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Inledning  

Småkommuner mot droger riktades i huvudsak till de elever som gick i åk 7 vid projektstart 

våren 2014, och deltagande för dem har varit obligatoriskt. Beslutet om deltagande har 

tagits tillsammans med berörda lärare och rektorer på respektive högstadieskola. På så sätt 

har dessa elever kunnat följas och deras attitydförändringar och kunskapsutveckling 

utvärderas under projekttiden.  

I Ystad deltog tre högstadieskolor i projektet, två av dem är kommunala, Norreportskolan 

(430 elever) och Västervångskolan (280 elever) med åk 7-9. En skola är privat, 

Kunskapsskolan (360 elever) med åk 6-9. Totalt gick 1070 elever på skolorna i Ystad som 

berördes av projektet. De elever som hade en obligatorisk medverkan i projektet från åk 7 

till projektet avslutades i åk 9 var 318 stycken. 

Rektorerna på högstadieskolorna var delaktiga i projektet och ingick i en projektgrupp, 

”Kommungruppen” med ledning av projektansvarig. Gruppen har under 2014-2015 träffats 

ca 3 ggr/ termin för att diskutera och informeras om projektläget.  I kommungruppen har 

även verksamhetsledaren på Ungdomens Hus, Verksamhetschefen på 

Ungdomsmottagningen Ystad (Region Skåne), Rektorn på en av gymnasieskolorna och 

Folkhälsostrateg Barn och Unga från Barn- och Utbildningsförvaltningen varit med. Det har 

funnits en kontaktlärare på varje högstadieskola med ansvar att hålla projektet igång, i 

samverkan med berörda lärare på skolan. Kontaktläraren höll lärare samt elever 

informerade och uppdaterade om projektet samt deltog på möten vid behov tillsammans 

med skolombud och projektansvarig Ystad. Alla lärare på skolorna fick information om 

projektet vid ett flertal tillfällen. 

Småkommuner mot droger lanserades av bridgeteamet den 17 mars 2014 på Ystads Teater.   

Bridgeteamet utgjordes då av nio ungdomar i åldern 16-24 år som tagit ställning mot 

narkotika och cannabismissbruket bland unga människor. De gick med i projektet 

Småkommuner mot droger för att påverka och förändra ungas inställningar och attityder till 

bl.a. cannabis. Den 1 mars utbildades bridgeteamet under en 

heldag på utmaningarnas hus i Malmö. Utbildningsdagen bestod 

av presentationer, repetition av 

manus inför lansering, 

medieträning, drogkunskap, 

argumentationsteknik samt olika        

                                                teambildningsövningar.  

På Ystads teater den 17 mars möttes högstadieeleverna upp för 

att ta del av och bjudas in i att delta i projektet.  Eleverna 

representerade alla tre högstadieskolorna i Ystads kommun.  

Åk 6-9 på Kunskapsskolan var representerade samt åk 7-9 på  

Norreportskolan och Västervångskolan.  Lanseringen hölls i fyra  
Bild: Ystads Allehanda 

Bild: Småkommuner mot droger 
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omgångar under dagen för att få plats med alla ungdomar som totalt var 1070 stycken samt 

deras lärare. 

Syftet med projektet var att ”alla högstadieelever i de tre kommunerna ska ta del av 

information kring droger som de själva sökt upp eller får via jämnåriga och därigenom 

reflektera över sina attityder till droger så att de aktivt och av egen vilja bestämmer sig för 

att avstå från droger”. 

Genom att unga väljer att avstå från droger kommer elevernas närvaro i skolan öka, 

skolresultaten förbättras, fler unga bli tillgängligare på arbetsmarkanden, utanförskapet 

minska, unga hälsas förbättras, deras sociala liv stärkas etc. 

Projektet baserades på en ny och innovativ preventiv metod; Film For Real. Ungdomarna 

som deltog i projektet skulle själva söka upp och inhämta grundläggande fakta och relevanta 

kunskaper om droger samt redovisa dessa inför sin klass enligt metoden och projektplanen. 

När den delen var avslutad var de kvalificerade till att delta i fyra olika tävlingar;  

1. Synopsis/manustävling  
2. Auditions till ungdomsroller i filmerna 
3. Filmmusiktävling  
4. Filmteamstävling  

 

Den primära målgruppen i projektet har varit högstadieelever och den sekundära 

målgruppen föräldrar, lärare, skolpersonal, gymnasieelever, fritidsgårdar- unga och personal. 

Den sekundära målgruppen har under projektets gång löpande fått information via v-klass, 

Fältgruppens nyhetsbrev och media. Fältgruppen nyhetsbrev ges ut 3-4 gånger per år med 

information riktad till vårdnadshavarna med barn i åk 6-9. På samtliga föräldramöten i åk 8 

gavs information till vårdnadshavarna kring projektet samt information om fältgruppens 

arbete. Alla lärare på högstadiet har informerats om projektet vid ett antal tillfällen. Lärarna 

har också funnits med i förprojekteringen då en lärarmanual utformades och de har under 

projektperioden varit med på lärarlagsinformationer. Gymnasieskolan har också varit 

delaktig i projektet under samverkan i exempelvis filmmusiktävlingen och i auditions. 

Ungdomens hus deltog på olika sätt inte minst i utlånandet av lokaler till auditions, 

informationer, inspelning etc. 

Arbetet med skolan som arena 

Efter lanseringen av bridgeteamet i mars 2014 tog arbetet i skolorna vid. Planeringsmöten 

genomfördes av skolombud och projektansvarig på respektive skola tillsammans med 

kontaktläraren och dess arbetslag. Skolornas process såg olika ut och anpassades efter deras 

ordinarie verksamhet. Skolorna inriktade research och redovisningarna främst till åk 7 och 

kunde på det viset följa dem genom högstadietiden. Andra årskurser var välkomna att 

medverka och medverkade vid ett antal tillfällen. 
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1. Synopsistävlingen      

Den första tävlingen som ungdomarna deltog i var att skriva synopsis/utkast till manus för 

filmen. För att få vara med tävlingen skulle eleverna göra research om cannabis samt 

redovisa inför klassen.  Lärarna hade lärarmanualen till sin hjälp som tidigare genomarbetats 

tillsammans med dem och för eleverna fanns Film for reals hemsida där hela projektets olika 

delar var pedagogiskt beskrivna. Bridgeteamet, skolombudet och projektansvarig har vid ett 

antal tillfällen funnits med i klasserna vid research och redovisningar för att kunna stötta, 

diskutera, reflektera och följa eleverna i deras process. Bridgeteamet gjorde en turné under 

våren för åk 7 på alla tre högstadieskolorna för att inspirera till att skriva synopsis och för att 

informera eleverna om kommande arbete till hösten samt bjuda in dem till höstens event/ 

kick-off på Öja krog. Vid det tillfället höll projektansvarig tillsammans med skolombud ett 

informationstillfälle till åk 7 på respektive skola som handlade om projektets process samt 

om alkohol, tobak och narkotika. 

Västervångskolan gjorde research i åk 7 (fyra klasser, 80 elever) och redovisade i sina klasser 

på olika sätt. Research och redovisningar genomfördes på NO, SO eller svensklektionerna. 

Två klasser använde svensklektionerna till att skriva synopsis då lärarna gjorde detta till en 

del av den ordinarie undervisningen. De övriga två klasserna använde sin plus-tid till att 

skriva synopsis, vilket blev frivilligt. De elever som valde att skicka in sitt bidrag till tävlingen 

gjorde det till skolombudet som samlade alla bidrag och vidarebefordrade dem till 

filmregissör Jan Linell och hans filmteam.  

Norreportskolan valde att göra research för alla i åk 7 (150 st.) och redovisade i klasserna 

under maj månad. De arbetade med projektet på NO och svensklektionerna.  Även på 

Norreportskolan skrevs synopsisen som en del i svenskundervisningen.  Årskurs 8 (150 

elever) som under våren hade ANDT- undervisning valde att använda sig av metoden Film for 

real under NO, svensklektioner samt engelslektionerna. Redovisningarna genomfördes på 

engelska för att integrera metoden i så många ämnen som möjligt. Norreportskolans åk 8 

fick informationstillfällen av fältgruppen gällande cannabis som varvades med diskussioner 

och värderingsövningar. 

På Kunskapsskolan gjorde alla research i åk 7( 88 st.) och redovisade under 

skolavslutningsveckan. De redovisade i klasserna i form av tipsrunda, traditionell redovisning 

och en grupp gjorde en kortfilm. Alla högstadieungdomar på skolan som var intresserade av 

att skriva synopsis fick möjlighet att göra research och redovisa och sedan skicka sitt bidrag 

till skolombudet. 10 elever utöver åk 7 valde att delta i tävlingen.  
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Synopsistävlingen pågick under våren och bidragen till synopsistävlingen skickades in till 

filmregissör Jan Linell. Totalt fick regissören in 35 bidrag från Ystads kommun. Tillsammans 

med sitt filmteam gick regissören igenom synopsisen och gjorde ett urval på 2 vinnarbidrag 

från Ystads skolor som var författat av totalt fem 

elever.  

På Västervångskolan presenterades vinnarna av 

regissören, delar av bridgeteamet, skolombud 

samt projektansvarig under hösten då eleverna 

börjat åk 8. De belönades med en biobiljett (från 

Antidroggruppen Ystad) och ett armband med 

drogbudskap. Vid det tillfället fick eleverna i åk 7 

(108 st.) information om projektet och var i 

processen vi befann oss.  

På Kunskapsskolan presenterades 

synopsisvinnarna på samma sätt av 

bridgeteamet, regissören, skolombud och 

projektansvarig. I samband med presentationen 

gavs även information till alla åk 7 (93 st.) kring 

var i processen vi befann oss.  

Norreportskolan fick information om att 

tävlingen var avslutad av deras kontaktlärare 

och presenterade vinnarna med affischer och  

        via hemsidan. Projektansvarig och skolombud   

        informerade eleverna i åk 7 (124 st.) om  

        projektet, tobak, alkohol, narkotika och  

        fältgruppens arbete.  

Event                                                                                                                                                      

Den 22 augusti anordnade projektansvarig och 

skolombud ett event på Öja krog för årskurs 8 

(310 st.) Ystad som en uppstart av höstens arbete 

i projektet. Simrishamn visade intresse för 

samverkan och bestämde sig för att hoppa på och  

kom med sina 174 elever. Ägaren för Öja krog sponsrade konceptet genom att låna ut 

lokalen till arrangemanget. 

Syftet med eventet var att påminna eleverna om projektet och de kommande två 

deltävlingarna, ge dem information och kunskap samt ge dem möjlighet att hitta nya 

fritidsintressen för att på så sätt skapa en meningsfull fritid och minska intresset för droger.  

Bild: Småkommuner mot droger 

 Bild: Småkommuner mot droger 

Bild: Ystads Allehanda 
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Antalet utställare på plats var 22 stycken med inriktning 

från Ungdomsmottagningen, polisen, ungdomens hus, 

föreningslivet till Film i Skåne. Det fanns uppträden i 

form av dans och musik. FMN (föräldraföreningen mot 

narkotika) höll en föreläsning om Spice och andra  

                                                                 nätdroger som var nästa tävlings researchområde.  

Regissören och Olle Nielsen, musikproducent fanns på plats för att introducera ungdomarna 

i de kommande tävlingarna.  Efter eventet bokades ett uppföljningsmöte med utställarna.  

Det som framkom på mötet var att det var positivt att ha alla ungdomar i åk 8 samlade och 

att schemat fungerade bra på alla stationer. Engagemanget hos eleverna varierade men 

överlag var det stort. Utställarna tyckte det var bra att få möjlighet att visa upp sina 

verksamheter/föreningar och locka in fler ungdomar i deras verksamheter.  

Efter eventet informerade projektansvarig och skolombud lärarna på högstadieskolorna om 

de kommande tävlingarna samt redovisade resultatet från vårens enkätundersökning (se 

delrapport/ slutrapport Småkommuner mot droger). 

2. Tävling för auditions                

Den andra deltävlingen i projektet handlade om att söka filmroller till den kommande filmen. 

Eleverna använde sig av hemsidan filmforreal.se där de på ett pedagogiskt sätt kunde sätta 

sig in i tävlingens olika steg. Researchen handlade om Spice och andra nätdroger.  Lärarna 

fick i uppdrag att se till så att elevernas val av område blev spritt och att en del av eleverna 

valde att göra research just om Spice eftersom det var mycket aktuellt just då.                                                                             

Kunskapsskolan valde att lägga sin research och redovisning för årskurs 9 (82 elever). 

Redovisningarna skedde i traditionell form inför klassen. De valde också att slå ihop 

researchen och redovisningen med tävlingen om filmmusik där temat var andra droger.   

På Norreportskolan slog alla klasserna i åk 8 (154 stycken) också ihop de två tävlingarna. De 

gjorde research och använde frågorna kring Spice, nätdroger och andra droger som fanns på 

Film for reals hemsida och arbetade sedan med frågorna i klassen. Redovisningen skedde i 

diskussionsform i klassen. Eleverna visade stort engagerade och intresse för ämnet. 

På Västervångskolan gjorde alla elever i åk 8 (94 elever) research om Spice, nätdroger och 

andra droger samt redovisade i klassen på olika sätt. 

Steg 1 Selfie 

För att få en uppfattning om hur många elevers om var intresserade av att söka sig till 

audition delades auditiontävlingen in i olika steg där steg 1 innebar att elever skulle göra en 

kort selfie-film där de presenterade sig, berättade varför de ville vara med i filmen samt om 

deras fritidsintressen.  Det var 45 selfies som skickades in från Ystads elever och regissören 

gjorde ett urval av 23 elever.  

 Bild: Småkommuner mot droger 
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Steg 2 Audition 14 november 

De 23 eleverna som blivit uttagna i urvalsprocessen blev inbjudna till audition på ungdomens 

hus i Ystad den 14 november 2014 där också Bridgeteamet medverkade. Det var 21 

ungdomar som kom vid tillfället varav 15 tjejer och 6 killar, alla från högstadieskolorna i 

Ystad.                                                                                                                                                                                 

På ungdomens hus fick ungdomarna börja med att läsa in sig på manus. Regissören hade ett 

eget rum med uppställd kamera för att kunna genomföra en riktig auditions med var och en 

av ungdomarna. Inne hos regissören fick ungdomarna svara på olika frågor, läsa några 

repliker från manus samt visa olika känslouttryck. Under tiden de väntade på sin tur för 

audition fanns det möjlighet att tillverka armband med drogbudskap.  Auditionstillfället 

övervakades av P4 Malmöhus och ett inslag från dagen sändes i radion.  

Filmmanus 

Efter att filmmanuset var färdigställt i februari fick några elever som vunnit 

synopsistävlingen tillsammans med projektansvarig ta del av manusets innehåll och lämna 

kommentarer. Regissören matchade därefter några huvudroller och biroller i manuset med 

ungdomarna från audition. Men det fanns för få antal killar i relation till rollerna, vilket 

innebar att det fanns ytterligare behov av audition. Det var också så att de ungdomar som 

blev erbjudna roller inte var intresserade av huvudroller vilket också betydde att fler 

auditions behövdes. De ungdomar som inte fick en roll med replik blev erbjudna en 

statistroll. I manuset fanns också roller som föräldrar, 

äldre syskon, langare etc. vilket gjorde att även vuxna 

och äldre ungdomar behövdes i filmen. 

Audition under mars månad 

Under mars månad hölls två auditions (den 4 mars 

samt den 11 mars) för gymnasielever samt för vuxna. 

Totalt 15 personer kom för att söka en roll i filmen. 

Söndagen den 22 mars samt onsdagen den 25 mars hölls auditions för att se om intresset för 

att söka roller bland högstadiekillar kunde öka, vilket det lyckligtvis gjorde. Totalt kom 19 

stycken killar. Alla ungdomsroller var nu tillsatta. Totalt sökte sig 79 

stycken till audition i Ystad!  

Eftersom auditionprocessen drog ut på tiden då alla roller inte var 

tillsatta och ungdomarna som medverkat vid audition väntade 

otåligt på besked om roller så bestämdes att de skulle bjudas in till 

en informationsträff. Informationen hölls i gamla Rådhuset i Ystad den 9 april och handlade 

om var i projektetprocessen vi befann oss, alla rollers betydelse för filmerna samt vad nästa 

steg var. Bridgeteamet medverkade även här. Elever från Simrishamn och Staffanstorp 

bussades in till Ystad. Från Ystad kom 30 elever och totalt 65 elever för att få information.                                    

Vuxenrollerna tillsattes därefter genom att tillfråga några professionella skådespelare från 

 Bild: Småkommuner mot droger 

 Bild: Småkommuner mot droger 
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Ystad och Marsvinsholmsteatern, några skådespelare från Malmö och Lund, några poliser, 

rektorer, lärare samt kollegor inom socialförvaltningen. 

3. Filmmusiktävlingen 

Den tredje tävlingen i projektet handlade om filmmusik och introducerades under december 

2014. Projektansvarig och skolombudet planerade processen tillsammans med 

kontaktlärarna och musiklärarna på varje skola. Varje skola upprättade då en projektplan. 

Eftersom alla åk 8 elever på Norreportskolan och Västervångskolan redan gjort research och 

redovisat gjordes en förfrågan bland ungdomarna om vem som var intresserad av att delta i 

filmmusiktävlingen. Eleverna från åk 8 på Kunskapsskolan skulle göra research om Spice och 

andra nätdroger under terminens gång.  

Planen för musiktävlingen var att:  

1. Arbeta enskilt eller i grupp.    

2. Skriv text, gör musik, sjung och/eller spela instrument utifrån teman;      

förlora en kompis, syskon eller barn i drogmissbruk, sorg, död, bry sig, våga ingripa,  

aldrig svika en kompis, försoning, ensamhet, övergivenhet, med livet som insats, rysk 

roulett, aggressivitet, uppgivenhet. 

3. Lämna ditt bidrag till skolombud som vidarebefordrar det till regissören eller                                                 

4. För intresserade finns tid bokad på sydskånska gymnasiets musikprogram IMP för att 

spela in bidraget i en riktig studio. Därefter skickas de bidragen till regissören.                                                 

5. Bidrag som lämnas in bedöms av professionell jury bestående av professionell 

musikproducent och filmregissör.                                                                                                                           

6. Vinnande bidrag kommer användas i filmen på olika sätt. 

Inledningsvis var intresset stort för att delta i filmmusiktävlingen. 20 elever från 

Västervångskolan, 8 elever från Kunskapsskolan och 5 elever från Norreportskolan visade 

intresse av att vara med i tävlingen. Projektansvarig och skolombud träffade ungdomarna på 

respektive skola för att introducera dem i tävlingsprocessen. De elever som var med från 

Västervångskolan och Norreportskolan arbetade med sin idé under sin skoltid som kallades 

plustid och eleverna från Kunskapsskolan arbetade med musikbidraget på sin fritid. Några 

elever valde att skriva en text, andra att göra musik, någon ville sjunga, andra ville spela 

instrument och någon ville göra allt.                                                             

Under processen valde ett antal elever att inte delta i tävlingen längre på grund av tidsbrist. 

Under januari till mars träffade projektansvarig och skolombud vid 12 olika tillfällen 

ungdomarna för att arbeta med dem samt peppa och stötta dem under sitt arbete med 

musiken. Totalt färdigställdes 8 bidrag som sammanlagt 13 elever hade arbetat med under 

våren. 
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Projektansvarig tog 

kontakt med 

Sydskånska 

gymnasieskolans 

musikprogram, 

IMP, för att 

diskutera möjliga 

samverkansformer 

när det gällde 

inspelningarna av 

elevernas 

musikbidrag. Dåvarande gymnasierektor deltog under projektets gång i kommungruppen 

och gjorde samverkansarbetet smidigt. IMP-programmets lärare och musikproducent Fredrik 

Andersson från Cardiac Records ställde sig positiva till samverkan. 

Den 14 april samt den 21 april var högstadieungdomarna med i musikproduktionen på IMP; 

Österportskolan. Under båda dagarna samverkade högstadie – och gymnasieeleverna med 

produktionen i studion. Eleverna från IMP satt inne i teknikrummet och skötte inspelningen 

och högstadieeleverna var inne i studion och sjöng och spelade sina bidrag.  

Bidragen redigerades av gymnasieeleverna tillsammans med Fredrik Andersson och 

skickades därefter in till regissören.         

 

4. Filmteamstävlingen 

För att få medverka i filmteamstävlingen skulle eleverna göra research om 

majoritetsmissförståndet och redovisa det i klassen. 

Norreportskolan, genomförde sin research och redovisning i åk 8 under sina ordinarie 

lektioner i naturkunskap. 

Västervångskolan, bjöd in fältgruppen tillsammans med FMN som höll i ett föredrag om 

majoritetsmissförståndet, statistik och argument mot cannabis. Samtliga elever arbetade 

därefter vidare med informationen. Intresset för filmteamstävlingen fanns inte bland 

eleverna på skolan. 

Kunskapsskolan gjorde en planering kring arbetet med research och redovisning men som 

inte höll vilket innebar att de inte arbetat med den sista deltävlingen.  

Totalt var det tre elever från högstadieskolorna som visade sitt intresse till tävlingen men 

hade tyvärr ingen möjlighet att vara med under de respektive inspelningsdagar. 

 

Filminspelningen 

Inspelningen planerades i minsta detalj av regissören, projektledaren och projektansvarig 

 Bild: Småkommuner mot droger 
 Bilder: Småkommuner mot droger 
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Ystad med locations, rekvisita och statister etc. Tidsplaner gjordes 

utifrån manuset och landade till slut i åtta inspelningsdagar (11/5, 

13/5, 17/5, 19/5, 20/5, 25/5, 27/5 samt 2/6). Miljöerna valdes 

utifrån de tre kommunerna. Två filmteam bokades av regissören 

för två olika tidsperioder. 

Dag 1: 
Inspelning av Case Lucas i Simrishamn. Även inspelning av 
dansscenerna i Case Claudia och Bella i en danslokal i 
Simrishamn. 
Dag 2:  
Inspelning av Case Claudia och Bella i Ystad, på stan och 
på lågstadiet. 
Dag 3: 
Inspelning av Case Lucas, lägenhetsscener.  
Dag 4: 
Inspelning i Ystad, scenerna i Bellas hus + Claudias hus. 
Dag 5: 
Inspelning av interiör Ystad, Claudias och Lucas skola 
samt festen. 
Dag 6: 
Inspelning i Lund i Case Anton.  
Dag 7: 
Ambulans- och sjukhusscenerna spelas in i Ystad.  
Dag 8:  
Inspelning av scenerna i Anton skola                                       
                                                                                        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla elever som deltog i filminspelningen belönades med vars en biobiljett sponsrad av Anti-

droggruppen Ystad.                                                         

 Bilder: Småkommuner mot droger 
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Vinnarna filmmusiktävlingen 

Efter filminspelningen klippte regissören ihop filmerna.  5 stycken musikbidrag blev utvalda 

som vinnande bidrag varav 4 stycken var bidrag från Ystad. Bidragen kunde direkt utan 

vidare bearbetning sättas in i olika scener i filmerna. Vinnarna i filmmusiktävlingen 

belönades med en biobiljett (från Antidroggruppen Ystad) och armband med budskap ”hugs 

not drugs”. Vinnarna fick skriva på ett avtal gällande äganderätten till musiken. 

Regissören presenterade vinnarna via ett brev som skickades ut till alla tre högstadieskolor i 

Ystad. 

                    

Handledningsmaterial och informationsfilm 

Under hösten 2015 påbörjade projektansvarig och skolombud ett arbete kring ett 

handledningsmaterial som ingår i ett koncept med filmerna. En arbetsgrupp med 

projektansvarig, skolombud, kuratorer och lärare bildades för att tillsammans se filmerna 

och diskutera vad ett handledningsmaterial skulle innehålla. Förutom information om 

projektet, arbetet som genomförts i skolorna, tips före under och efter filmvisning 

bestämdes det att materialet även skulle innehålla tips på övningar, länkar och 

kontaktuppgifter. Projektansvarig har därefter sammanställt ett handledningsmaterial. 

Under oktober genomfördes en inspelningen av en informationsfilm på ungdomens hus i 

Ystad. All planering gjordes av regissören, skolombudet och projektansvarig Ystad. 15 

ungdomar från Ystad var delaktiga under inspelningsdagen. Informationsfilmen handlar om 

projektet och innehåller intervjuer av Bridgeteam, synopsisvinnare, skådespelare, 

filmmusikskapare, kontaktlärare, skolombud m.fl. och en av ungdomarna i Bridgeteamet 

håller i intervjuerna i filmen. 

Filmpremiär 

Filmpremiären planerades för åk 9 som arbetat med projektet genom hela processen. 

Arbetslaget runt åk 9 fick information om filmerna, tittade på dem och tog del av 

handledningsmaterialet som de skulle arbeta med efter att eleverna varit på premiären. Den 

26 november var det filmpremiär på Ystad teater för eleverna i åk 9 från Simrishamn, 

 Bilder: Småkommuner mot droger 
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Staffanstorp och Ystad. Två av ungdomarna från 

Bridgeteamet höll i premiären tillsammans med 

projektansvarig, projektledare och Jan Linell.  

På teatern var det planerat för två visningar för åk 9 elever 

under dagen med sammanlagt 530 ungdomar samt en 

kvällsvisning för föräldrarna till åk 9 elever och för 

skådespelarnas anhöriga som var totalt ca 70 stycken. Även  

          politiker, chefer och tjänstemän var inbjudna. Journalister 

från Ystads allehanda, Skånska dagbladet, Österlenmagasinet och Lokaltidningen Ystad och 

Lokaltidningen Simrishamn/Tomelilla var på plats.  

Efter premiären hade Västervångskolan en efterföljande diskussionerna och många elever 

tyckte att filmerna tryckte på viktiga saker i ungdomars liv och att de blev berörda av 

filmerna. Några elever tyckte att filmerna var "för snälla" och "tillrättalagda". Det framkom 

även att en del elever hade svårt att riktigt se allvaret i filmen från Ystad eftersom det var en 

bekant miljö och bekanta ansikten i filmen. 

På Norreportskolan fick eleverna diskutera filmerna i smågrupper. Eleverna var eniga om att 

en tuff uppväxt kan driva någon till att söka sig till andra grupper - som killen som hade en 

pappa som drack. I en av klasserna lade lärarna mycket tid på att diskutera kring hur vår 

uppväxt påverkar oss. Är vi dömda till att misslyckas bara för att våra föräldrar gjorde det? 

Som killen som rökte på bara för att han inte pallade 

med pappans supande. Hur bryter man ett sådant 

mönster? Vem kan hjälpa dessa ungdomar att inte 

hamna i skiten själv? 

På Kunskapsskolan hade lärarna tillsammans med 

eleverna ca tio minuters diskussion/reflektion kring 

filmerna. Eleverna tyckte att filmerna var bra och gav 

dem en tankeställare. Vissa saker kändes igen och var 

realistiska och säkert något som man själv kan råka ut för.  

Den ene filmen berörde dem mer eftersom det var  

en verklighetsbaserad film med dödlig utgång.  

Sammanfattning 

Målgruppen för projektet ändrades under projektets inledande fas vilket har gjort arbetet 

hanterbart. De elever som inte har haft projektarbetet obligatoriskt har haft möjlighet att 

medverka efter eget intresse vilket har fungerat bra. Utöver målgruppen har ca 120 elever 

medverkat på frivillig väg eller med initiativ av lärare i research/redovisning alternativt 

tävlingarna. 

Bild: Lokaltidningen Ystad 

Bild: Skånska dagbladet 
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En utmaning i projektet har varit samverkan, både mellan kommunerna och inom den egna 

kommunen. Inom Ystad har kommungruppen har haft en viktig funktion i projektet och gjort 

samverkan smidigare och projektets process har blivit tydligare. Samverkan har fungerat 

olika mellan projektansvarig, skolombud och skolorna till stor del beroende på lärarnas 

engagemang. Några lärare har uttryckt tidsbrist och känt sig stressade och av den 

anledningen inte prioriterat projektet.  

Bridgeteamet har haft en viktig roll i projektet och deras engagemang har varit mycket stort 

under hela projektets gång. Från att ha varit nio stycken inledningsvis 2014 så fanns sju 

stycken kvar i projektets slutfas. De har medverkat i olika aktiviteter i den mån de har kunnat 

och lyckats mycket bra. De har fått positiv respons från både elever och lärare. 

Bridgeteamets intresse och engagemang har hållit i sig under hela processen och några av 

dem är med i planeringen för spridningen framöver. 

Under projektets gång har eleverna visat stort engagemang i projektets olika delar men 

deras engagemang har påverkats av lärarnas intresse och engagemang. På skolor då 

pedagogerna visat stort intresse har utfallet varit väldigt bra och tvärtom. Projektansvarig 

och skolombud har vid många tillfällen fått stötta, peppa, motivera och inspirera elever 

vilket har tagit mycket tid men gett gott resultat inte minst i antalet engagerade ungdomar i 

tävlingarna och i filmproduktionen.  Eleverna har under många tillfällen fört intressanta 

diskussioner och reflektioner kring droger och dess konsekvenser. Många elever har också 

haft hög kvalité på sina arbetsuppgifter. Det som också har visat sig under projektets gång är 

att ungdomarna i exempelvis filmproduktionen blev sammansvetsade, hittade nya 

bekantskaper och uttryckte känslor av att det var deras projekt. Det finns några ungdomar 

som vill fortsätta med spridningen av filmerna och är stolta över sin insats/sitt projekt!  

Enligt lärarna på respektive skola har arbetet med research och redovisningar fungerat väl 

och de har tydligt kunnat se kopplingen av temat till olika ämnen i skolan och kunnat 

integrera projektet i exempelvis svenskan, SO, NO, musik och engelska. Terminsplaneringen 

med kontaktlärare och projektansvarig har varit viktig. 

Inledningsvis var intresset från elever och lärare stort när det gällde tävlingarna men 

svalnade under projektets gång. Projektansvarig, skolombud samt bridgeteam har försökt få 

ett engagemang hos ungdomarna genom att åka ut till respektive skola och göra reklam för 

projektet. Ungdomarnas intresse för audition var mindre än förväntat och ungdomarnas 

ålder har påverkat deras inställning till att vara med i auditions, de var väldigt blyga och 

rädda för att uppträda framför kameran vilket har gjort arbetet med rollbesättningen 

svårare än planerat. Detta har lett till att vi har genomfört flera auditions för samma 

målgrupp. Samtidigt har de elever som inte har gjort research och redovisat i klasserna fått 

möjlighet till att göra det ändå. När det gäller filmmusiktävlingen krävdes ett stort 

engagemang hos projektansvarig och skolombud annars hade fler elever valt att hoppa av 

tävlingen. Det har varit svårt att hålla engagemanget uppe hos lärarlaget. 
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Filmteamstävlingen blev lidande för filminspelningen. Det har inte funnits någon möjlighet 

från skolombud och projektansavarig att lägga tid på tävlingen eftersom filminspelningen 

och förarbetet till inspelningen har tagit mycket tid och behövdes prioriteras. I efterhand har 

det framkommit att de funnits fem elever som var intresserade av att medverka men inte 

nått fram med sin önskan i skolan. Totalt sett har antalet elever som valt att delta i 

tävlingarna varit ca130 stycken (elever som haft arbetet obligatoriskt). 

Att utvärdera om projektets syfte uppnåtts: ”Att alla högstadieelever i de tre kommunerna 

ska ta del av information kring droger som de själva sökt upp eller får via jämnåriga och 

därigenom reflektera över sina attityder till droger så att de aktivt och av egen vilja 

bestämmer sig för att avstå från droger”, är inte helt enkelt. Våra enkäter visar (se 

slutrapport Småkommuner mot droger) att ungdomarnas möjlighet, lust och användande av 

Cannabis har ökat under de tre åren i alla kommunerna, dock lite olika mycket, vilket följer 

statistiken i Folkhälsa Barn och unga 2014. Enkäten visar också att eleverna i Ystad blivit mer 

medvetna om hur farligt Spice och annan narkotika är och hur vanligt/inte alls vanligt det är 

att ungdomar använder cannabis.  

Det hade varit bra att haft en pilotkommun att jämföra med som inte varit delaktig i 

projektet. Vi har möjlighet att jämföra våra resultat med resultaten från Folkhälsa barn och 

Unga 2016, men de svaren väntas inte förrän i augusti. 

Utöver statisktiken kan man se på ungdomarnas delaktighet som varit mycket stor under 

hela processen. Många ungdomar har uttryckt att de är stolta över filmerna och att det är 

deras projekt vilket säger mycket. De ungdomar som är med i filmerna har haft och kommer 

ha en viktig roll utifrån att vara en god förebild för ungdomar framöver, vilket de är 

medvetna om. De har alla varit motståndare mot narkotika under projekttiden och kommer 

förhoppningsvis förbli drogfria.  

Budget 

I ansökan om medel till Fonden för förebyggande insatser för Barn och unga innefattades en 

halvtidstjänst som projektansvarig för Ystad kommun samt en halvtidstjänst som skolombud. 

I ansökan innefattades också verksamhetskostnader och data och telefonkostnader. Den 

totala budgeten var 1 560 000 kronor. 

 

Tjänsten som skolombud har finansierats av medel från Region Skåne. Projektansvarigs 

tjänstgöringsgrad har under 2014, 2015 och del av 2016 varit 60 % på grund av hög 

arbetsbelastning. Verksamhetskostnader och data och telefonkostnader har inte tagits av 

medlen från Fonden för förebyggande insatser för Barn och unga. 
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År Belopp 

2014 266 787 kr 

2015 294 959 kr  

2016 jan-april 104 849 kr  

  Totalt 666 595 kr 

 

 

 


