sverige närmare

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven

30 000 personer på grund av en alkoholrelaterad orsak
medan nästan 2 000 avlider med någon alkoholrelaterad

Hur kan alkohol påverka familjen?
Hur kan en förälders alkoholkonsumtion påverka

diagnos (CAN 2016).

en familj? Titta på avsnittet ”Markus pappa

Även omgivningen kan drabbas av en individs

dricker” och jobba utifrån tillhörande

alkoholkonsumtion, exempelvis genom trafikolyckor,

lärarhandledning.

sjukfrånvaro eller att någon i omgivningen dricker

Källa för uppgiften: http://goo.gl/9Avl3p

okontrollerat. I en frågeundersökning från 2013 svarade

Lärarhandledning: http://goo.gl/hEp1Ta

15 procent av svenskarna att de upplevt negativ
alkohol under senaste året. I synnerhet yngre kvinnor

Alkohol och våld
Att dricka alkohol kan göra att man blir aggressiv

rapporterade negativa konsekvenser av andras drickande

och impulsiv, och kan leda till slagsmål och våld.

(STAD 2014). Uppskattningsvis 4-5 procent av alla barn

Låt eleverna se kortfilmen ”Full” och diskutera hur

i Sverige under 18 år har föräldrar som har missbruks-

Jonathan och hans kompis hade kunnat hantera

eller beroendeproblem (CAN 2014).

situationen på ett annat sätt. Var det rätt av

påverkan av att någon i deras närhet druckit för mycket

I Sverige betalar man skatt på all alkohol man köper,
och 2012 fick staten in ca 12,3 miljarder till statskassan
via alkoholskatten. De alkoholrelaterade skadorna och

Jonathan att anmäla sin bästa kompis?
Varför/varför inte?

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Alkohol

Källor och material
Film/TV
Avsnitt ”Markus pappa dricker” i serien Orka. Ca 30 min
filmer, utbildningsradion.
http://goo.gl/9Avl3p
Kortfilm ”Full”. 6:40 min, från Fakta droger
http://goo.gl/jdL908
Text
Artikel från nationella brottsförebyggande rådet ”Det går
att minska gatuvåldet bland ungdomar” 2009.
http://goo.gl/MfMPlZ.

Tobak

T7 – Vad händer i kroppen när du använder
tobak?
Idrott och hälsa
Tobaksanvändningen i Sverige består huvudsakligen av
cigaretter och snus. Viss användning av vattenpipa
förekommer också, liksom av så kallade e-cigaretter.

Snus består av mald tobak, salter samt fuktoch smakämnen. Nikotin är den främsta
beroendeframkallande komponenten. Ett
flertal cancerframkallande ämnen har påvisats
i snus, bland annat nitrosaminer som kan öka
risken för cancer. Vissa studier avseende
svenskt snus har visat riskökningar för
munhålecancer och cancer i bukspottkörteln
(Folkhälsomyndigheten och Karolinska
institutet 2005). Snus är absolut inte något
riskfritt alternativ till rökning under en
graviditet. Hos blivande mödrar som snusat
dagligen finns en ökad risk för förtidig födelse
samt för att fostret dör innan födelsen, så
kallad intrateurin fosterdöd (Wikström et al,
2011).
Forskning pekar på att den mängd nikotin som en
genomsnittssnusare får i sig ökar risken att en
hjärtinfarkt får dödlig utgång. Själva nikotinet ger högre
blodtryck, ökad puls och hindrar nervkommunikationen i
musklerna samt reducerar blodflödet till de arbetande
muskelvävnaderna. Detta stör den lokala cirkulationen,
påverkar ämnesomsättningen och ger effekter på det
centrala nervsystemet (Folkhälsomyndigheten och
Karolinska institutet, 2005).

Cigaretter. I lungorna finns flera hundra
miljoner lungblåsor som är täckta av små
blodkärl (kapillärer). Kapillärerna ser till att
syret vi andas in går via lungblåsorna ut i
blodet, samtidigt som koldioxid lämnar blodet
samma väg och går ut ur kroppen via
utandningsluften. I blodet finns det röda
blodkroppar som ansvarar för att
transportera runt syret i kroppen så att det
hamnar där det behövs bäst. Hela kroppen
behöver syre för att fungera, bland annat till
hjärnans funktioner och till muskelarbete.
Varje blodkropp har plats för en begränsad mängd syre.
Vid rökning bildas något som heter kolmonoxid som tar
upp värdefull plats på varje blodkropp. Detta innebär att
en mindre mängd syre kan transporteras runt, vilket i sin
tur innebär nedsatt kapacitet på en mängd olika
områden, inte minst försämrad kondition (Drugsmart,
2014).
Rökning är, trots att Sverige internationellt sett har en
låg andel rökare, fortfarande den största yttre orsaken till
för tidig död. Rökningen dödade uppskattningsvis 12
000 rökare per år under perioden 2010–2012 (tidigare
uppgifter anger siffran 6 500). De fyra stora
folksjukdomarna lungcancer, kronisk obstruktiv
lungsjukdom (KOL), stroke och hjärtinfarkt stod för
omkring 8 000 rökorsakade dödsfall per år. Utöver detta
dog omkring 4 000 rökare i drygt 40-talet andra
åkommor som berodde på rökningen (Socialstyrelsen,
2014). Detta att jämföra med 260 personer som dog i
trafiken under 2013 (Transportstyrelsen, 2014).
Rökning har ett starkt samband med ett 60-tal
sjukdomstillstånd och de första skadorna på kroppen
märks redan när man är ung. En ung rökare får sämre hy,
sämre kondition, gula tänder, tunnare och skörare hår,

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tobak

sämre andedräkt och skörare naglar. Rökning bidrar

- Varför tror ni att snusning är norm inom vissa

även till att man känner sig tröttare och hängigare, blir

lagidrotter?

mer infektionskänslig och oftare förkyld. Infektioner

- Hur tror ni det kommer sig att det är mer ovanligt

sitter dessutom kvar längre. Det är även vanligare med

att snusa vid ensamidrotter?

astma, depressioner och ångest hos rökare än hos ickerökare (Nilsson, 2012).
Endast cirka en fjärdedel av tobaksröken andas in av

Tobak och idrott
Hur kan rökning påverka en persons

rökaren. Resten sprids i omgivningen och andas kanske

idrottsprestationer? Ta reda på hur rökning

in av andra människor som inte röker och som inte heller

påverkar kroppen och dra egna slutsatser.

vill röka. De får i sig nikotin och alla de kemiska ämnen
glödande cigaretten. Detta kallas passiv rökning

Tobakspolicy
Låt eleverna arbeta i grupp med att ta fram en

(Tobaksfakta, 2014).

tobakspolicy för en idrottsförening. Gruppen väljer

– en del av dem cancerframkallande - som bildas av den

Vattenpipa är något som många unga testar
att röka. En vanlig myt är att vattenpipsröken
är mindre farlig än vanlig cigarettrök eftersom
den är mildare och ofta har smak av olika
frukter. En röksession på en timme kan
motsvara lika mycket rök som från 100
cigaretter, och kolmonoxid och tjära kommer
ner i lungorna precis som vid vanlig
cigarettrökning. Partiklar från bränslet
(glödande kolbit) som vattenpipan eldas med
följer också med röken. Vattenpipstobak kan
vara nikotinfri, men det finns också varianter
med nikotin. Att dra in rök i lungorna är
farligt vilken sorts tobak det än är.
Då man ofta röker vattenpipa i sällskap med andra på
exempelvis en fest är risken att utsättas för passiv
rökning stor, och delar man munstycke till vattenpipan

vilken typ av förening de vill arbeta med. För
inspiration till uppgiften kan eleverna läsa på
riksidrottsförbundets hemsida.
Källa för uppgiften:
http://www.rf.se/Alkoholochtobak?
"Sant eller falskt"
Gör övningen "Sant eller falskt"
Källa för uppgiften:
http://smartungdom.se/snuskfri

Källor och material
Text
Rapport: ”Tobak. Kunskapsunderlag för
Folkhälsopolitisk rapport 2010”, s. 20-21.
Folkhälsomyndigheten, (2011e).
http://goo.gl/QU1QWc

med andra kan smittor som herpes spridas
(Länsstyrelserna, 2011).

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven
Idrott och snusning
Att idrottare tar avstånd från rökning är vanligt,
men inom vissa lagidrotter som till exempel
ishockey, bandy och fotboll är det snarare norm att
snusa.
- Vad betyder det att någonting är norm?

Faktablad "Tobak", Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning, 2016.
http://www.can.se/Fakta/tobak/

Tobak

T7 – Vad händer i kroppen när du använder
tobak?
Biologi och Kemi
&nbsp;
Tobaksanvändningen i Sverige består huvudsakligen

blodtryck, ökad puls och hindrar nervkommunikationen i
musklerna samt reducerar blodflödet till de arbetande
muskelvävnaderna. Detta stör den lokala cirkulationen,

av cigaretter och snus. Viss användning av vattenpipa

påverkar ämnesomsättningen och ger effekter på det

förekommer också, liksom av så kallade e-cigaretter.

centrala nervsystemet (Folkhälsomyndigheten och

Cigaretter innehåller bland annat nikotin som
stimulerar hjärta och blodcirkulation. En
person som röker en cigarett kan få en förhöjd
uppmärksamhets- och koncentrationsförmåga.
Många personer rapporterar också att nikotin
kan ha en lugnande och ångestdämpande
effekt. Koncentrationen av nikotin i lungor,
blod och hjärna är som högst fram till ungefär
tio minuter efter rökningen. Efter omkring 20
minuter är koncentrationen halverad.
Tobaksrökning kan också minska möjligheten
att bli gravid och orsaka skador på
foster (CAN 2016).
Snus innehåller liksom cigaretter nikotin, som
är den främsta beroendeframkallande
komponenten. Ett flertal cancerframkallande
ämnen har påvisats i snus, bland annat
nitrosaminer. Vissa studier har visat på ökad
risk för munhålecancer och cancer i
bukspottkörteln (Statens Folkhälsoinstitut och
Karolinska institutet 2005). Snus är inte
ett riskfritt alternativ till rökning under en
graviditet. Hos blivande mödrar som snusat
dagligen finns en ökad risk för förtidig födelse
samt för att fostret dör innan
födelsen (Wikström et al, 2011).
Forskning pekar på att den mängd nikotin som en
genomsnittssnusare får i sig ökar risken att en
hjärtinfarkt får dödlig utgång. Själva nikotinet ger högre

Karolinska institutet 2005).

Vattenpipa är något som många unga testar
att röka. En vanlig myt är att vattenpipsröken
är mindre farlig än vanlig cigarettrök eftersom
den är mildare och ofta har smak av olika
frukter. En röksession på en timme kan
motsvara lika mycket rök som från 100
cigaretter, och kolmonoxid och tjära kommer
ner i lungorna precis som vid vanlig
cigarettrökning. Partiklar från bränslet
(glödande kolbit) som vattenpipan eldas med
följer också med röken. Vattenpipstobak kan
vara nikotinfri, men det finns också varianter
med nikotin. Att dra in rök i lungorna är
farligt vilken sorts tobak det än är.
Då man ofta röker vattenpipa i sällskap med andra på
exempelvis en fest är risken att utsättas för passiv
rökning stor, och delar man munstycke till vattenpipan
med andra kan smittor som herpes spridas
(Länsstyrelserna, 2011).

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven
Myt och sanning om snus?
Läs artikeln ”Snusförnuft” som behandlar fyra
vanliga myter om snus. Läs även tankesmedjan
tobaksfaktas faktablad om snusets hälsorisker.
- Finns det fler påståenden om snus som du skulle
vilja undersöka sanningshalten i?
- Vilka argument tycker du väger tyngst för att
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INTE snusa?

http://goo.gl/ZavR2X

Källor för uppgiften:
Tobaksfakta - http://goo.gl/ZavR2X

Faktablad ”Om passiv rökning”, Tankesmedjan

Vårdguiden - http://goo.gl/e8umwJ

Tobaksfakta 2010.
http://goo.gl/kp4tn6

Tobaksrökens kemiska föreningar
Vilka kemiska föreningar finns i tobaksrök och hur

Tidsskrift 1177 Vårdguiden nr 1, 2014, artikel

påverkar dessa kroppen? Tobaksröken innehåller

"Snusförnuft" 2014.

tusentals olika kemiska ämnen. Beskriv några av

http://goo.gl/e8umwJ

de kemiska föreningarna och hur de påverkar
kroppen och hälsan. Sök information och gör

Faktabland "Tobak" Centralförbundet för alkohol- och

tydliga källhänvisningar.

narkotikaupplysning (CAN) 2016.

Jämför snus och rökning
Snus framhålls ofta som ett hälsosammare

http://www.can.se/Fakta/tobak/

alternativ till rökning. Men hur ser det egentligen

Internet/ media
Interaktiv webbsida ”Vad händer i kroppen när man

ut? Sök information om rökningens och snusets

röker?”. UMO, Ungdomsmottagningen på nätet.

effekter på kroppen och jämför. Sök information

http://goo.gl/j0gclP

och gör tydliga källhänvisningar.
Vattenpipa VS cigarett
Finns det skillnader mellan cigarettobak och
vattenpipstobak och vilka effekter får
vattenpipsrökning på kroppen?
Källa för uppgiften: http://goo.gl/B8dvvZ
Sant eller falskt?
Gör övningen "Sant eller falskt"
Källa för uppgiften:
http://smartungdom.se/snuskfri

Källor och material
Internet/ text
Rapport: ”Vattenpipa – rök utan risk?”, Statens
folkhälsoinstitut 2010.
http://goo.gl/B8dvvZ
Faktablad ”Snuset inte något harmlöst alternativ”.
Tankesmedjan Tobaksfakta, 2011.

Interaktiv webbsida "Sant eller falskt", Smart ungdom.
http://smartungdom.se/snuskfri

Dopning

D7 – Vad händer i kroppen när du använder
dopningspreparat?
Idrott och hälsa
Dopning är ett samlingsnamn för missbruk av
hormonpreparat och andra läkemedel för att öka
musklernas styrka och volym. Ofta dopar man sig i
estetiskt syfte, det vill säga för att man tycker att det är
fint med mycket muskler. Missbruk av dopningsmedel
räknas idag som ett samhällsproblem, eftersom det är
vanligt förekommande utanför tävlingsidrotten. Inom
idrotten används dopning för att idrottsutövare ska
kunna prestera bättre. Det finns många olika preparat
med olika effekter, i den här texten beskriver vi anabola
androgena steroider och efedrin.

Anabola androgena steroider (AAS) är ett
samlingsnamn för olika substanser som ger
liknande effekter. Dels en anabol effekt, det
vill säga uppbyggande, som gör så att
musklerna växer och en dels en androgen
effekt, som utvecklar det manliga könet och
ger mer hårväxt. Det här beror på att AAS
innehåller det manliga könshormonet
testosteron. På grund av att testosteronnivån i
AAS är väldigt mycket högre än den naturliga
nivån i kroppen stimuleras musklerna att växa
snabbt. Det är också därför man kan få
kraftiga biverkningar som problem med
potensen, problem med hjärnans kognitiva
funktioner och problem med blodfetter.
Exempel på biverkningar för män är acne på
överkroppen, förstorade bröstkörtlar, minskade
testiklar, aggressivitet, depression och förändringar i
humör och självförtroende. Exempel på biverkningar
för kvinnor är oregelbunden mens, förstorad
klitoris, ökad behåring på kroppen och mörkare röst.

Efedrin är klassat som läkemedel i Sverige,
men det finns med på WADA:s dopinglista
över förbjudna dopningsmedel. WADA står
för World Anti-Doping Agency och är en
organisation som arbetar mot dopning inom
idrotten. Efedrin har helt andra effekter på
kroppen än AAS och används i fitnesssammanhang för att tappa vikt istället för att
få musklerna att växa. Efedrin är ett
centralstimulerande medel som finns i vissa
läkemedel, till exempel i astma- och
hostmediciner.
Efedrin är centralstimulerande, det vill säga påverkar det
centrala nervsystemet, och ger ökad puls och man kan få
högre blodtryck. Det minskar hunger- och
sömnkänslorna så att man känner sig piggare och mindre
hungrig. De kraftigaste biverkningarna är att hjärtat och
blodomloppet ansträngs. Man kan också må dåligt
psykiskt, till exempel drabbas av oro och rastlöshet
kopplat till sömnproblem. Ångest, skakningar,
huvudvärk och kräkningar är andra biverkningar.

Kosttillskott är olika vitaminer och mineraler i
koncentrerad form som är tänkta som
komplement till kosten. Många av de preparat
som finns på marknaden är otillräckligt
kontrollerade och kan innehålla
dopingklassade substanser.
Riksidrottsförbundet varnar särskilt
för kosttillskott som utlovar ökad vikt eller
styrka då det huvudsakligen är där man funnit
dopingklassade substanser. Dessa preparat
säljs ofta under namnet "PWO" eller
"prestationshöjare" (riksidrottsförbundet
2016).
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&nbsp;

Faktablad "kosttillskott", Riksidrottsförbundet, 2016.
Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven
Varför Dopning?
Varför tror du att man väljer att använda

http://goo.gl/qdzI3W

dopningspreparat?

Extramaterial
På Riksidrottsförbundets hemsida finns en rad länkar till

- Lista fördelar och nackdelar.

artiklar och filmer om kosttillskott under kategorin

- Jämför för- och nackdelarna på ett kortsiktigt och

"kosttillskott".

långsiktigt perspektiv.

http://goo.gl/qdzI3W

- Diskutera detta kopplat till de manliga och
kvinnliga idealen. Vad anses vara manligt
respektive kvinnligt? Hur kommer det sig? Vad
kan det leda till för problem (exempelvis om en
ungdom inte upplever sig passa in i mallen)?
Kosttillskott
Se de tre filmerna i serien "kosttillskott" och skriv
kortfattade svar på nedanstående frågor.
- Hur ser du på ditt behov av kosttillskott?
- Lista de risker som tas upp kring kosttillskott?
- Vad sägs om människors vitaminbehov i
förhållande till vanliga kosttillskotts innehåll?
- Vad är skillnaden mellan kosttillskott, dopning
och läkemedel?

Källor och material
Film/tv
"Dopad" film, 7 min Sveriges Utbildningsradio, 2013.
http://goo.gl/nJrt4J
"Riskerna med kosttillskott", film, 6.30 min,
Riksidrottsförbundet 2014.
Film 1: http://goo.gl/ufLwWq
Film 2: http://goo.gl/lYdsZt
Text
”Anabola Androgena Steroider”, Gunnar Hermansson,
Tommy Moberg. Mediahuset i Göteborg AB, 2014.
Länk till CAN:s bibliotek: http://goo.gl/EKPB37

Dopning

D7 – Vad händer i kroppen när du använder
dopningspreparat?
Biologi och Kemi
Dopning är ett samlingsnamn för missbruk av

röst (Dopingjouren).

hormonpreparat och andra läkemedel för att öka

Efedrin är klassat som läkemedel i Sverige,
men det finns med på WADA:s dopinglista
över förbjudna dopningsmedel. WADA står
för World Anti-Doping Agency och är en
organisation som arbetar mot dopning inom
idrotten. Efedrin har helt andra effekter på
kroppen än AAS och används i fitnesssammanhang för att tappa vikt istället för att
få musklerna att växa. Efedrin är ett
centralstimulerande medel som finns i vissa
läkemedel, till exempel i astma- och
hostmediciner (Dopingjouren).

musklernas styrka och volym. Ofta dopar man sig i
estetiskt syfte, det vill säga för att man tycker att det är
fint med mycket muskler. Missbruk av dopningsmedel
räknas idag som ett samhällsproblem, eftersom det är
vanligt förekommande utanför tävlingsidrotten. Inom
idrotten används dopning för att idrottsutövare ska
kunna prestera bättre. Det finns många olika preparat
med olika effekter, i den här texten beskriver vi anabola
androgena steroider och efedrin (Dopingjouren).

Anabola androgena steroider (AAS) är ett
samlingsnamn för olika substanser som ger
liknande effekter. Dels en anabol effekt, det
vill säga uppbyggande, som gör så att
musklerna växer och en dels en androgen
effekt, som utvecklar det manliga könet och
ger mer hårväxt. Det här beror på att AAS
innehåller det manliga könshormonet
testosteron. På grund av att testosteronnivån i
AAS är väldigt mycket högre än den naturliga
nivån i kroppen stimuleras musklerna att växa
snabbt. Det är också därför man kan få
kraftiga biverkningar som problem med
potensen, problem med hjärnans kognitiva
funktioner och problem med
blodfetter (Dopingjouren).
Exempel på biverkningar för män är acne på

Efedrin är centralstimulerande, det vill säga påverkar det
centrala nervsystemet, och ger ökad puls och man kan få
högre blodtryck. Det minskar hunger- och
sömnkänslorna så att man känner sig piggare och mindre
hungrig. De kraftigaste biverkningarna är att hjärtat och
blodomloppet ansträngs. Man kan också må dåligt
psykiskt, till exempel drabbas av oro och rastlöshet
kopplat till sömnproblem. Ångest, skakningar,
huvudvärk och kräkningar är andra biverkningar
(Dopingjouren).

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven
Skador av dopningspreparat
Vilka är de vanligaste skadorna man kan få av att
använda dopningspreparat? Lista både fysiska och
psykiska skadeverkningar.

överkroppen, förstorade bröstkörtlar, minskade
testiklar, aggressivitet, depression och förändringar i

Varför tror du att man väljer att använda

humör och självförtroende. Exempel på biverkningar
för kvinnor är oregelbunden mens, förstorad

dopningspreparat?
- Lista fördelar och nackdelar.

klitoris, ökad behåring på kroppen och mörkare

- Jämför för- och nackdelarna på ett kortsiktigt och
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långsiktigt perspektiv.

steroidmissbrukare?” i boken Mandom, mod och morske

- Diskutera detta kopplat till de manliga och

män. Moberg och Hermansson, (2006).

kvinnliga idealen.
Case
20-årige Goran tränar på gym fem gånger i veckan
och skulle kunna tänka sig att testa dopning om det
inte fanns några biverkningar. Hur ser ni på det?
Låt eleverna diskutera.
Case
17-åriga Jenny har under ett halvår dejtat 22-årige
Johannes. Under de senaste månaderna har han
börjat träna mycket på gym, äta kosttillskott och
fått underliga humörsvängningar. Han har kort
stubin och Jenny börjar känna sig osäker i hans
sällskap eftersom hon inte längre vet hur han ska
reagera på olika saker. Hon får höra rykten på
skolan om att Johannes börjat använda
dopningspreparat på gymmet tillsammans med
sina träningskompisar, men hon är rädd för att
ställa honom mot väggen eftersom han lätt blir arg.
Några gånger har han till och med kastat saker i
marken eller i väggen när han blivit frustrerad.
Vad tycker ni att Jenny ska göra? Diskutera.

Källor och material
Film/tv
Programmet Ramp, ”Idrott och propaganda”. Finns både
i 42 min och 27 min version på AV-media som
strömmande video.
http://goo.gl/IrFZXc
Text
Kapitel ”Hälsoeffekter av dopning” i boken Beroende
och droger, s. 174. Wramner, Pellmer och Hellström,
(2010).
Kapitel ”Vad händer i hjärnan på en

Narkotika

N7 – Vad händer i kroppen när man använder
narkotika?
Biologi och Kemi
Olika sorters narkotika påverkar kroppen på olika sätt,

inblandat (CAN 2016).

en del verkar till exempel uppiggande och andra

som har relaterats till cannabisanvändning under längre

lugnande. De droger som man röker påverkar

tid (dagligen/näst intill dagligen under många år) är

luftvägarna, droger som injiceras medför risk för

bland annat beroende och bronkit. Långvarig och

blodsmitta av olika infektioner. Den absolut vanligaste

omfattande cannabisanvändning kan eventuellt utlösa

narkotiska substansen som används i Sverige är

hjärtinfarkt och stroke hos unga cannabisanvändare.

cannabis, så det är cannabis vi tar upp i den här texten.

Studier har också påvisat ett dos-respons förhållande

Nu för tiden finns även syntetiska varianter av cannabis,

mellan cannabisanvändning i tonåren och risken att

de nämns också i texten.

utveckla psykotiska symptom eller schizofreni.

Cannabis (hasch och marijuana) har historiskt använts

Några exempel på skador och negativa konsekvenser

Regelbundna cannabisanvändare löper större risk att

både som berusningsmedel och i medicinska syften. Det

uppleva psykotiska symptom och störningar om

är framförallt från växtsorterna Cannabis sativa och

personen i fråga eller någon i familjen har sådan

Cannabis indica som cannabis utvinns. Rökning är det

sjukdomshistorik och om cannabisbruk påbörjas under

vanligaste intagningssättet (CAN 2016).

mitten av tonåren. Det är svårt att tolka samband mellan

Den huvudsakliga aktiva komponenten i cannabis

regelbunden cannabisanvändning och negativa

heter Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). THC

hälsoeffekter, eftersom cannabisanvändare skiljer sig

förekommer i olika koncentrationer i olika beredningar.

från icke-användare i flera avseenden. Exempelvis är

Vid rökning tas THC upp via lungorna. Vilka effekter

cannabisanvändare mer benägna att använda alkohol,

THC-intag har beror på bland annat dos,

tobak och andra illegala droger och de är också mer

användningssätt och tidigare erfarenheter av droger. De

benägna att vara mer risktagande än dem som inte

flesta cannabinoider bryts ned i levern medan en del

använder (CAN 2016).

lagras i fettvävnaden, vilket ger en lång utsöndringstid

finns visst stöd för att cannabisrökning kan öka risken

Spice är ett namn för olika substanser som
liknar cannabis, så kallade syntetiska
cannabinoder som röks. De består av torkade
örter eller torkade växtdelar (det är därifrån
namnet kommer) där man har tillsatt
syntetiska cannabinoider med hjälp av
lösningsmedel.

för hjärt-kärlsjukdom bland unga som annars har låg risk

Spice kan innehålla många olika typer av substanser och

för den typen av sjukdom. Cannabisanvändning kan

säljas under många olika namn. Spice ger effekter som

också ge akut försämrad koordination och därigenom

liknar de man får av cannabis, men man får ofta ett

öka risken för exempelvis trafikolyckor. När det gäller

kraftigare rus med mer eller mindre uttalade

trafikolyckor ökar risken avsevärt om även alkohol är

centralstimulerande effekter. Eftersom olika

och de kan därför finnas kvar i kroppen i mer än sex
veckor (CAN 2016).
Exempel på kortsiktiga effekter av
cannabisanvändning är påverkan på medvetande,
kognition, perception och beteende. Det finns inga
rapporterade fall om dödlig överdos av cannabis. Det

Narkotika

också andra effekter, som minskad muskelkontroll, ökad

Cannabis och beroende
Läs om hur Cannabis påverkar hjärnan. Vilka

reaktionstid och sämre reflexer. På längre sikt kan man

komponenter tas upp som viktiga för

få rinnande näsa, hosta, irriterad hals, extrem trötthet,

beroendeutvecklingen? Beskriv skillnaden mellan

huvudvärk, ångest och känna nedstämdhet.

engångsanvändarens rusupplevelse jämfört med

lösningsmedel används för att framställa spice får man

Syntetiska cannabinoider påverkar samma receptorer i

vanerökarens. Hur förklaras denna skillnad och

hjärnan och immunförsvaret som cannabis gör. Det är

vad riskerar detta leda till?

därför rusen ger liknande effekter, till exempel

Källa för uppgiften: http://goo.gl/On67Li

illamående, trötthet, stora pupiller, minnesstörning,
förhöjd puls och förhöjt blodtryck. Man kan känna sig
avslappnad, men man kan också bli torr i munnen, få

Källor och material

hungerkänslor, panikkänslor, ökad ångest, illamående,
rastlöshet, förhöjd puls och förhöjt blodtryck. Man

Internet/ text
Artikel ”Cannabisrökare får lägre IQ”. SVT Vetenskap,

riskerar också att få njursvikt, hjärtinfarkt och problem

2012.

med levern. Tecken på överdos kan vara stora pupiller,

http://goo.gl/BaeDpB

hyperaktivitet, upprymdhet, rastlöshet, bröstsmärtor,
hallucinationer och kramper. En överdos innebär en

Häfte ”8 myter om cannabis”, Olsson, 2012.

ökad risk för psykos, illamående, kräkningar, kramper

http://goo.gl/kkqM2U

och njursvikt. I extrema fall kan man drabbas av
epileptiska anfall (internetmedicin).
&nbsp;

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven
Påståenden om cannabis
Faktagranska några påståenden om cannabis,
återfinns i bilaga 3.

Rapport ”Ungdomars frågor om alkohol och droger”.
Centralförbundet för alkohol- och narkotikautbildning
(CAN), 2012.
http://goo.gl/WrRFPL
Fakta om Cannabis, Cannabishjälpen, Nationella
Cannabisnätverket.

Cannabis och mental utveckling
Hur kan cannabis påverka hjärnan och ungdomars

http://goo.gl/On67Li

mentala utveckling? Hur påverkar cannabinoider

Fakta om THC, Hjärnguiden.

hjärnans funktioner och vad får det för effekter?

http://goo.gl/Mgl7L7

Sök information kring frågan och presentera dina
svar tillsammans med tydliga källhänvisningar.

Europeisk statistik om narkotikasituationen i Europa,

Kom ihåg att vara källkritisk!

European monitoring centre for drugs and drug addiction
(EMCDDA).

Cannabis och hjärnan
Gå igenom bildspelet "droger och hjärnan" och ta

http://goo.gl/LSM1pg

reda på hur hjärnans signalsystem påverkas av

Faktablad "Cannabis", CAN 2016.

exogena cannabinoider.

http://goo.gl/1h0HVt

Källa för uppgiften: http://goo.gl/zH7JRp
Artikel ”Intoxikation och missbruk – Spice”.
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http://goo.gl/bkibXN
Internet/ media
Radioinslag ”Cannabis sänker IQ”. Sveriges radio, 2012.
1:23 min.
http://goo.gl/zz2Ur1
Informationsfilm, Kunskapsmedia, från 13 år
”Cannabis”, 2012.
http://goo.gl/qmHEq3
Programserie Sveriges utbildningsradio Samtiden –
Fakta om cannabis (fördjupning för lärare).
http://goo.gl/3A2rVy

Alkohol

A7 – Vad händer i kroppen när du använder
alkohol?
Idrott och hälsa
Enligt World Cancer Report (2014) ligger alkohol

personer. Vissa forskare menar att alkoholkonsumtion

bakom ungefär fem procent av all cancer (till exempel

kärlsjukdomar, diabetes och livslängd. Men forskningen

lever-, bukspottkörtel- och bröstcancer). Det gör alkohol

är ifrågasatt. Det är svårt att bedriva forskning på något

till den näst största enskilda orsaken till cancer (näst

som är så integrerat med vår kultur och våra normer.

efter tobak).

Lyckas man isolera effekten av alkohol verkar den

Alkoholens nedbrytningsprodukt (acetaldehyd) är

har hälsofrämjande effekter för vissa hjärt- och

positiva hälsoeffekten försvinna. Man bör inte

giftig för vävnader och organ. De vanligaste

rekommendera alkoholkonsumtion framför metoder utan

alkoholrelaterade sjukdomarna är hjärt- och

biverkningar, bland annat eftersom även måttlig

kärlsjukdomar, inflammation och cancer i

alkoholkonsumtion ger ökad risk för cancer,

bukspottskörteln, fettlever och levercirros

fosterskador, högt blodtryck och kroniska leverskador.

(skrumplever), samt cancer i mun och magtarmkanal.

(Folkhälsoinstitutet, 2016).

Alkoholkonsumtion är en riskfaktor för tre av Sveriges

Rent medicinskt visar forskningen att människans

vanligaste folksjukdomar cancer, hjärt-kärlsjukdomar

hjärna genomgår förändringar och utvecklas ända upp

och diabetes. Övriga riskfaktorer för dessa kroniska

till man är 25 år. Ungdomsperioden är otroligt viktig för

sjukdomar är tobaksbruk, ohälsosam kost och fysisk

hjärnans utveckling och att dricka alkohol innebär en

inaktivitet. Alkohol är enda orsak till cirka 25 kroniska

stor stress för hjärnan under den här perioden.

sjukdomar, och bidrar till mer än 200 sjukdomstillstånd.

Hippocampus (minne) minskar i volym och kan inte

Risken för sjukdom eller dödsfall ökar ju mer man

utvecklas ordentligt om man dricker stora mängder

dricker, och forskarna har inte kunnat fastställa en lägre

alkohol. Den vita substansen i hjärnan som ska isolera

gräns där det inte finns någon risk. Vissa människor är

nervtrådarna och se till att kopplingarna fungerar,

känsligare för alkoholens skadliga effekter på grund av

minskas också. Till följd får man sämre arbetsminne,

ålder, kön och ärftliga orsaker (Folkhälsoinstitutet,

uppmärksamhetsstörningar och svårigheter att planera

2016).

och utföra saker. Vill man optimera sin förmåga inför

I Sverige lever statistiskt sett 4–5 barn per skolklass i
hushåll där någon vuxen riskkonsumerar alkohol.
Konsumtionen kan leda till negativa konsekvenser för

framtiden ska man således undvika alkohol (UR
Samtiden 2013).
Det finns även sociala aspekter på varför ungdomar

både förälderns och barnets hälsa och skolresultat. Minst

ska undvika alkohol. Man behöver erfarenhet av

60 000 barn under 18 år i Sverige har en förälder med

alkoholens effekter för att veta hur man ska hantera vissa

allvarliga missbruksproblem. Dessa barn har en stor

saker. Ungdomar har en sämre frontal verksamhet, vilket

överrisk för självmord, olyckor och våld och eget

betyder att de inte har full förståelse för konsekvenserna

alkohol- och narkotikamissbruk. (Folkhälsoinstitutet,

av sitt handlande. Nyfikenhet, grupptryck och traditioner

2016).

spelar stor roll under ungdomsåren och ofta finns det

Det finns forskningsbelägg för att alkohol också har
positiva hälsoeffekter i liten mängd och främst för äldre

ingen i närheten som kan bromsa. Beroendeläkare
Tobias Eriksson på Karolinska institutet beskriver en
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20-åring killes svar på hur han tänkte när han druckit så
mycket att han fått andningssvårigheter och hamnat på
akuten; ”Det var nollning och det förväntades” (UR
Samtiden 2013).

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven
Idrott och alkohol
Använd er av diskussionsmaterialet ”Idrott och
alkohol?” från Riksidrottsförbundet och IQ.
Materialet tar upp olika scenarion kring alkohol
och idrott och blandar dessa med fakta samt ställer
frågor som eleverna kan diskutera. Det finns även
plats för eleverna att skriva ner egna tankar.
Diskussionen kan ske på lektionen och de egna
reflektionerna kan bli hemuppgifter.
Källa för uppgiften: http://goo.gl/DEZJCT

Källor och material
Text
Faktablad "Alkohol" Folkhälsomyndigheten, 2016.
http://goo.gl/AJ1Wo9
”Idrott och alkohol?”, ett diskussionsmaterial. IQ och
Riksidrottsförbundet.
http://goo.gl/DEZJCT
Artikel: ”Några tankar om idrott och alkohol”. Svensk
idrottsforskning, 2006.
http://goo.gl/POGY1d
Internet/ media
Föreläsningen ”Ungdom och alkohol” med
beroendeläkare Tobias Eriksson, Karolinska institutet.
18:38 min.
http://goo.gl/UO73QR

Alkohol

A7 – Vad händer i kroppen när du använder
alkohol?
Biologi och Kemi
Alkohol tas upp av mage och tunntarm och transporteras

diagnos (CAN 2016).

via blodet till bland annat hjärnan. Det kan leda till

När man dricker alkohol tas den upp i blodet och

känslor av välbehag, avslappning och ångestlindring

transporteras till kroppens olika organ. Vid graviditet går

men också aggressivitet, trötthet och illamående.

alkoholen genom moderkakan över till fostrets

Effekterna av alkoholpåverkan varierar, Det beror både

blodomlopp och fostret får då samma promillehalt som

på hur mycket man dricker, individuella förutsättningar

den gravida kvinnan. Idag går det inte att slå fast exakt

och situationer. Exempelvis har kroppsstorleken

vilken effekt olika mängder alkohol har på fostret men

betydelse. Att dricka på fastande mage eller att snabbt

senare års forskning ger stöd för att redan små

dricka större mängder leder till kraftigare berusning och

alkoholmängder kan påverka fostret. Därför är

vid konsumtion av stora mängder kan dödsfall inträffa

rekommendationerna i Sverige och många andra länder

till följd av alkoholförgiftning (CAN 2016).

att inte dricka alkohol alls under graviditeten. Graden av

Känsligheten för alkohol ökar med stigande ålder,

Alkohol kan vara skadligt för fostret vid en graviditet.

skada som kan uppstå hos fostret påverkas bland annat

bland annat på grund av ändrad ämnesomsättning.

av en individuell känslighet för alkohol hos kvinnan och

Eftersom kvinnor i allmänhet väger mindre och har

fostret samt hur mycket och när under graviditeten

mindre mängd vatten per kilo kroppsvikt än män, blir en

kvinnan har druckit (CAN 2016).

kvinna genomsnittligt mer berusad om hon dricker

Om fostret får i sig alkohol kan alla celler och organ

samma mängd alkohol som en man. Det varierar hur

påverkas. Hjärnan är särskilt sårbar, den och

länge alkoholen stannar kvar i kroppen hos olika

nervsystemet utvecklas ända fram till födseln.

personer men en tumregel är att man förbränner 0,1

Alkoholintag kan öka risken för missfall, att barnet föds

gram alkohol per kilo kroppsvikt och timme.

för tidigt, får hämmad tillväxt, nedsatt intelligens och

Förbränningen kan inte påskyndas genom bastubad,

missbildningar. För att tydliga missbildningar ska uppstå

motion eller liknande. Alkohol förbränns huvudsakligen

krävs att kvinnan har druckit stora mängder alkohol

av levern, och samtidigt bruk av exempelvis läkemedel

under en begränsad period tidigt i graviditeten. Ett barn

innehållande paracetamol innebär en extra belastning

som föds med tillväxthämning, typiska

(CAN 2016).

ansiktsförändringar och symptom från centrala

Alkohol kan ge upphov till skador på både kort och

nervsystemet får diagnosen FAS, Fetalt

lång sikt. En akut effekt kan vara olyckor till följd av

Alkoholsyndrom. Numera används ofta termen fetala

berusning. Ett annat exempel där alkohol kan vara en

alkoholspektrumstörningar (Fetal Alcohol Spectrum

bidragande faktor är våldssituationer. Beroende eller

Disorder, FASD) för att beskriva det spektrum av skador

organskador som skrumplever är exempel på långsiktiga

som kan uppstå på foster som får i sig alkohol (CAN

skador. Alkohol kan orsaka ett stort antal

2016).

sjukdomstillstånd och årligen vårdas i Sverige närmare

Människans hjärna genomgår förändringar och

30 000 personer på grund av en alkoholrelaterad orsak

utvecklas ända upp till man är 25 år. Ungdomsperioden

medan nästan 2 000 avlider med någon alkoholrelaterad

är alltså otroligt viktig för hjärnans utveckling och att

Alkohol

dricka alkohol innebär en stor stress för hjärnan under

däremot mängden testosteron medan det kvinnliga

den här perioden. Det finns även sociala aspekter på

könshormonet östrogen minskar. Det kan vara en orsak

varför ungdomar ska undvika alkohol. Man behöver

till att kvinnor kan känna ökad sexuell lust när de druckit

erfarenhet av alkoholens effekter för att veta hur man

alkohol (CAN, 2014).

ska hantera vissa saker. Ungdomar har en sämre frontal
verksamhet, vilket betyder att de inte har full förståelse

Tips på uppgifter och frågeställningar för eleven

grupptryck och traditioner spelar stor roll under

Vad händer i hjärnan då man dricker alkohol?
Läs om hur hjärnan fungerar, hur alkohol påverkar

ungdomsåren och ofta finns det ingen i närheten som

hjärnan och hur alkoholberoende utvecklas.

kan bromsa (UR 2013).

Källor för uppgiften:

för konsekvenserna av sitt handlande. Nyfikenhet,

Alkohol kan både hämma och förstärka den sexuella

http://goo.gl/3chGLg

lusten och förmågan. Sambandet mellan alkohol och sex

http://goo.gl/I860XE

kan skilja sig från person till person och se olika ut i
hur alkoholen påverkar halterna av olika hormoner och

Hälsoeffekter
Hur påverkar alkohol kroppen och hälsan? Leta

signalsubstanser. Välbehaget man känner vid lättare

reda på information om hur alkohol påverkar

berusning beror till stor del på att dopaminet ökar i den

kroppens olika organ. Hitta på ett sätt att

delen av hjärnan som fungerar som centrum för känslor

presentera effekterna kortfattat med

av njutning och välbefinnande. Dopaminet kan ge

källhänvisningar. Kom ihåg att vara källkritisk!

olika situationer. En medicinsk förklaring fokuserar på

känslor av upprymdhet, men också vara rogivande och
muskelavslappnande. Studier tyder på att dopaminet
även kan öka den sexuella lusten (CAN, 2014).
Våra föreställningar och förväntningar på hur alkohol

Faktagranska några påståenden om alkohol
I bilaga 3 finns några påståenden om alkohol. Är
de riktiga? Faktagranska med hjälp av ”Frågor och

påverkar sexualiteten har också betydelse. Vi kan dricka

svar om alkohol” på CAN:s hemsida.

alkohol för att festa och komma igång, men också för att

Källa för uppgiften: http://goo.gl/28B6eF

varva ner. På samma sätt kan alkoholen både minska och
även omdömet. Studier har visat att benägenheten att

Alkohol och sex
Hur påverkar alkohol sexlusten och den sexuella

skydda sig från oönskad graviditet och sexuellt

förmågan? Finns det några myter om alkohol och

överförbara sjukdomar minskar i samband med

sex som inte stöds av fakta? Sök information och

alkoholkonsumtion (CAN, 2014).

ställ frågor. Källa för uppgiften: www.umo.se eller

öka vår sexuella lust och förmåga. Alkohol påverkar

Att alkohol ökar lusten betyder inte att den sexuella

www.drugsmart.com

förmågan ökar. Alkohol kan orsaka impotens både på
lång och kort sikt. Det hänger bland annat ihop med att
den påverkar mängden manligt och kvinnligt

Källor och material

alkohol har ofta låga nivåer av det manliga

Internet/ text
Frågor och svar, ”Hur hänger alkohol och sex ihop?”

könshormonet testosteron. Alkohol gör att produktionen

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

av testosteron minskar, och det sker redan vid en relativt

(CAN) 2014.

måttlig berusning. Alkoholkonsumtion stimulerar också

http://goo.gl/lwpsjW

könshormon. Män som ofta dricker stora mängder

enzymer som förbränner testosteron. Hos kvinnor ökar
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Frågor och svar, ”Vad händer om man dricker alkohol
när man är gravid?” CAN 2016
http://goo.gl/1k5XHq
Fakta, alkohol. ”Droger och hjärnan”, Drugsmart.
http://goo.gl/CEta9I
Rapport: ”Ungdomars frågor om alkohol och droger”
CAN 2013.
http://goo.gl/eTGTl4
Rapport ”Skolelevers drogvanor” CAN 2015.
http://goo.gl/V2q2Uk
Faktablad "Alkohol" CAN 2016.
http://goo.gl/zkn1GR
Internet/ media
Radioprogrammet Ligga med P3, ”Alkohol gör dig mer
knullsugen – men själva sexet blir sämre”. 3:32 min.
http://goo.gl/nl3HCT
Interaktivt läromedel, "Droger och dilemman", Sveriges
utbildningsradio 2013.
http://goo.gl/EclSYf
Sveriges utbildningsradio Samtiden "Beroendets
mekanismer, 2013
http://goo.gl/Yb0Bh1

Bilagor

Uppstartsfas – några förslag till innehåll
1. Låt varje elev arbeta med Plus och minus med droger
samt ta ställning till följande påståenden (se
kopieringsunderlag). Diskutera gärna men vänta till
slutet av arbetsområdet med att sammanställa och
återföra resultatet.
2. Vad är ANDT på schemat? Genomgång av
temat/arbetsområdet. Pedagogisk presentation med syfte,
genomförande och kunskapskrav. Vilka frågor och
ANDT-produkter ska vi arbeta med? Vad ska bedömas
och hur ska det examineras?
3. Några ord och uttryck som kan vara bra att känna
till då vi arbetar med ANDT på schemat, till exempel
illegal, lobbyverksamhet, myt, lobbying, konsumtion,
sociala (ekonomiska) konsekvenser,
ekonomisk/social/ekologisk hållbarhet.
4. Källkritisk granskning (se bilaga 2).Hur ska vi
förhålla oss till alla påståenden om droger som vi läser
på Internet eller i tidningar och böcker?
5. Frågelåda om droger. Här kan eleverna anonymt
ställa frågor om ANDT som man vill ha svar på. Kan
finnas med under hela ANDT-arbetet. De frågor som
inte läraren eller klassen kan hitta svar på kan samlas
ihop och ges till en inbjuden sakkunnig.
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Plus och minus med droger
Det finns för- och nackdelar med allt här i livet. Skriv in
så många plus och minus du kan komma på med tobak,
alkohol, narkotika och dopning
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Ta ställning till följande påståenden
1. Att använda cannabis en gång/vecka är inte mer
skadligt än att dricka sig berusad en gång/vecka.
2. Att odla cannabis för eget bruk är tillåtet.
3. De som börjar snusa löper mindre risk att börja
röka.
4. Det är inte så stora hälsorisker om ungdomar
dricker sig berusade en gång i veckan.
5. Svenska ungdomar dricker sig mer berusade och
röker mer än ungdomar i andra länder därför att våra
åldersgränser och att alkohol bara får säljas på
systembolaget gör det mer spännande för svenska
ungdomar att röka och dricka.
6. Om man bara informerar om hälsoriskerna borde
var och en få bestämma själv om man vill bygga upp
sina muskler med hjälp av anabola steroider.
7. Eftersom staten kammar hem miljardbelopp genom
alkohol- och tobaksskatter skulle det vara en förlust för
samhället om människor slutar dricka alkohol och att
röka.
8. Kriminella grupper gör stora förtjänster på att
smuggla in och sälja narkotika så om vi gör cannabis
lagligt förlorar kriminella grupper sin största
inkomstkälla.
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Källkritisk granskning
Tips på innehåll:
1. Exempel på inspelade lektioner om källkritik,

Hänvisas det till källor?
Finns det något datum på sidan?

filmer m.m. finns på http://kollakallans.wikispaces.com/

Kan du få information från andra ställen?

K%C3%A4llkritik+-+filmer

Har du letat i skolbiblioteket?

2. På

Har du jämfört med andra webbsidor?

http://mediekompass.se/mediekunskap/kaellkritik finns

Vilken var den bästa källan?

en mycket kort, enkel text där eleverna ska avgöra vilka

Några kritiska frågeställningar då en forskningsstudie

påståenden i texten som de bör förhålla sig kritiska till.
3. Visa en bild som är retuscherad eller visa ett klipp

citeras som stöd för ett påstående.
(Nedanstående frågeställningar är avsedda att utgöra

från programmet ”Att fuska med bilder” ur UR:s serie

ett stöd i första hand för läraren då man bedömer hur

Är det sant (http://www.ur.se/Tema/Kallkritik-genomska

tillförlitlig en ”vetenskaplig studie” är).

da-mediebruset/Bildkritik/Sa-luras-du-av-bilden).
4. Gör viskleken/historiekedjan, som visar hur lätt det

1. Är studien relevant för vårt ämnesområde/vår
målgrupp. (Resultatet av en studie, som bygger på

är att missuppfatta vad någon säger och hur en kort

exempelvis djurförsök, patientgrupper med vissa

berättelse kan förändras då den går genom flera

diagnoser eller åldersgrupper kan inte alltid

personer. Jämför skillnaden mellan första versionen och

generaliseras).

sista.
Då eleverna ska ta ställning till innehållet på en
webbsida kan Skolverkets lathund ”Kolla källan” vara
användbar. Den innehåller ett antal frågeställningar:

2. Är den publicerad i en vetenskaplig tidskrift som –
till skillnad mot populärvetenskapliga tidskrifter –
använder sig av en peer-review process (se nedan)?
3. Är det en ”systematic review”, en ”metastudie”,

Vem har gjort webbsidan?

dvs. sammanfattning av flera enskilda studier som

Är det en myndighet?

uppfyller specifika kvalitetskrav (t.ex. av-seende

Är det en organisation?

bortfall, uppföljningstid, slumpmässigt indelade försöks-

Är det ett företag?

och kontrollgrupper). En systematic review/metastudie

Är det en privatperson?

väger därför mycket tyngre än en enskild studie.

Är det någon som kan ämnet?
Är det någon du litar på?
Varför är webbsidan gjord?

Hur ska uppgiften ”refereegranskad vetenskaplig
artikel” tolkas?
För att en artikel ska kunna kallas refereegranskad

För att informera om något?

krävs att tidskriften ifråga använder sig av en peer-

För att luras?

review-process. Det vill säga att artikeln genomgått

För att propagera för en åsikt?

granskning av oberoende referenter vars samlade

För att sälja något?

bedömning avgör om publikationen uppfyller till-

För att underhålla?

räckliga krav på vetenskaplig kvalitet för att accepteras

Hur ser webbsidan ut?

för publicering. Referenterna kan bestå av 3-5 bedömare

Finns det någon kontaktinformation?

som är experter på det område som artikeln omfattar.

Verkar texten seriös?

Oftast är gruppen internationellt sammansatt i syfte att

Fungerar länkarna?

täcka upp hela kunskapsområdet.
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Vill du veta mer om en vetenskaplig tidskrifts kvalitet
kan du konsultera den norska databasen DBH, från norska Universitets- og høgskolerådet, (http://dbh.nsd.uib.n
o/kanaler/kanalSok.do?tittelEllerIssnSoek=british+journ
al+of+psychiatry&amp;search=) som har tidskrifterna
indelade i två nivåer: 1. Scholarly (strikt vetenskaplig),
resp 2. Leading Scholarly (ledande vetenskaplig).
(Källa: Linnéuniversitetet: http://lnu.se/ub/publicera-idiva/vanliga-fragor---forskare)
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Faktagranska några påståenden om cannabis
och alkohol
Vad är sant och vad är falskt? (Med ”facit” och

falskt. Enligt Ramström: Skador av hasch och marijuana

källhänvisningar).

sid. 104 innehåller tjäran från cannabisrök 50 procent

CANNABIS

större mängd av vissa cancerframkallande ämnen (bland

Faktagranska följande påståenden, som med olika

annat det starkt cancerframkallande ämnet benspyren) än

formuleringar ofta återfinns i texter som argumenterar

tobakstjäran och rökning av en marijuanacigarett ger

för att cannabis ska legaliseras. (Se även 8 myter om

fyra gånger så stor mängd tjära som en tobakscigarett).

cannabis/Pelle Olsson):
1. ”Det finns ingen seriös forskning som ger stöd för
att cannabisanvändning skulle ge upphov till
hjärnskador.”(Falskt. Även om cannabis inte direkt

5. ”Unga och gamla tar lika stor skada av
cannabisbruk.”(Påståendet är falskt, se t.ex. Drugsmart
http://www.drugsmart.com/fakta/cannabis).
6. ”Regelbundet (1 gång per månad eller oftare)

förstör hjärnceller så påverkas flera kognitiva funktioner

användande av cannabis kan leda till allvarliga psykiska

och det finns ett samband med psykiska sjukdomar. Se

sjukdomar”. (Påståendet är sant, se t.ex. Ramström:

till exempel Ramström: Skador av hasch och marijuana

Skador av hasch och marijuana eller Drugsmart http://w

sid 66 och sid 21 eller Cannabishjälpens hemsida

ww.drugsmart.com/faq/kan-man-bli-schizofren-av-

http://cannabishjalpen.se/node/2).

cannabis).

2. ”Cannabis ger i motsats till tobaksanvändning inte

7. ”Om man använder cannabis och upptäcks, kan

upphov till något beroende.”(Falskt, se t.ex. Ramström

man problem att få ett körkortstillstånd.”(Påståendet är

”Skador av Hasch och marijuana” sid. 25 eller

sant).

Cannabishjälpen http://cannabishjalpen.se/node/2).
3. ”Förbudspolitiken fungerar inte. Bruket av cannabis

8. ”De skadliga ämnena i cannabis försvinner
snabbare ur kroppen än alkohol.”(Påståendet är falskt, se

är inte mindre i länder med hårdare lagstiftningar än i

t.ex. Drugsmart, http://www.drugsmart.com/faq/hur-lang

liberalare länder, snarare tvärtom.”(Falskt. Jämför

e-sitter-hasch-kvar-i-kroppen-hur-langt-efterat-finns-det-

Sverige med andra EU-länder, t.ex. i Drugsmart (http://

i-pisset-och-blodet-en-del-sager-2-3-dagar-och-andra-

www.drugsmart.com/faq/roker-man-mer-cannabis-i-

sager-en-manad eller Cannabishjälpen

sverige-an-de-ovriga-nordiska-landerna) eller

http://cannabishjalpen.se/node/2).

”Europeiska narkotikarapporten. Trender och
utveckling”. Europeiska centrumet for kontroll av

ALKOHOL
(”Facit” visas inom parentes). Se skolelevers

narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA), 2014 (htt

drogvanor/CAN samt Frågor och svar om alkohol/CAN

p://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_22827

för mer fakta i anslutning till påståendena.

2_SV_TDAT14001SVN.pdf ). I rapportens figur 2.1

1. ”De allra flesta 16-åringar dricker alkohol.”(Falskt,

visas årsprevalensen för cannabisanvändning bland

enligt CAN ”Skolelevers drogvanor” var det 44 procent

yngre vuxna 15-34 år och Sverige ligger lågt jämfört

av pojkarna och 50 procent av flickorna som

med övriga länder – dock med en ökande trend.

konsumerade alkohol 2013).

4. ”Cannabis innehåller ett mindre antal
cancerframkallande ämnen än tobak.”(Påståendet är

2. ”Svenska ungdomar dricker mer alkohol än
ungdomar i andra länder.”(Falskt enligt CAN ”Frågor

Bilagor

och svar om alkohol” är andelen nordiska ungdomar
(utom Danmark), som druckit alkohol de senaste 30
dagarna, lågt jämfört med flertalet andra europeiska
länder. De nordiska ungdomarna tycks dock dricka
mer/tillfälle).
3. ”Man kan fortare bli nykter genom att sova, bada
bastu eller motionera.”(Falskt, man kan inte påverka
förbränningshastigheten för alkohol, se till exempel
CAN:s ”Frågor och svar om alkohol”, http://www.can.se
/sv/drogfakta/fragor-och-svar/alkohol/#11).
4. ”Kvinnor tål att dricka en mindre mängd alkohol än
män.”(Sant, enligt CAN ”Frågor och svar om alkohol”.
Det beror bland annat på att män ofta väger mer än
kvinnor och att män har mer vatten men mindre
fettvävnader. Eftersom alkohol är vatten- men ej
fettlösligt, ”späds” det ut mer i manskroppen).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Bilagor

Värderingsövningar
Några exempel är ”Fyra hörn” och ”Heta stolen”.

Fyra hörn-övningar
Varför tror du att de flesta ungdomar varken röker eller
snusar?
1. Man vet hur tobak skadar hälsan.
2. Föräldrarna har förbjudit det.
3. Man har inga kompisar som röker.
4. Eget förslag.
Matilda har köpt alkohol av en langare som brukar
sälja till ungdomar. Hon dricker så mycket att hon blir
medvetslös. Då hon återhämtat sig vill föräldrarna
absolut veta vem som sålt alkoholen till henne. Hur
tycker du Matilda ska göra?
1. Berätta för föräldrarna.
2. Kontakta langaren, berätta vad som hänt och säga åt
honom/henne att sluta med langningen innan något ännu
allvarligare inträffar.
3. Inte göra något alls eftersom hon tycker att hon har
sig själv att skylla.
4. Eget förslag.
Kalle får veta att några kompisar rökt hasch ett par
gånger. Vad tycker du att han ska göra?
1. Berätta för någon vuxen som han litar på.
2. Prata själv med kompisarna och be dem lägga av.
3. Ingenting, det är deras val.
4. Öppet hörn för eget förslag.
Vad tror du är vanligaste skälet till att någon börjar
röka?
1. Det känns coolt att röka.
2. Kompisar röker, grupptrycket.
3. Man känner sig mer vuxen.
4. Öppet hörn för eget förslag.
Evas kompis dricker jättemycket på helgerna. Eva är
mycket orolig, vad tycker du hon ska göra?
1. Prata allvar med kompisen.
2. Först prata med några fler kompisar och sedan
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tillsammans göra något.
3. Berätta för kompisens föräldrar.
4. Eget förslag.
Heta stolen
- Det är bra att man inte får köpa tobak om man är
under 18 år
- Det är värre när tjejer är fulla än när killar är det
- Det är ok att feströka
- Killar och tjejer med starkt självförtroende har
lättare att avstå från droger
- Riskerna med att röka är överdrivna
- Det är bra om man får smaka alkohol hemma innan
man fyllt 18 år
- Killar som snusar är ganska tuffa
- Det är lättare att ta kontakt med det motsatta könet
när man har druckit
- Man kan ha lika roligt på en fest då man är nykter
som då man druckit alkohol
- Att röka är inte så farligt om man jämför med
alkohol
- Åldersgränserna för att köpa alkohol och tobak är
verkningslösa
- Det finns en press att dricka på fester
- Hasch är farligare än alkohol
- Det är lätt att få tag på narkotika
- Idrott och alkohol hör inte ihop
- Man kan vara en bra förebild för barn och ungdomar
fastän man röker eller snusar
- Om man är full och råkar ut för något brott får man
skylla sig själv
- Det är aldrig försvarbart att köra bil när man har
druckit alkohol
- Riskerna med dopning är överdrivna
Vilka tankar väcker bilderna?
Be eleverna resonera runt de olika bilderna som finns
i materialet.
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Exempel på insändare
Kan besvaras av eleverna – som en del av
undervisningen eller som en del av examinationen
Nivå 1:
Understrukna ord: Förklara vad de betyder.
Nivå 2:
Vilka faktafel finns i texten?
Nivå 3:
Besvara insändaren med en egen argumenterande text.
Sluta med förbudspolitiken i Sverige!!
Under flera decennier har vi kunnat se hur priserna på
alkohol och tobak rusat i höjden. Så fort våra
beslutsfattare vill hitta finansiering för någon reform så
är det Sveriges alkohol- och tobakskonsumenter som ska
betala kostnaden genom ökade skatter. Snart finansierar
alkohol- och tobakskonsumenterna hela Sveriges
offentliga sektor! Pengar som skulle kunna användas till
att ge barnen i familjen en bra start i livet går nu istället
till staten genom alkohol- och tobaksskatterna.
Droger – såväl alkohol som tobak och narkotika har i
alla tider varit en naturlig del av människors vardag –
utan att det lett till några problem i form av beroende
eller skador på grund av passiv rökning. På grund av den
svenska statens förbudspolitik och alkoholmonopol lär
sig inte svenskarna att umgås med alkohol på ett
förståndigt sätt. Därför konsumerar svenskarna – såväl
vuxna som ungdomar – så mycket mer alkohol än i de
flesta andra europeiska länder där alkoholen inte är
reglerad av lika mycket förbud.
Genom att inte legalisera cannabis, som visat sig ha
stora medicinska effekter, förvägrar man många sjuka,
bland annat cancerdrabbade människor, verkningsfull
medicin och smärtlindring. Cannabis har också fördelen
att inte orsaka abstinens då man slutar eftersom cannabis
inte innehåller nikotin.
Genom att cannabis stimulerar hjärnans
belöningssystem blir dessutom människor lugna och
lyckliga av att röka cannabis.
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