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Sammanfattning 

Tanken med denna rapport är att den ska underlätta för och inspirera skolorna i 

Nacka kommun i deras tobaksförebyggande arbete. Rapporten innehåller en 

sammanställning över de styrdokument på nationell och lokal nivå som skolan 

har att rätta sig efter och att utgå ifrån i det förebyggande arbetet mot tobaksbruk. 

Vidare ges utrymme för vad forskning säger om tobaksförebyggande arbete i 

skolan följt av en sammanställning över program, metoder, skolmaterial och 

handböcker som kan fungera som en del i skolans tobaksförebyggande arbete. 

Rapporten ger också två exempel på hur andra kommuner i Stockholms län 

arbetar med tobak gentemot barn och unga (främst inom skolan). Slutligen 

innehåller rapporten en sammanställning över hur skolorna i Nacka arbetar med 

tobak i dagsläget följt av några idéer på utveckling av skolornas 

tobaksförebyggande arbete.  

 

Enbart traditionell faktaundervisning om tobak och dess skadeverkningar har 

visat sig verkningslös för att förebygga tobaksbruk bland barn och ungdomar. 

Resultatet blir betydligt bättre om skolan intar en helhetssyn i fråga om tobak. 

Undervisningen bör inrikta sig på fakta, attityder och känslor och skolan bör ha 

en policy om tobak med tillhörande rutiner för hur personalen ska agera om en 

elev använder tobak under skoltid. Utöver detta bör skolan se till att tobakslagens 

bestämmelse om rökfri skolgård beaktas samt arbeta för ett gott skolklimat. 

 

Marie Haesert på Enheten för hållbar utveckling har varit handledare under 

arbetet med rapporten och är kontaktperson för det fortsatta arbetet med tobak. 

 

 

 

 

Nacka kommun 

Anna Stadig 
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1 Inledning 

Trots stora framgångar i det tobaksförebyggande arbetet under senare år är tobak 

ett stort hälso- och samhällsproblem. Tobaksrökning har ett direkt samband med 

ett fyrtiotal olika sjukdomar, varav de vanligaste är KOL, hjärt-kärlsjukdomar, 

lungcancer samt andra former av cancer. I Sverige dör cirka 6 400 människor 

varje år som en direkt följd av sin rökning. Snusets effekter på hälsan är inte helt 

utredda men forskningen finner allt fler samband mellan snusning och ökad risk 

för ett antal allvarliga sjukdomar som till exempel cancer i munhåla och 

bukspottskörtel samt hjärt-kärlsjukdomar. En relativt ny företeelse i Sverige är 

vattenpipsrökning, som främst blivit populär bland ungdomar. Vattenpips-

tobaken orsakar samma sjukdomar och beroende som cigarettrökning. Det finns 

rökmassa för vattenpipa utan tobak men den röken innehåller också en rad olika 

skadliga ämnen. Tobakens skadeverkningar orsakar stort mänskligt lidande och 

kostar, lågt räknat, det svenska samhället över 30 miljarder kronor per år i 

sjukvårdskostnader, produktionsbortfall och sjukskrivningar.1 

 

Många ungdomar börjar bruka tobak varje år. I Sverige börjar cirka 16 000 

ungdomar årligen att röka cigaretter och till denna siffra tillkommer antalet 

ungdomar som börjar med snus. Nästan ingen börjar bruka tobak efter 18 års 

ålder utan de stora tobaksdebuterna sker i övergångarna från mellanstadiet till 

högstadiet och från högstadiet till gymnasiet.2  

 

Enligt undersökningar från Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning (CAN) skedde det på nationell nivå en svag ökning av 

andelen rökande pojkar i årskurs 9 under perioden 2004-2009. Andelen rökande 

flickor i samma årskurs var under samma period relativt oförändrad. Enligt 2010 

års undersökning minskade andelen rökare med två procentenheter jämfört med 

föregående år, både bland flickor och bland pojkar i årskurs 9.3  

 

Bland elever i gymnasiets andra år var andelen rökare relativt oförändrad under 

perioden 2004-2009. Enligt undersökningen från 2010 ökade dock andelen rökare 

med en procentenhet bland flickor och med tre procentenheter bland pojkar, 

jämfört med året innan. Liksom i årskurs 9 är det fler flickor som röker i 

gymnasiet, om än på en högre nivå, jämfört med pojkarna.4  

 

 

 

                                                 

 
1
 Tobak. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010. Statens folkhälsoinstitut samt 

Handbok för en tobaksfri gymnasieskola. A Non Smoking Generation. 
2
 Handbok för en tobaksfri gymnasieskola. A Non Smoking Generation. 

3
 Skolelevers drogvanor 2010. CAN. 

4
 Ibid. 
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Figur 1. Andel elever i Sverige som uppger att de röker dagligen eller ibland.5  

 

 

Andelen snusande ungdomar har sjunkit stadigt under de senaste tio åren, särskilt 

bland pojkar, men år 2010 ökade andelen snusande pojkar i årskurs 9 med en 

procentenhet. Samtidigt ökade andelen snusande flickor och pojkar i gymnasiets 

andra år med några procentenheter jämfört med året innan.6 

 

Figur 2. Andelen elever i Sverige som uppger att de snusar dagligen eller ibland.7  

 

 

Relativt många elever uppger att de har rökt vattenpipa. I CAN:s undersökning 

från 2010 framkom att var fjärde flicka och var tredje pojke i årskurs 9 har rökt 

vattenpipa. I gymnasiets andra år var det 63 procent av flickorna respektive 

pojkarna som uppgav att de rökt vattenpipa. Det verkar emellertid inte vara en 

särskilt frekvent vana, knappt 11 procent av de elever i grundskolan och 

gymnasiet som uppgav att de rökt vattenpipa hade gjort detta en gång i månaden 

eller oftare.8 

 

Under våren 2011 gjorde Länsstyrelsen en undersökning om anskaffning av och 

attityder kring tobak bland gymnasieelever under 18 år i Stockholms län. 

Undersökningen visade att nästan fyra av tio (37,1 %) elever i länet hade rökt 

cigaretter de senaste 30 dagarna. En av sex (16,5 %) elever hade under samma 

period snusat och cirka var tionde (11,0 %) elev hade brukat vattenpipstobak.   

Nacka skiljer ut sig genom att ha tydligt högre andel elever som rökt cigaretter 

jämfört med de andra kommunerna, samt i förhållande till genomsnittet i länet. 

Även för snusning urskiljer sig Nacka, tillsammans med två andra kommuner, 

genom att ha en högre andel brukare.9  

                                                 

 
5
 Skolelevers drogvanor 2010. CAN. 

6
 Ibid. 

7
 Ibid. 

8
 Ibid. 

9
 Tillgång till tobak. En undersökning om anskaffning och attityder bland gymnasieelever 

under 18 år i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län.   

År Årskurs 9 Gymnasiet år 2 

 Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

2009 30 % 23 % 42 % 33 % 

2010 28 % 21 % 43 % 36 % 

År Årskurs 9 Gymnasiet år 2 

 Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

2009 4 % 15 % 7 % 23 % 

2010 4 % 16 % 9 % 27 % 
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Figur 3. Andel elever i gymnasiet i några av de medverkande kommunerna i länsstyrelsens undersökning som 

uppger att de har rökt cigaretter/snusat/rökt vattenpipstobak de senaste 30 dagarna.10 
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I Nacka minskade andelen flickor i årskurs 9 som röker dagligen eller ibland med 

fyra procentenheter under perioden 2008-2010, enligt Stockholmsenkäten. Detta 

innebar att år 2010 var andelen rökande flickor i årskurs 9 i Nacka densamma 

som genomsnittet i länet. Bland pojkar i årskurs 9 ökade däremot andelen som 

röker dagligen eller ibland med två procentenheter, vilket medförde att de låg två 

procentenheter högre än länets snitt år 2010.11  

Andelen flickor i gymnasiets andra år som röker dagligen eller ibland ökade med 

två procentenheter under åren 2008-2010. Siffran för 2010 var densamma som 

den för länssnittet. Andelen pojkar i gymnasiets andra år som röker dagligen eller 

ibland minskade med en procentenhet. Trots minskningen låg pojkarna, år 2010, 

tre procentenheter över snittet i länet.12 

Figur 4. Andelen elever med Nacka som hemkommun som uppger att de röker dagligen eller ibland.13 

 

 

                                                 

 
10

 Tillgång till tobak. En undersökning om anskaffning och attityder bland gymnasieelever 

under 18 år i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län.   
11

http://www.nacka.se/web/omsorg_stod/folkhalsa/tobak_alkohol_narkotika/Sidor/default.asp

x (hämtat 2011-09-07).  
12

 Ibid. 
13

 Ibid. 

År Årskurs 9 Gymnasiet år 2 

 Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

2008 27 % 18 % 34 % 32 % 

2010 23 % 20 % 36 % 31 % 

http://www.nacka.se/web/omsorg_stod/folkhalsa/tobak_alkohol_narkotika/Sidor/default.aspx
http://www.nacka.se/web/omsorg_stod/folkhalsa/tobak_alkohol_narkotika/Sidor/default.aspx


Nacka kommun  /  2011-09-23  /  KFKS 2011/414-012 

8 (31) 

Tobak i Nacka - förebyggande arbete i 

skolan 

När det gäller snusning minskade andelen flickor i årskurs 9 i Nacka som snusar 

dagligen eller ibland med en procentenhet mellan år 2008 och 2010. Bland pojkar 

i årskurs 9 minskade andelen snusare med tre procentenheter under samma 

tidsperiod.14  

 

Bland flickor i gymnasiets andra år minskade andelen som snusar dagligen eller 

ibland med tre procentenheter under perioden 2008-2010. Samtidigt minskade 

andelen snusande pojkar i gymnasiets andra år med två procentenheter.15   

 

Figur 5. Andelen elever med Nacka som hemkommun som uppger att de snusar dagligen eller ibland.16 

 

Jämfört med snittet i länet var det färre flickor och pojkar i årskurs 9 i Nacka som 

snusade år 2010. Detsamma gällde för pojkar i gymnasiets andra år. För flickor i 

gymnasiets andra år i Nacka var andelen snusare densamma som för länet.17   

 

Det finns inga siffror gällande vattenpipsrökning på kommunnivå.  

 

Enligt en studie som Statens folkhälsoinstitut gjorde 2009 säger fyra av fem 

skolungdomar i Sverige att elever röker på deras skolgård. Fyra av tio säger att det 

är många elever som röker på deras skolgård. I gymnasiet säger nästan alla att 

människor röker inom skolans område, och sju av tio rökare anger att de röker på 

sin skolgård.18   

 

Enligt samma studie har skolpersonal inte blivit bättre på att ingripa mot elevers 

rökning på skolgården. Liksom vid en tidigare studie uppger tre av tio elever att 

alla eller de flesta av skolans personal ingriper, samtidigt som tre av tio uppger att 

ingen eller bara en eller två ingriper om eleven röker på skolgården. Fyra av tio 

ungdomar säger att skolpersonalen själva röker på skolgården.19  

 

I studien framkom också att en stor del av ungdomarna är positiva till sådant som 

förhindrar eller försvårar tobaksbruket, t.ex. åldersgräns på tobaksförsäljning och 

                                                 

 
14

http://www.nacka.se/web/omsorg_stod/folkhalsa/tobak_alkohol_narkotika/Sidor/default.asp

x (hämtat 2011-09-07). 
15

 Ibid. 
16

 Ibid.  
17

 Ibid.  
18

 Tonåringar om tobak. Vanor, kunskaper och attityder. Statens folkhälsoinstitut. 
19

 Ibid. 

År Årskurs 9 Gymnasiet år 2 

 Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

2008 2 % 14 % 7 % 24 % 

2010 1 % 11 % 4 % 22 % 

http://www.nacka.se/web/omsorg_stod/folkhalsa/tobak_alkohol_narkotika/Sidor/default.aspx
http://www.nacka.se/web/omsorg_stod/folkhalsa/tobak_alkohol_narkotika/Sidor/default.aspx
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rökförbud på skolgårdar. Dessutom fick alternativet ”tobaksfri skoltid för både 

skolpersonal och elever” starkt stöd av ungdomarna.20   

 

Eftersom barn och ungdomar spenderar större delen av sin vardag i skolan är det 

en viktig arena för det tobaksförebyggande arbetet. Skolan ska dock inte hållas 

ensamt ansvarig för det förebyggande arbetet utan är en av flera viktiga aktörer 

som bör samverka kring denna fråga. Emellertid är skolan den aktör som, näst 

efter föräldrarna, har bäst förutsättningar för att lyckas i det tobaksförebyggande 

arbetet och studier har visat att skolans förhållningssätt och arbetssätt gällande 

tobak och tobaksbruk under skoltid har påverkan på antalet elever som kommer 

att börja bruka tobak.21 Det har också visat sig finnas samband mellan ungdomars 

bruk av tobak och ungdomars bruk av andra droger.22 Sett utifrån detta 

perspektiv blir skolans tobaksförebyggande arbete än viktigare.  

 

Tanken med denna rapport är att den ska underlätta för och inspirera skolorna i 

Nacka kommun i deras tobaksförebyggande arbete. Rapporten innehåller en 

sammanställning över de styrdokument på nationell och lokal nivå som skolan 

har att rätta sig efter och att utgå ifrån i det förebyggande arbetet mot tobaksbruk. 

Vidare ges utrymme för vad forskning säger om tobaksförebyggande arbete i 

skolan följt av en sammanställning över program, metoder, skolmaterial och 

handböcker som kan fungera som en del i skolans förebyggande arbete mot 

tobak. Rapporten ger också två exempel på hur andra kommuner i Stockholms 

län arbetar med tobak gentemot barn och unga (främst inom skolan). Slutligen 

innehåller rapporten en sammanställning över hur skolorna i Nacka arbetar med 

tobak i dagsläget följt av några idéer på utveckling av skolornas 

tobaksförebyggande arbete.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
20

 Tonåringar om tobak. Vanor, kunskaper och attityder. Statens folkhälsoinstitut. 
21

 Handbok för en tobaksfri gymnasieskola. A Non Smoking Generation samt 

http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Folkh%C3%A4lsan/tpcv/Slutrapport%20To

baksprojekt,%20%20M%C3%B6sseberg%202005%20U-valla.pdf (hämtat 2011-09-07). 
22

 http://www.fhi.se/Aktuellt/Nyheter/Starkt-samband-mellan-alkohol-rokning-och-cannabis-

bland-unga-/ (hämtat 2011-06-19). 

http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Folkh%C3%A4lsan/tpcv/Slutrapport%20Tobaksprojekt,%20%20M%C3%B6sseberg%202005%20U-valla.pdf
http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Folkh%C3%A4lsan/tpcv/Slutrapport%20Tobaksprojekt,%20%20M%C3%B6sseberg%202005%20U-valla.pdf
http://www.fhi.se/Aktuellt/Nyheter/Starkt-samband-mellan-alkohol-rokning-och-cannabis-bland-unga-/
http://www.fhi.se/Aktuellt/Nyheter/Starkt-samband-mellan-alkohol-rokning-och-cannabis-bland-unga-/
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2 Förankring av tobaksförebyggande arbete 

i olika styrdokument på nationell nivå 

Nedan följer en sammanställning över de styrdokument på nationell nivå som 

skolan har att rätta sig efter och att utgå ifrån i det förebyggande arbetet mot 

tobaksbruk.  

 

2.1 Tobakskonventionen 

Världshälsoorganisationen (WHO) antog 2003 världens första folkhälso-

konvention, Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll. 

Konventionen är ett internationellt juridiskt avtal med syfte att minska den 

tobaksrelaterade sjukligheten och dödligheten samt tobakens samhälls- och 

miljöpåverkan. Sverige anslöt sig till konventionen i juli 2005, samma år som den 

trädde i kraft som internationell lag. För Sverige innebär anslutningen till 

konventionen att våra nationella lagar anpassas efter konventionens krav. 

Konventionen är dock konstruerad så att varje bestämmelse lämnar stort 

utrymme för de enskilda länderna att formulera sina egna lagar och insatser. T.ex. 

föreskriver konventionen vad länder ska lagstifta om men inte exakt hur lagarna 

ska lyda.23 

   

Sveriges tobaksförebyggande arbete utgår från de fyra politiskt beslutade 

delmålen som ska uppnås till 2014, vilka är en del av det elfte nationella 

folkhälsopolitiska målområdet (se rubrik 2.6). Tobakskonventionen omfattar de 

vetenskapligt grundade åtgärder som behövs för att minska tobaksbruket (främst 

genom att begränsa tillgång och efterfrågan), och därmed uppnå delmålen till 

2014. Åtgärderna bör innefatta arbete på alla nivåer i samhället och kommunerna 

har där en viktig roll både i det tobaksförebyggande arbetet och i tillsynen för 

tobakslagens bestämmelser. Skolan har en viktig roll genom att se till att 

tobakslagens bestämmelser om rökfria skolgårdar efterlevs.24  

 

2.2 Tobakslagen 

Enligt tobakslagen (SFS 1993:581) är rökning förbjuden i lokaler som är avsedda 

för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom 

samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och 

fritidshem. Rektor eller motsvarande som ansvarar för verksamheten är ytterst 

ansvarig för att rökförbudet upprätthålls. Kommunerna har tillsynsansvar över 

rökförbudet och kan avlägga besök för att kontrollera att tobakslagens regler 

följs. Vid överträdelse kan kommunen ge ett föreläggande, eventuellt åtföljt av 

vite.25 

                                                 

 
23

 http://www.fhi.se/PageFiles/6611/R2009-04-Tobakskonventionen.pdf (hämtat 2011-06-13). 
24

 Ibid. 
25

 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1993:581 (hämtat 2011-06-

08) 

http://www.fhi.se/PageFiles/6611/R2009-04-Tobakskonventionen.pdf
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1993:581
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2.3 Skollagen  

Den tidigare skollagen (SFS 1985:1100) angav att skolhälsovård skulle anordnas 

för eleverna och att det för skolhälsovården skulle finnas skolläkare och 

skolsköterska.26 Enligt nuvarande skollag (SFS 2010:800), som började tillämpas 

från och med den 1 juli 2011, ska det istället för skolhälsovård finnas tillgång till 

elevhälsa för eleverna. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser och det ska utöver skolläkare och 

skolsköterska finnas tillgång till psykolog och kurator samt personal med sådan 

kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 

Utöver att som tidigare skolhälsovård endast vara förebyggande ska elevhälsan 

även vara hälsofrämjande.27 

Varje elev i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska erbjudas minst tre 

hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Dessa ska vara jämnt 

fördelade under skoltiden. Eleven ska dessutom mellan hälsobesöken erbjudas 

undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. Varje elev 

i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas minst ett hälsobesök som 

innefattar en allmän hälsokontroll.28 

Begreppet ”tillgång till” är valt för att vara anpassat till olika skolors 

förutsättningar och det är huvudmannen som avgör hur mycket personal skolan 

ska ha samt vilken kompetens som behövs utifrån lokala behov och 

förutsättningar.29  

 

Förutom att elevhälsan ska vara förebyggande och hälsofrämjande nämns 

ingenting om tobaksförebyggande arbete i skollagen.  

 

2.4 Läroplan för grundskolan  

Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) 

har skolan ansvaret för att varje elev efter genomgången grundskola har fått 

kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön 

och samhället. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och, inom givna ramar, 

ett särskilt ansvar för att bland annat integrera ämnesövergripande 

kunskapsområden som exempelvis riskerna med tobak, alkohol och andra droger, 

i undervisningen i olika ämnen.30 

 

                                                 

 
26

 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:1100 (hämtat 2011-06-

08) 
27

 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800 (hämtat 2011-06-

08). 
28

 Ibid. 
29

 http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/20/99/Elevh%E4lsa9mars2011.pdf (hämtat 2011-

06-08). 
30

 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 (hämtat 2011-06-14). 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:1100
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800
http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/20/99/Elevh%E4lsa9mars2011.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
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Undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) ingår i 

kursplanerna för Biologi samt Idrott och hälsa. Undervisningen i Biologi ska syfta 

till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet 

på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Hur den psykiska och 

fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande 

medel är ett centralt innehåll som ska behandlas i ämnet både för årskurserna 4-6 

och 7-9.31  

 

Undervisningen i Idrott och hälsa ska bland annat syfta till att eleverna utvecklar 

allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Eleverna ska 

också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska 

förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Ord och begrepp för 

och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, 

kroppsuppfattning och självbild är ett centralt innehåll som ska behandlas i ämnet för 

årskurs 4-6. För årskurs 7-9 anges att olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, 

kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa är ett centralt 

innehåll som ska behandlas i ämnet.32 

 

Andra skolämnen än ovan nämnda berör indirekt ANDT. Som exempel kan 

nämnas Hem- och konsumentkunskap där ett centralt innehåll i ämnet för 

årskurs 7-9 är reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers 

konsumtionsvanor. Utifrån detta vidare synsätt går det att integrera ANDT-

undervisning i så gott som alla skolans ämnen. Tips på hur det kan göras finns 

bland annat i Statens folkhälsoinstituts skrift Berusning på schemat?33   

 

2.5 Läroplan för gymnasieskolan 

Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) ska skolan utveckla 

elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt uppmärksamma hälso- och 

livsstilsfrågor. Gällande gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har rektorn ett 

särskilt ansvar för att eleverna bland annat får kunskaper om riskerna med tobak, 

alkohol, narkotika och andra droger.34 

 

Det finns 18 nationella program för gymnasieskolan och en rad olika ämnen 

inom dessa program. Nio av ämnena är gemensamma för alla program: Engelska, 

Historia, Idrott och hälsa, Matematik, Naturkunskap, Religionskunskap, 

Samhällskunskap samt Svenska eller Svenska som andraspråk. 35 Två av dessa tar 

                                                 

 
31

 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 (hämtat 2011-06-14). 
32

 Ibid. 
33

 http://www.fhi.se/Aktuellt/Nyheter/Berusning-pa-schemat-/ (hämtat 2011-06-15).  
34

 http://www.skolverket.se/lagar_och_regler/laroplaner-1.147973 (hämtat 2011-09-29). 
35

 http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2724/boken-

gymnasieskola-2011-1.130293 (hämtat 2011-09-27). 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
http://www.fhi.se/Aktuellt/Nyheter/Berusning-pa-schemat-/
http://www.skolverket.se/lagar_och_regler/laroplaner-1.147973
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2724/boken-gymnasieskola-2011-1.130293
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2724/boken-gymnasieskola-2011-1.130293
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upp livsstilens och ANDT:s betydelse för den egna hälsan: Idrott och hälsa samt 

Naturkunskap.36  

 

Undervisningen i Idrott och hälsa ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper 

om hur den egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om 

konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet. Två exempel på centrala 

innehåll som ska behandlas i kursen Idrott och hälsa 1 är den fysiska aktivitetens och 

livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa respektive kosthållning, droger och 

dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation.37   

 

Undervisningen i Naturkunskap ska bland annat ge eleverna förutsättningar att 

utveckla kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan 

som för folkhälsan och miljön. Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och 

livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger och konsumtion är ett av de 

centrala innehåll som ska behandlas i kursen Naturkunskap 1a2.38  

 

Precis som för grundskolan gäller att andra skolämnen än ovan nämnda indirekt 

berör ANDT och att ANDT-undervisningen kan integreras i många av gymnasie-

skolans ämnen. Tips på hur detta kan ske finns bland annat i Statens 

folkhälsoinstituts skrift Berusning på schemat? 39  

 

2.6 Mål för folkhälsan 

Regeringens proposition (2002/03:35) Mål för folkhälsan antogs av riksdagen 2003. 

I denna anges att det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet ska vara 

att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen. Vidare har regeringen identifierat elva målområden för det samlade 

folkhälsoarbetet. Målområde 11 berör tobak och lyder: Minskat bruk av tobak och 

alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping samt minskade skadeverkningar av ett 

överdrivet spelande.40 

 

I propositionen anges att målet för samhällets insatser inom tobaksområdet skall 

vara att minska tobaksbruket. För detta bör följande etappmål gälla:  

• En tobaksfri livsstart från år 2014. 

• En halvering till år 2014 av antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller 

snusa. 

• En halvering till år 2014 av andelen rökare bland de grupper som röker mest. 

• Att ingen utan eget val ska utsättas för rök i sin omgivning.41 

                                                 

 
36

 Ämnesplaner med tillhörande kurser för gymnasieskolan ingår inte i Lpf 94 men har lagts 

under denna rubrik för att stämma överens med upplägget från föregående rubrik om Lgr 11. 
37

 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2439 (hämtat 2011-06-17). 
38

 Ibid. 
39

 http://www.fhi.se/Aktuellt/Nyheter/Berusning-pa-schemat-/ (hämtat 2011-09-15). 
40

 http://www.regeringen.se/content/1/c4/12/59/ce6a4da9.pdf (hämtat 2011-06-15). 
41

 Ibid. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2439
http://www.fhi.se/Aktuellt/Nyheter/Berusning-pa-schemat-/
http://www.regeringen.se/content/1/c4/12/59/ce6a4da9.pdf
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2.7 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, 

dopnings- och tobakspolitiken  

Riksdagen antog i slutet av mars 2011 regeringens proposition (2010/11:47) En 

samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Strategin syftar till 

att underlätta statens styrning av stödet på ANDT-området och anger mål, 

inriktning och prioriteringar för samhällets insatser under åren 2011-2015. För att 

förverkliga ANDT-politiken betonas att insatser kommer att krävas från de flesta 

aktörer i samhället.42 

 

Det övergripande målet för ANDT-politiken är ett samhälle fritt från narkotika 

och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol 

och med ett minskat tobaksbruk. Utöver detta övergripande mål innehåller 

strategin sju långsiktiga mål (utan tidsgräns). Mål 3 är ett av två mål som har 

direkt anknytning till barn och unga och lyder: Antalet barn och unga som börjar 

använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska 

successivt minska.43  

 

Till varje långsiktigt mål har ett antal prioriterade mål knutits, vilka ska uppnås 

under åren 2011-2015. Mål 3 har bland annat följande prioriterade mål knutna till 

sig:  

3.2) Utveckla metoder för att barn och ungdomar inte ska börja använda tobaksprodukter 

samt  

3.4) En hälsofrämjande skola.44 

 

2.8 Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, 

narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011 

För att konkretisera insatserna i ovan nämnda strategi kommer regeringen ta fram 

åtgärdsprogram för vardera av strategins år. Syftet med dessa är att underlätta den 

sektorsövergripande samordning som krävs för att vägleda samtliga berörda 

aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Regeringens åtgärdsprogram för ANDT-

politiken 2011 är det första åtgärdsprogrammet sedan den samlade ANDT-

strategin beslutades. I detta konkretiseras insatser under 2011 för att nå de 

prioriterade målen under strategiperioden. Nedan följer en redogörelse för de 

åtgärder som är kopplade till prioriterade mål 3.2 och 3.4 (ovan), och som har 

relevans för skolan.45   
 

Målet om att utveckla metoder för att barn och ungdomar inte ska börja använda 

tobaksprodukter (3.2) ska nås genom att efterlevnad och tillsyn av tobakslagens 

bestämmelser om rökfria miljöer ges prioritet. Som exempel på sådana rökfria 

miljöer nämns skolor. Statens folkhälsoinstitut har under 2010 utarbetat en 

                                                 

 
42

 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/15/84/36/1abd7a0e.pdf (hämtat 2011-06-13). 
43

 Ibid.  
44

 Ibid. 
45

 http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/93/04/5fa728dd.pdf (hämtat 2011-06-19). 

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/15/84/36/1abd7a0e.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/93/04/5fa728dd.pdf
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strategi för rökfria skolgårdar (se rubrik 4.2.3) riktat till grund- och 

gymnasieskolor, vilken ska fungera som underlag för att skolor ska kunna 

utveckla en policy på området. Arbetet för rökfria skolgårdar fortsätter under 

2011 och under våren kommer t.ex. ett kompletterande material till strategin 

distribueras till landets kommuner.46  

 

Regeringen anger i ANDT-strategin att grund- och gymnasieskolor är viktiga 

arenor för det ANDT-förebyggande arbetet och att skolorna genom en 

hälsofrämjande skolutveckling kan arbeta långsiktigt med ANDT-prevention. 

Målet om en hälsofrämjande skola (3.4) ska nås genom att Skolverket får i 

uppdrag att stödja generell skolutveckling och undervisning i ANDT, samt att de 

gör en inventering av det stödmaterial som finns på området och att det vid 

behov utformas och sprids ett nytt stödmaterial till skolhuvudmännen.47 

 

 

3 Vad säger forskning om 

tobaksförebyggande arbete i skolan?  

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) krävs en kombination av olika 

satsningar, riktade till såväl breda som specifika målgrupper, för att lyckas inom 

det tobaksförebyggande arbetet. Enstaka satsningar inom olika områden kan ge 

värdefulla effekter men de får oftast begränsad varaktighet. Det finns helt andra 

möjligheter att nå ut och uppnå varaktiga resultat om man lyckas få företrädare 

för många olika verksamheter att långsiktigt samverka i det tobaksförebyggande 

arbetet. Det är därmed viktigt att se skolans tobaksförebyggande arbete som en 

del i en större helhet.48  

 

Utöver att arbeta för att tobakslagens bestämmelse om rökfria skolgårdar 

efterlevs finns det enligt forskning framför allt tre framgångsfaktorer för skolans 

tobaksförebyggande arbete:   

1. Att skolan har en tydlig policy när det gäller tobak och att policyn följs av 

enhetliga rutiner för hur personalen ska agera om en elev använder tobak 

under skoltid.  

2. Att skolan har ett bra skolklimat där elever och vuxna känner sig trygga 

och sedda av varandra.  

3. Att skolan undervisar om hälsa och levnadsvanor (däribland tobaksbruk) 

och att undervisningen är ämnesövergripande med inriktning på fakta, 

attityder och känslor.49  

 

                                                 

 
46

 http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/93/04/5fa728dd.pdf (hämtat 2011-06-19). 
47

 Ibid.  
48

 Tobaksfri kommun – en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet. Statens 

folkhälsoinstitut. 
49

 Ibid. 
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Att skolan har en tydlig policy när det gäller tobak och att policyn följs av 

enhetliga rutiner för hur personalen ska agera om en elev använder tobak under 

skoltid går hand i hand med arbetet för en rökfri skolgård. Forskning har visat att 

det är betydelsefullt att skolorna är uttalat restriktiva när det gäller tobak, 

narkotika och alkohol. Forskning har också visat att en aktiv övervakning av 

tobaksförbudet på skolgårdar, samt åtgärder för den som bryter mot det, har 

effekt på elevers tobaksanvändning. En policy hjälper till att klargöra vilka regler 

som gäller för skolan och hur uppföljning och konsekvenser för de elever som 

bryter mot reglerna ska se ut. En tydlig tobakspolicy där de vuxna i skolan ser till 

att den efterlevs är troligen en av de mest verkningsfulla insatserna som skolan 

kan göra mot tobak.50   

 

Genom att tydliggöra skolans regler och förhållningssätt gentemot tobak kan 

alltså en tobakspolicy bidra till att öka efterlevnaden av tobakslagens 

bestämmelser om en rökfri skolgård. Om skolans regler och förhållningssätt är 

känt av alla på skolan, samt av föräldrarna, möts barn och ungdomar av ett 

enhetligt budskap kring tobak och tobaksbruk. Det blir också lättare för en 

enskild lärare att t.ex. säga till en elev (eller vuxen) som röker på skolgården. 

Vuxennärvaro är också en väsentlig del av arbetet för en rökfri skolgård. 

Personalen bör därför ha uppsikt över skolgården och på de områden där det 

ofta röks för att på detta sätt visa att skolan tar sitt arbete med rökfria skolgårdar 

på allvar. Alla vuxna på skolan är lika viktiga i den processen och de är dessutom 

viktiga förebilder för eleverna.51 

 

En central del av skolans tobaksförebyggande arbetet handlar om att skapa ett 

gott skolklimat, vilket också stärker arbetet med skolans kärnuppdrag, att främja 

lärandet. Flera studier har visat att stämningen i skolan och klassen är en av de 

faktorer som tydligast påverkar om eleverna börjar använda tobak eller inte. 

Risken är mindre i en skola där eleverna känner sig trygga och sedda och där 

arbetsklimatet är lugnt och stimulerande.52  

 

De områden som kan utvecklas för att uppnå ett gott skolklimat är bland andra 

lärarens ledarskap i klassrummet, skolans samarbete med föräldrarna, elevernas 

sociala och emotionella kompetens, mobbningsförebyggande arbete samt att 

uppmärksamma och motarbeta skolk. Elevhälsan är också ett viktigt område att 

arbeta med för att skapa en trygg miljö i skolan eftersom elevhälsans personal 

ofta har en särskild närhet till eleverna.53 Elevhälsan är även en betydelsefull 

resurs i ett brett tobaksförebyggande arbete i skolan. Hälsosamtalen som 

                                                 

 
50

 http://www.fhi.se/Aktuellt/Nyheter/Berusning-pa-schemat-/ (hämtat 2011-09-16) samt 

http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Tobak/pdf-

er/Litteraturgenomg%c3%a5ng%20tobakspolicy%20i%20skolan.pdf (hämtat 2011-09-16). 
51

 http://www.fhi.se/PageFiles/10925/Nationell-strategi-rokfria-skolgardar.pdf (hämtat 2011-

09-14).  
52

 Tobaksfri kommun – en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet. Statens 

folkhälsoinstitut. 
53

 http://www.fhi.se/Aktuellt/Nyheter/Berusning-pa-schemat-/ (hämtat 2011-09-16). 
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elevhälsovården genomför med eleverna är bra tillfällen att ta upp tobaksfrågan 

på samt att erbjuda avvänjning till dem som redan är beroende av tobak.54  

 

Forskning visar att den traditionella undervisningen om tobak och dess 

skadeverkningar inte har någon effekt på elevernas tobaksbruk om den inte 

kombineras med andra insatser för att skapa en helhet i det förebyggande 

arbetet.55 Detta betyder inte att undervisningen om tobak och dess 

skadeverkningar ska uteslutas, men man bör vara medveten om dess effektivitet. 

Unga människor har större möjlighet att fatta egna välgrundade beslut kring sin 

livsstil om de känner till riskerna med tobak och övriga droger. Om de dessutom 

förstår de lagar och regler som svensk drogpolitik bygger på och vet hur man 

kritiskt granskar de myter som sprids kring droger, kan de bättre försvara sina 

ställningstaganden.56  

 

Det saknas forskningsstöd för att enstaka lektioner påverkar elevers beteende inom 

drogområdet både när det gäller lektioner med ordinarie lärare samt lektioner 

ledda av en extern person. Däremot påtalar flera forskare att lärarens 

engagemang, färdigheter och attityder spelar en stor roll för om man ska lyckas 

påverka elevernas attityder och inte bara förmedla kunskap. Det går alltså inte att 

dra slutsatsen att enstaka lektioner som leds av intresseföreningar har större 

möjligheter att påverka elevers beteende eller attityder än en engagerad lärare. 

Dock kan externa aktörer fylla en funktion genom att t.ex. bjudas in för att 

berätta om sin verksamhet för eleverna och finnas med som sakkunniga. Många 

organisationer har dessutom producerat bra informationsmaterial som kan 

användas i undervisningen.57 

 

Enligt kunskapsöversikter över internationella studier om skolbaserade 

drogförebyggande insatser har enbart värderingsövningar och andra så kallade 

affektiva metoder inga eller obetydliga effekter på elevers drogvanor. Vidare 

framgår att skräckpropaganda, där man försöker påverka målgruppens beteende 

genom att använda sig av exempelvis dramatiska bilder i syfte att skapa rädsla, 

inte är verkningsfullt. Det kan snarare ha motsatt effekt. Det är inte heller 

verkningsfullt att bjuda in f.d. missbrukare till skolan. Det finns istället risk för att 

personen uppfattas som cool och häftig, som trots missbruket har klarat sig och 

levt ett spännande liv.58 
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 Tobaksfri kommun – en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet. Statens 

folkhälsoinstitut. 
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 Ibid. 
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 http://www.fhi.se/Aktuellt/Nyheter/Berusning-pa-schemat-/ (hämtat 2011-09-16). 
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 Ibid.  
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4 Tobaksförebyggande program, metoder, 

skolmaterial och handböcker  

Nedan följer en sammanställning över program, metoder, skolmaterial och 

handböcker som har som syfte att förebygga tobaksbruk. Dessa kan utgöra olika 

stora delar av skolans tobaksförebyggande arbete (och komplettera varandra) 

beroende på hur omfattande de är. Skolmaterial och handböcker kan till exempel 

vara till hjälp i skolans ANDT-undervisning medan A Non Smoking Generations 

flerkomponentsprogram utgör ett mer omfattande tobaksarbete som involverar 

skola, föräldrar och närsamhälle. Metoder och liknande med indirekt syfte att 

förebygga tobaksbruk genom att exempelvis stärka barns och ungas självkänsla 

och förmåga att stå emot grupptryck har inte tagits med i denna sammanställning. 

 

4.1 Program och metoder 

 

4.1.1 A Non Smoking Generation 

A Non Smoking Generation (NSG) erbjuder ett tobaksförebyggande 

flerkomponentsprogram, vilket består av flera delar: klassbesök, utbildning av 

skolpersonal, stöd för framtagande av tobakspolicy och handlingsprogram, 

föräldrainformation samt lokalt opinionsbildande arbete via lokal media. NSG 

betonar att programmet får bäst effekt om alla komponenter genomförs men att 

det kan skräddarsys utifrån behov.59 

De delar av programmet som rör skolan inbegriper klassbesök, utbildning av 

skol- och fritidspersonal samt stöd för policy och handlingsprogram. NSG:s unga 

inspiratörer (18-25 år) genomför klassbesök i årskurserna 4-9 och på gymnasiet. 

Under dessa besök varvas värderingsövningar och rollspel med diskussioner om 

grupptryck och hur man påverkas av tobaksreklam. Under besöken tas också 

hälsoaspekten av att bruka tobak upp. Enligt NSG är klassbesöken ett bra 

komplement till skolans ordinarie undervisning om alkohol, narkotika och tobak 

(ANT).60  

Utbildningen av skol- och fritidspersonal (samt andra som jobbar i 

ungdomsmiljöer) ger grundläggande kunskaper om grundstenarna i ett 

drogförebyggande arbete och vilka hinder som kan uppstå. ANT-frågornas plats i 

undervisningen tas upp och deltagarna ges konkreta verktyg och metoder för att 

kunna lägga upp ett förebyggande arbete i skolan och andra ungdomsmiljöer.61  

 

A Non Smoking Generations stöd för policy och handlingsprogram handlar om 

att stödja skolor som vill utveckla en drog- eller tobakspolicy och ta fram ett 
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drogförebyggande handlingsprogram. Syftet med att utveckla en tobakspolicy är 

att tydliggöra skolans förhållningssätt till tobak så att alla känner till vad som 

gäller i fråga om tobaksundervisning, personalens eget tobaksbruk och hur man 

ska agera om en elev använder tobak.62  

 

NSG erbjuder material som är skräddarsydda för skolor, kommuner och 

landsting respektive föräldrar. De har också material med tips och idéer på hur 

det tobaksförebyggande arbetet kan ske på fritidsgårdar och i föreningar. NSG:s 

två handledningsmaterial för skolan heter Tillsammans - mot tobak och Handledning 

för en tobaksfri gymnasieskola.63  

 

Flerkomponentsprogrammet utvärderades 2005. Utvärderingen visade att 

metoden hade en klar effekt på elevernas rökvanor. Däremot kunde det inte 

påvisas att elevernas attityder och kunskaper kring tobak hade påverkats. Det gick 

inte heller att påvisa någon effekt i de undersökta åldersgrupperna avseende 

snusvanor.64 

 

4.1.2 SMART 

Riksförbundet SMART är ett nätverk för alla som arbetar drogförebyggande med 

ungdomar med hjälp av positiv förstärkning och individuella kontrakt 

(kontraktsmetoden). Målet är att förhindra eller att skjuta upp olika slags 

drogdebuter. Målgruppen är oftast elever i årskurs 4-9. Kontraktet, som innebär 

att medvetet välja bort ”osmarta”/negativa beteenden, är knutet till olika 

förmåner så som aktiviteter och rabatter. Kontraktet måste godkännas av en 

förälder, vilket förhoppningsvis leder till viktiga samtal hemma. SMART bygger 

på ett nätverkstänkande där de lokala verksamheterna med stöd av riksförbundet 

utformar metoden utifrån sina lokala förutsättningar. Man har sålunda olika 

huvudmän för verksamheterna.65 

 

Kontraktsmetoden har sitt ursprung i idrottsrörelsen. Idag finns metoden i 

närmare 80 svenska kommuner och drygt 30 000 ungdomar i Sverige är lokalt 

anslutna till någon form av kontraktsverksamhet. Kontraktsmetoden finns i 

många olika varianter eftersom initiativtagarna lokalt skapar sin egen organisation 

och sitt eget kontrakt med de icke önskvärda beteenden som man vill avstyra. I 

Skövde har t ex 2 100 ungdomar i årskurs 5-9 skrivit på SANT-kontrakt, vilket 

innebär att de lovar att avstå från alla former av droger så som Sniffning, 

Alkohol, Narkotika Tobak och dopning. Kontraktet innebär också att de lovar att 
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inte ägna sig åt skadegörelse och snatteri.66 Tobaksfri Duo (se nedan) är den 

största varianten inom nätverket SMART men där arbetar man, till skillnad från 

kontraktsmetoden, efter en klart utstakad manual. 

 

4.1.3 Tobaksfri Duo  

Tobaksfri Duo är en kontraktsmetod och ett skolbaserat program som startade i 

Västerbotten 1993. Tobaksfri Duo har sedan dess vuxit och finns förutom i alla 

Västerbottens kommuner snart i alla kommuner i Norrbotten samt i andra delar 

av landet.67  

 

I årskurs 5 eller 6 får eleverna utbildning om tobak och dess skadeverkningar i 

kombination med övningar och aktiviteter som stärker självförtroendet. Föräldrar 

och andra vuxna nära eleven får också information. I Västerbotten och 

Norrbotten drivs arbetet av landstinget och Folktandvårdens personal ansvarar 

för de första viktiga klassbesöken och föräldrainformationen. Skolorna 

uppmuntras även att arbeta med tobaksfrågor på olika sätt i samband med 

besöket.68  

 

Efter klassbesöket erbjuds eleverna att bilda en duo tillsammans med en vuxen 

tobaksfri partner. Den vuxne behöver inte vara en förälder, det viktiga är att 

personen känner ansvar för att följa upp och fråga hur det går med det tobaksfria 

beslutet och att denne kan fungera som en förebild. Duon skriver ett kontrakt där 

de lovar att inte röka, snusa eller på annat sätt använda tobak. Kontraktet gäller 

till skolavslutningen i årskurs 9 och följs årligen upp via en försäkran. Försäkran 

skrivs under av båda parter i duon, som genom detta intygar att de varit 

tobaksfria under det gångna året. I Västerbotten och Norrbotten skickas denna 

försäkran in och blir till en lottsedel i ett årligt stort vårlotteri. Skolorna 

bestämmer, i samförstånd med föräldrar, elever och skolpersonal vad som händer 

om eleven skulle bryta kontraktet. Om den vuxne bryter kontraktet kan eleven 

byta partner.69
 

 

Maria Nilsson har utvärderat Tobaksfri Duo i sin avhandling ”Promoting health 

in adolescents: preventing the use of tobacco”. Utvärderingen visade att 

rökningen minskade både bland pojkar och flickor i interventionsgruppen jämfört 

med pojkar och flickor i den nationella referensgruppen. En bonuseffekt av 

programmet var att tobaksanvändningen bland vuxna i interventionsområdet 

minskade.70 
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4.1.4 Unplugged 

Unplugged är ett skolbaserat drogpreventionsprogram som baserar sig på den 

kognitiva modellen om socialt inflytande. Det är utvecklat, genomfört och 

utvärderat inom ramen för EU-DAP (European Drug Abuse Prevention Trial), 

vilket är ett europeiskt samarbetsprojekt mellan sju länder, som startade 2002. 

Programmet inriktar sig främst på tobak, alkohol och cannabis men även andra 

droger. Målgruppen är ungdomar i åldern 12-14 år.71  

 

Programmet fokuserar på att introduktionen till droganvändning ska minska och 

att senarelägga övergången från experimenterande till regelbunden 

drogkonsumtion. Det består av 12 lektioner som är utvecklade för att 

genomföras på skoltid (en lektion i veckan under cirka tre månader). Unplugged 

är indelat i tre delar: en kunskapsdel, en relationsdel och en del rörande personlig 

utveckling. Programmet innefattar även en föräldradel som ska ge elevernas 

föräldrar utbildningsredskap som stödjer skolans förebyggande arbete.72  

 

En första utvärdering, som skedde cirka tre månader efter projektets avslutande, 

visade att eleverna i samtliga länder i studien som följde programmet var mindre 

benägna att bruka tobak, alkohol och narkotika än eleverna i kontrollklasserna. 

T.ex. var eleverna i interventionsgruppen 30 procent mindre benägna att röka 

dagligen jämfört med eleverna i kontrollgruppen. Resultaten för enbart Sverige 

visar inte på samma effekt av programmet, vilket kan bero på att livskunskap är 

en vanlig komponent i ANT-undervisningen här och att skillnaden mellan 

interventions- och kontrollgrupp därför utjämnas.73 

 

4.1.5 SOTIS  

SOTIS (Samtal Om Tobak I Skolan) är en nyutvecklad metod för att underlätta 

samtal om tobak med elever i högstadiet. Metoden kan användas både i samband 

med de rutinmässiga hälsokontrollerna och på spontanbesök hos elevhälsoteamet 

och är anpassad till arbetsförhållanden i den svenska skolan. SOTIS består av 

strukturerade, korta och upprepade insatser. Metoden använder en blandning av 

kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). En manual har 

utformats som stöd för exempelvis skolsköterskor i samtalet om tobak vid 

hälsobesöken eller andra individuella besök hos elevhälsan. Utgångspunkten i 

denna har varit att anpassa samtalet efter elevens aktuella erfarenheter av tobak så 

att tobaksfrihet stärks och ett redan påbörjat eller etablerat tobaksbruk begränsas 

eller avbryts.74  
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Under skolåret 2008-2009 genomfördes en studie i Stockholms län för att testa 

och utvärdera SOTIS-modellens tillämpbarhet och effektivitet. Denna visade att 

SOTIS är ett praktiskt och hanterbart verktyg för att samtala om tobak i 

skolmiljö. Manualen och instruktionerna underlättade och effektiviserade 

kontakten med eleven. Några säkra slutsatser vad gäller effektiviteten av modellen 

jämfört med det traditionella samtalet kunde inte dras eftersom det fortfarande är 

få elever som använder tobak regelbundet i högstadiet. Dock tyder resultatet på 

att SOTIS kan ha en gynnsam inverkan på kort sikt för elever med aktuellt 

tobaksbruk. Positiva effekter, särskilt i en minskning av dagligrökning, kunde 

även konstateras på skolnivå när modellen användes systematiskt.75 

 

4.1.6 ÖPP/EFFEKT 

Örebro preventionsprogram (ÖPP) genomgår en omarbetning och har bytt namn 

till EFFEKT. Programmet går ut på att med föräldrarnas hjälp förebygga tidig 

alkoholdebut och att sätta stopp för den ökande och riskfyllda 

alkoholkonsumtionen bland ungdomar i årskurs 7-9.76 EFFEKT ska även komma 

att inkludera tobak. Mer information gällande detta väntas vid årsskiftet 

2011/2012. 

 

4.2 Skolmaterial och handböcker 

 

4.2.1 Barn och unga önskar en rökfri skolgård 

Barn och unga önskar en rökfri skolgård är en broschyr med information om hur 

skolan och alla vuxna kan bidra till att stödja barn och unga genom att vara 

positiva förebilder och arbeta för en tobaksfri skoltid. Broschyren finns i två 

versioner, en riktad till föräldrar och en riktad till skolpersonal, och är tänkt att ge 

kunskap och inspiration i arbetet med att skapa en bättre skolmiljö.77  

 

4.2.2 Berusning på schemat? 

Berusning på schemat? är en bok med stöd och inspiration för integrering av alkohol, 

narkotika, dopning och tobaksfrågor i skolans undervisning. Den finns i en 

version för grundskolans senare år och en version för gymnasiet. Boken vänder 

sig till pedagoger och annan skolpersonal och är tänkt som en praktisk 

uppslagsbok. Materialet innefattar aktuell forskning om skolans ANDT-

förebyggande arbete.78  
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4.2.3 Nationell strategi för rökfria skolgårdar 

Foldern Nationell strategi för rökfria skolgårdar är tänkt som ett redskap för att öka 

efterlevnaden av tobakslagens bestämmelser om en rökfri skolgård. Den är 

framtagen som ett stöd för kommunledningar och skolledningar. Strategin 

fungerar också som ett underlag för att alla skolor ska kunna utveckla en policy 

för tobaksfri skoltid. I rapporten Rökfria skolgårdar och en tobaksfri skoltid finns ett 

kompletterande fördjupande material som tillhör den nationella strategin.79  

 

4.2.4 Tobacco’s Children 

Tobacco’s Children är en kampanj som A Non Smoking Generation och Plan 

Sverige80 arbetat tillsammans med sedan 2007. Syftet med Tobacco’s Children är 

att uppmärksamma de negativa konsekvenser som tobaksodling och tobaksbruk 

för med sig i utvecklingsländerna i form av barnarbete, miljöförstöring, 

hälsoproblem och ökad fattigdom. Ett (kostnadsfritt) skolmaterial för högstadie- 

och gymnasieelever finns att tillgå, som ger elever insikt om detta. Genom att ha 

fokus på politik, etik, solidaritet, miljö och mänskliga rättigheter skiljer sig 

materialet från den traditionella ANT-undervisningen, som fokuserar på tobakens 

skadeverkningar.81  

 

 

5 Tobaksförebyggande arbete i två 

kommuner 

För att ge exempel på lokalt tobaksförebyggande arbete kontaktades två 

kommuner i Stockholms län. Nedan följer en redogörelse för hur dessa 

kommuner arbetar med tobak.   

 

5.1 Järfälla kommun 

Under åren 2003-2004 deltog Järfälla kommun, Kronobergs län och Gotlands 

kommuner i ett projekt tillsammans med A Non Smoking Generation. Projektets 

syfte var att utveckla ett helhetsprogram (flerkomponentsprogram, se rubrik 

4.1.1) som involverade skola, föräldrar och närsamhälle i det tobakspreventiva 

arbetet kring barn och ungdomar. På sikt var syftet att få till en kunskaps- och 

attitydpåverkan bland berörda barn och ungdomar för att på så sätt förhindra 

eller skjuta upp tobaksdebut. Målgruppen var elever i åldern 11-16 år men även 

föräldrar, rektorer, lärare och övrig skolpersonal, tobakshandlare i närsamhället 

samt lokal massmedia.82  
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Flerkomponentsprogrammet lever på sätt och vis vidare i Järfälla kommuns 

skolor idag men skolorna arbetar med delar av det och inte med programmet i 

dess helhet. Omfattningen på det tobaksförebyggande arbetet varierar från skola 

till skola. I dagsläget arbetar kommunen tillsammans med NSG för en tobaksfri 

gymnasieskola. Alla gymnasieskolor, både kommunala och privata, erbjuds NSG:s 

material Handbok för en tobaksfri gymnasieskola. Kommunen subventionerar en del 

material samt NSG:s inspirationsbesök, i syfte att underlätta för snabba beslut för 

skolorna.83  

 

5.2 Södertälje kommun  

Södertälje kommun arbetar för närvarande med ett tobaksprojekt som de döpt till 

Projekt Tobaksfri. Projektet, som är indelat i tre delar, ska sprida information 

gällande riskerna med vattenpipsrökning, utbilda skolpersonal samt stärka 

elevhälsans tobakspreventiva arbete. Insatserna är en extra satsning med syfte att 

stärka och utveckla samt öka takten i kommunens tobaksförebyggande arbete. 

Tanken med projektet är att ungdomar ska mötas av samma budskap gällande 

tobak från många håll.84 

 

Kunskapen om riskerna med att röka vattenpipa verkar vara liten bland både 

ungdomar och vuxna i Södertälje. Därför planerar kommunen att föra en 

upplysningskampanj om vattenpipsrökning via media, utbildningsseminarier samt 

språkanpassat informationsmaterial.85 

 

För att stärka en tobaksfri attityd hos skolledning och personal i skolan tas hjälp 

av A Non Smoking Generation (NSG), vilka bland annat ska arbeta med att öka 

medvetenheten hos skolpersonalen om vikten av ett restriktivt förhållningssätt 

gentemot tobak. NSG ska också arbeta med utveckling av tobakspolicys på 

skolorna samt ha möten med föräldrar. Utöver detta kommer alla lärare att 

erbjudas utbildning i metoden Unplugged och alla skolsköterskor kommer att 

erbjudas utbildning i metoden SOTIS (Samtal Om Tobak I Skolan).86 

 

Erbjudandet om att utbilda personal samt stärka elevhälsans tobakspreventiva 

arbete har gått ut till alla kommunala och privata skolor med skolår 7-9 eller 

gymnasiet. Projektet finansieras med medel från länsstyrelsen så skolorna betalar 

ingenting själva i dagsläget. Finansieringen räcker dock inte till alla skolor så 

”först till kvarn” har gällt.87  

 

                                                 

 
83

 Telefonsamtal med drog- och brottsförebyggande samordnare Ulf Peterson 2011-06-20. 
84

 Telefonsamtal med preventionssamordnare Kajsa Björnson 2011-06-15. 
85

 Ibid. 
86

 Ibid. 
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 Ibid. 
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6 Styrdokument i Nacka 

Denna rapport tog inledningsvis upp styrdokument på nationell nivå som skolan 

har att rätta sig efter och att utgå ifrån i det förebyggande arbetet mot tobaksbruk. 

Här följer en sammanfattning av innehållet i de två styrdokument på lokal nivå 

som har relevans för det tobaksförebyggande arbetet i kommunens skolor.  

 

6.1 Majoritetsprogram för Nacka 2011-2014 

Nacka kommuns vision, öppenhet och mångfald, definierar kommunens 

förhållningssätt och kommunens grundvärdering om förtroende och respekt för 

människors kunskap och egen förmåga – samt för deras vilja att ta ansvar ska leva i 

kommunens dagliga arbete.88  

 

I Majoritetsprogrammet framgår att basen för kommunens ansvar är att ge goda 

förutsättningar för ett antal stora välfärdsområden, däribland förskola och skola. 

Utöver denna bas kommer särskild kraft att läggas på fyra fokusområden, varav 

ett är barns och ungdomars uppväxtvillkor. Kännetecknande för dessa 

fokusområden är att behovet av samverkan mellan olika aktörer, både privata, 

kommunala, landstingsdrivna och statliga, är mycket stort.89 

 

Nacka har utvecklat en modell för kvalitet i skolan som bygger på elevernas och 

föräldrarnas valfrihet kombinerat med stor frihet under ansvar för rektorer, lärare 

och övrig personal. Politikens uppdrag är att sätta mål, följa upp resultaten och ge 

ekonomiska förutsättningar – inte detaljstyra. Istället vill man hjälpa skolorna att 

skapa världens bästa skola, för varje barn, varje dag. 90 

 

I Majoritetsprogrammet framgår att förebyggande arbete är viktigt inom flera 

olika områden, även om ingenting nämns om just tobaksförebyggande arbete.   

 

6.2 Nacka kommuns drogförebyggande policy 

I juni 2002 beviljades Nacka kommun medel av Länsstyrelsen för att anställa en 

samordnare för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i kommunen, riktat 

mot barn och ungdomar. I och med det togs kommunens drogförebyggande91 

policy fram.  

 

Nacka kommuns drogförebyggande policy för barn och ungdomar upp till 18 år ska 

utgöra grunden för det förebyggandet arbete som bedrivs i kommunen. Policyn 

ska vara vägledande för företag och organisationer som vekar inom Nacka och 
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http://www.nacka.se/web/politik_organisation/sa_styrs_nacka/sa_styrs/Sidor/Majoritetsprogr

ammet.aspx (hämtat 2011-06-08).  
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 Ibid. 
90

 Ibid.  
91

 Droger används som ett samlingsbegrepp för tobak, alkohol, narkotika, sniffningspreparat, 

dopningspreparat och missbruk av läkemedel. 

http://www.nacka.se/web/politik_organisation/sa_styrs_nacka/sa_styrs/Sidor/Majoritetsprogrammet.aspx
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den poängterar vikten av att samla alla goda krafter som arbetar med barn och 

ungdomar i kommunen. I policyn framgår att det drogförebyggande arbetet i 

kommunen ska bedrivas hälsofrämjande och fokusera på friskfaktorer.92 

 

Den övergripande visionen i Nacka kommuns drogförebyggande policy är att alla 

barn och ungdomar i Nacka kommun ska ha rätt till en trygg uppväxt och rätt till 

drogfria ungdomsmiljöer, samt att Nacka kommun ska vara en narkotika- och 

dopingfri kommun. Den övergripande visionen har brutits ner i fyra strategiska 

mål, varav ett säger att skolan ska främja utvecklingen av en hälsosam livsstil och erbjuda 

ett gott och tryggt skolklimat.93  

 

De fyra målen ska bland annat nås genom att stärka det tvärsektoriella 

samarbetet, vilket innebär att det drogförebyggande arbetet ska ses som ett 

gemensamt ansvar för bland andra skolor, förskolor, fritidsgårdar, kommunens 

nämnder, föreningar och polis. Vidare ska målen nås genom att de 7-9 grundskolor 

och gymnasier som är etablerade inom kommunen, ska utarbeta egna 

drogpolicys/handlingsprogram samt genom att öka inflytandet och möjligheter för eleverna att 

påverka utformandet och utförandet av det drogförebyggande arbetet.94 

 

 

7 Hur arbetar skolorna i Nacka med tobak? 

För att få en uppfattning om hur skolorna i Nacka arbetar med tobak i dagsläget 

och hur Enheten för hållbar utveckling på bästa sätt ska kunna stötta skolorna i 

deras tobaksförebyggande arbete, kontaktades samtliga skolor i Nacka kommun 

(både kommunala och privata) med högre årskurser än den tredje95. Detta 

resulterade i underlag från 22 grundskolor och sju gymnasieskolor. Resterande 

skolor har inte lämnat något svar inom tidsramen för detta projekt. 

 

Utifrån svaren från de 22 grundskolorna och de sju gymnasieskolorna kan utläsas 

att det finns en stor variation i hur skolorna i Nacka arbetar med tobak. Några 

skolor anger att de arbetar med tobak i många olika ämnen medan flertalet anger 

att det i huvudsak tas upp inom de ämnen som alkohol, narkotika, dopning och 

tobak (ANDT) ingår i kursplanerna för, d.v.s. Biologi samt Idrott och hälsa för 

grundskolan och Naturkunskap samt Idrott och hälsa för gymnasiet. Flera skolor 

uppger att de har arbetat med tobak som ett speciellt tema eller projekt, inom 

ramen för ett eller flera ämnen, och i samband med detta bjudit in föreläsare, t.ex. 
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http://www.nacka.se/web/omsorg_stod/folkhalsa/tobak_alkohol_narkotika/Sidor/default.asp

x (hämtat 2011-06-08). 
93

 Ibid. 
94

 Ibid. 
95

 Skolor som endast har klasser upp till tredje årskursen utelämnades utifrån befintliga 

resurser för detta projekt eftersom de inte antogs arbeta med tobak i samma utsträckning som 

skolor med högre årskurser. 

http://www.nacka.se/web/omsorg_stod/folkhalsa/tobak_alkohol_narkotika/Sidor/default.aspx
http://www.nacka.se/web/omsorg_stod/folkhalsa/tobak_alkohol_narkotika/Sidor/default.aspx
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från A Non Smoking Generation. Dessa tobaksprojekt och/eller besök från 

externa aktörer sker ofta sporadiskt.  

 

Några skolor anger att de har en drog96- eller tobakspolicy med tillhörande 

handlingsplan, som dessutom används regelbundet. En handlingsplan kan t.ex. 

innefatta tydliga rutiner för hur skolan agerar om en elev brukar tobak under 

skoltid. Flertalet av skolorna anger emellertid att de helt saknar drog- eller 

tobakspolicy och/eller handlingsplan. Av de gymnasieskolor som svarat saknar 

samtliga en tobakspolicy.97  

 

När det gäller skolornas sätt att agera om en elev brukar tobak på skolans område 

svarar i princip samtliga skolor att de säger till om en elev röker på skolans 

område. Inte lika många gör detsamma om en elev snusar. Utifrån skolornas svar 

tycks gymnasieskolorna vara sämre än grundskolorna på att säga till elever som 

röker på skolans område samt följa upp detta på något sätt, t.ex. genom att 

kontakta elevens föräldrar eller kalla eleven på hälsosamtal.  

 

Nedan följer några goda exempel på hur fyra skolor i Nacka kommun arbetar 

med tobak. Skolorna har valts ut på grund av att de både har integrerat 

tobaksarbetet i undervisningen i olika ämnen och har rutiner för hur personalen 

ska agera om en elev brukar tobak.  

 

7.1 Internationella engelska skolan Nacka (4-9) 

Internationella engelska skolan (IES) har integrerat tobaksarbetet i många ämnen 

samt i skolhälsovården. I årskurs 6 tas ämnet upp inom NO och SO. I årskurs 7 

tas det upp inom SO, Svenska samt Idrott och hälsa. I årskurs 8 tas tobak upp 

inom NO och SO för att slutligen i årskurs 9 ingå i undervisningen för NO, 

Svenska samt Idrott och hälsa. Alla elever som börjar på skolan skriver på ett 

dokument om att de inte får använda tobak under skoltid. Om en elev ändå 

använder tobak kontaktas elevens föräldrar och man för ett samtal med eleven 

om varför denne röker och hur han/hon ska kunna sluta. Tobak är inget stort 

problem på IES, däremot har skolan problem med att elever från ett närliggande 

gymnasium röker precis utanför IES. IES:s elever får därför inte gå ut på 

framsidan av skolbyggnaden.98 

 

7.2 Myrsjöskolan (F-9) 

På Myrsjöskolan sker arbetet med tobaksfrågor i undervisningen i olika ämnen 

(främst inom Biologi) men framför allt enligt den handlingsplan för tobak som 

skolan har. Handlingsplanen innebär att skriftlig information skickas hem till 

föräldrarna i form av en s.k. ”röklapp” om en elev brukar tobak eller misstänks 

                                                 

 
96

 En drogpolicy där tobak är inkluderat.  
97

 Några av gymnasieskolorna angav att de har en drogpolicy men att tobak inte ingår i den.  
98

 Telefonsamtal med biträdande rektor Mikael Lindberg 2011-05-18.  
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ha brukat tobak under skoltid. Röklappen ska skrivas under och skickas tillbaka 

till skolan. Om en och samma elev har fått tre lappar kallar biträdande rektor till 

möte med elev och föräldrar, där även skolsköterskan medverkar. Under mötet 

pratar man om att eleven skrivit på att förbinda sig att följa skolans regler då 

han/hon började på skolan och skolsköterskan tar upp hälsoaspekten av 

tobaksbruk. Föräldrarna informeras om att en av de åtgärder som enligt forskning 

har visat sig ha bäst effekt gällande att förhindra tobaksbruk bland barn och unga 

är att strypa tillgångarna, d.v.s. att att inte ge barnet/ungdomen några pengar. 

Skolan har arbetat på det här sättet i cirka fem år och biträdande rektorn upplever 

att systemet fungerar väldigt bra. Främst har det en avskräckande effekt men 

några elever slutar faktiskt röka också. Just nu provar Myrsjöskolan Unplugged-

programmet i två klasser, vilket ska utvärderas inom en snar framtid.99  

 

7.3 Saltsjöbadens Samskola (6-9) 

Saltsjöbadens Samskola har nolltolerans mot all använding av tobak. För att 

motverka att eleverna röker har de utformat en handlingsplan som all personal på 

skolan ska följa. De tar upp tobak inom NO- och SO-ämnena. Det är främst i 

årskurs 8 som de arbetar med tobak och A Non Smoking Generation brukar då 

bjudas in. Skolan har både en drogpolicy och en tobakspolicy, vilka används och 

uppdateras vid behov. Alla lärare har schemalagd tid för att vakta i och utanför 

skolan. Rökvakten går ett varv runt skolgården, ned till perrongen och gör även 

ett besök i tunneln och runt idrottshallarna. Om en elev röker kontaktar elevens 

mentor föräldrarna. Om eleven fortsätter med regelöverträdelsen agerar skolan 

enligt ”Stödtrappan”. Berörd mentor kontaktas även om en elev upptäcks med 

snus, varpå mentorn kontaktar vårdnadshavare i enlighet med skolans 

tobakspolicy.100  

 

7.4 Skuru skola (F-9)  

Skuru skola arbetar aktivt mot tobak. Redan i de tidiga åren tar de upp att tobak 

är skadligt men de börjar inte arbeta planerat med ämnet förrän i årskurs 5. I 

årskurs 7-9 ingår tobak som ett moment i NO-undervisningen men tas även upp 

inom SO-ämnena och Hemkunskap. Vidare har skolan övningar nästan varje 

vecka med varje klass, vilka går ut på att stärka elevernas självkänsla och 

självförtroende för att kunna våga stå emot grupptryck och säga nej till alkohol, 

tobak och droger. Skolan har ett policydokument där det står att rökning inte är 

tillåtet på skolgården och att om en elev ertappas med att röka ska skolan 

kontakta elevens föräldrar. Om det sker vid upprepade tillfällen kallas eleven på 

hälsosamtal till skolsköterskan. Samma sak gäller för snusning, även om det är 

svårare att upptäcka än rökning.101  
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 Telefonsamtal med biträdande rektor Ing-Marie Bergström 2011-05-17. 
100

 E-mail från arbetslagsledare Katarina Åkerman 2011-05-19. 
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8 Diskussion 

Som nämndes inledningsvis är skolan en betydelsefull arena för det 

tobaksförebyggande arbete eftersom barn och ungdomar spenderar större delen 

av sin vardag där. Den viktigaste effekten av ett tobaksförebyggande arbete är att 

förhindra att barn och unga börjar bruka tobak. Eftersom skolan i princip når alla 

barn och ungdomar skapar det tobaksförebyggande arbetet dessutom 

förutsättningar för jämlikhet i hälsa. 

 

Lagar, läroplaner och övriga dokument på nationell nivå ger varje skola möjlighet 

att hitta sina egna lösningar på hur det förebyggande arbetet mot tobak ska 

bedrivas. Tobakslagen betonar dock att det är rektor eller motsvarande 

verksamhetsansvarig som är ytterst ansvarig för att rökförbudet upprätthålls. På 

lokal nivå betonas i Majoritetsprogrammet att det förebyggande arbetet är av stor 

vikt inom olika områden, medan det i Nacka kommuns drogförebyggande policy 

uttryckligen står att grundskolor med årskurs 7-9 samt gymnasieskolor inom 

kommunen ska utarbeta egna drogpolicys eller handlingsprogram. Med tanke på 

det sistnämnda och eftersom forskning har visat att det finns ett samband mellan 

en aktiv tobakspolicy och ett minskat tobaksbruk bland eleverna är detta ett 

viktigt utvecklingsområde för flertalet skolor i Nacka - både att ta fram en 

tobakspolicy och att se till att den efterlevs.  

 

Ett annat område för skolorna att utveckla är att se till att tobakslagens 

bestämmelser om en rökfri skolgård följs. Enligt den studie som Statens 

folkhälsoinstitut gjorde 2009102 och som nämndes i inledningen av denna rapport, 

uppgav fyra av fem skolungdomar i Sverige att elever röker på deras skolgård och 

inom gymnasiet sa nästan alla att människor röker inom skolans område. Detta är 

ytterst allvarligt eftersom rökning ”smittar”. Som också nämndes i inledningen av 

rapporten framkom det i samma studie att en stor del av ungdomarna är positiva 

till sådant som förhindrar eller försvårar tobaksbruket, t.ex. rökförbud på 

skolgårdar samt tobaksfri skoltid för både skolpersonal och elever. Detta kan vara 

något för skolorna att ta fasta på i arbetet för en rökfri skolgård.   

 

Ytterligare ett utvecklingsområde är tobaksundervisningen. Många av Nackas 

skolor verkar redan ha en bra grund i detta arbete men skulle kunna utveckla de 

tillfälliga tobaksinsatser, i form av projekt och liknande, som bedrivs i dagsläget. 

Sporadiska insatser behöver inte vara fel, även om forskningsstöd saknas för att 

enstaka lektioner påverkar ungas beteende inom drogområdet. För att lyckas 

bättre i att förebygga tobaksbruk bland barn och ungdomar behövs ett 

kontinuerligt och mer långsiktigt arbete. Ett sådant arbete innebär bland annat att 

tobak integreras i fler ämnen och i fler årskurser än vad som görs idag.  

 

Huruvida tobaksundervisningen behöver utvecklas till att i större utsträckning 

inrikta sig på fakta, attityder och känslor går inte att dra någon slutsats kring 
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utifrån de insamlade svaren från skolorna. Inte heller ger svaren tillräckligt 

underlag för att dra slutsatser kring huruvida skolorna behöver arbeta för ett 

bättre skolklimat eller inte. Men eftersom forskning visar att ett gott skolklimat är 

en skyddsfaktor mot bruk av alkohol, narkotika, tobak och dopningsmedel kan 

arbetet för ett gott skolklimat inte nog betonas. 

 

Även om de stora tobaksdebuterna sker i övergångarna från mellanstadiet till 

högstadiet och från högstadiet till gymnasiet är det viktigt med tidigare insatser än 

i enbart dessa årskurser. T.ex. har de värderingar och attityder som finns kring 

tobak inom förskolan betydelse för hur barnens syn på tobak utvecklas senare i 

livet.103 Inte sällan framkom det i svaren från de skolor som endast har klasser 

upp till årskurs fem att eleverna är för unga för att bruka tobak, att det därför inte 

är något problem på skolan och att skolan därmed inte arbetar med frågan. 

Skolorna skulle kunna utveckla sitt tobaksarbete till att även inkludera de tidiga 

årskurserna och rusta eleverna för framtiden genom att underhålla det 

hälsosamma beteende som deras tobaksfrihet innebär. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att enbart traditionell faktaundervisning om tobak 

och dess skadeverkningar har visat sig verkningslös för att förebygga tobaksbruk 

bland barn och ungdomar. Resultatet blir betydligt bättre om skolan intar en 

helhetssyn i fråga om tobak. Undervisningen bör inrikta sig på fakta, attityder och 

känslor och skolan bör ha en policy om tobak med tillhörande rutiner för hur 

personalen ska agera om en elev använder tobak under skoltid. Utöver detta bör 

skolan se till att tobakslagens bestämmelse om rökfri skolgård beaktas samt 

arbeta för ett gott skolklimat. Genom Enheten för hållbar utveckling kan 

kommunen stötta skolan i utvecklingen av det tobaksförebyggande arbetet så att 

skolan blir en stödjande miljö för hälsa och därmed har större chans att förebygga 

tobaksbruk bland eleverna.    
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 Tobaksfri kommun – en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet. Statens 
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