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CAN är…

…ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av 
alkohol och andra droger i samhället.
Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom 
kunskapshöjande insatser.



CFN – CAN

• CFN grundades 1901 som ett samverkansorgan för 
nykterhetsorganisationerna i Sverige.
”Centralförbundet för nykterhetsundervisning bland ungdomen”.

• Som följd av 1930-talets ekonomiska kris började regeringen utse två 
styrelseledamöter och en tjänsteman från skolöverstyrelsen som skulle 
närvara vid styrelsemöten. Tydligare koppling till staten och skolan.

• 1936 började CAN arbeta med länsombud för att få till en bättre 
kommunikation med hela Sverige. Idag har CAN ombud i alla Sveriges län.

• Namnet CAN tillkom då narkotika blev aktuellt i Sverige år 1970.



CAN

• 1990 bildas folkhälsoinstitutet och det beslutas att CAN ska fortsätta som 
enskild organisation men i nära samarbete med FHI (numera FHM).

• År 2000 övertar CAN ungdomswebbsidan www.drugsmart.com från 
socialdepartementet.

• 2014 tog CAN över metodmaterialet ANDT på schemat från länsstyrelsen i 
Dalarna.



Tips! Prenumerera på nyhetsbrevet från C.A.N
Gå in på can.se och fyll i din E-mailadress





Ca 40 000 unika besökare varje månad.
På CAN sedan 2001 (startades 1997).
Faktasidor
Frågor, svar, råd och stöd 
Gästbloggar
Filmer
Skolmaterial ex.





Vanliga frågekategorier:

• Cannabis
• Alkohol
• Stöd och hjälp
• Drogtester
• Statistik
• Lagar och regler



Vilken typ av frågor får vi?

• Är det olagligt att vara påverkad av narkotika?
• Finns det några specifika dofter i narkotika?
• Vad är det för ämnen som gör att man blir beroende av knark?
• Eftersom det är så farligt med alkohol, varför ger man inte straff till 

dom som säljer det till ungdomar?
• Vad händer om man kontaktar soc?

Hämtat ur publicerade FAQ på www.drugsmart.com



Känns detta igen?

• Är bajs knark
• Min polare rökker feeeeeting är det livsfarligt???!!!
• Jonte tror han är nåt!
• Fuck aina

Hämtat från frågefunktionen på www.drugsmart.com



Hur kan det också se ut?

• Hej. Hur ska jag säga till min pappa att han har ett 
alkoholberoende? Jag blir så jävla besviken och ledsen varje gång 
han dricker men jag har inte modet att säga något. Jag kan inte 
prata med någon och jag ser hur han har visar min lillebror att det 
är så här man är en man. Hjälp mig, vad kan jag säga till honom och 
min lillebror. Han är 15.

Hämtat från frågefunktionen på www.drugsmart.com



Rapporten ”Ungas frågor om alkohol och droger”



3 minuters Quizz

• När blev det förbjudet att röka på flygplan i Sverige?
• Svar: År 1997 (samma i hela EU).
• När hölls folkomröstningen om rusdryckesförbud i Sverige? (Stilpoäng 

om man vet hur procentfördelningen såg ut mellan för och emot.)
• Svar 1922

(49 % för 51 % emot).
• Hur många killar i åk 9 uppgav att de hade druckit alkohol någon gång i 

skolelevers drogvanor år 2016?
• Svar: 42 %





LGR 11

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritids 2011 (Rev 2016)

Läroplanen innehåller fem delar:
1. Skolans värdegrund och uppdrag
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
3. Förskoleklassen
4. Fritidshemmet
5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav



Under de senaste åren har skolan reformerats

• Nya kurs- och ämnesplaner
• Nytt betygsystem
• Utbildning av lärare för lärarlegitimation
• Stora utbildningssatsningar som matematiklyft, läslyft liksom omfattande 

utbildning för att skolor ska uppfylla likabehandlingslagen



ANDT på schemat

• Ett metodmaterial för ANDT-undervisning i grundskolans årskurs 6-9. 
Kan enkelt anpassas för gymnasieutbildning.

• Integrerar ANDT-frågor i ordinarie ämnesundervisning.
• Anpassat till kursplaner och betygskriterier i läroplanen (lgr 11).
• Uppmuntrar eleverna till informationssökande och källkritiskt tänkande.
• Bidrar till ett ämnesöverskridande och strukturerat ANDT-arbete.



Regeringens ANDT-strategi om skolan

• Grund- och gymnasieskolor är viktiga arenor för alkohol-, narkotika-, 
dopnings- och tobaksprevention.

• Skolan och rektorn har vidare ett särskilt ansvar för att i undervisningen 
i olika ämnen integrera riskerna med tobak, alkohol och andra droger.

• Genom både sitt kunskaps- och sitt värdegrundsuppdrag kan skolan 
bidra till arbetet med ANDT-prevention.

• Informationsinsatser kan också ha sitt värde för att skapa förståelse för 
de grunder som politiken vilar på, liksom för att ge förutsättningar för 
kunskapsbaserade levnadsval för den enskilda individen.



Hur förhåller sig ANDT på schemat till LGR 11?

Rektor ansvarar för att…
…eleverna får tillgång till läromedel av god kvalitet och annat stöd för 
att själva kunna söka och utveckla kunskaper. 
…i ämnesundervisningen integrera ämnesövergripande 
kunskapsområden, exempelvis riskerna med tobak, alkohol och andra 
droger. 
…att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de 
professionellt ska kunna utföra sina uppgifter.



Hur förhåller sig ANDT på schemat till LGR 11?

Lärare ansvarar för att…
…förbereda eleverna för delaktighet och medansvar samt för de 
rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.
…samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen och 
organisera och genomföra arbetet så att eleven successivt får fler och 
större självständiga uppgifter samt ett ökat eget ansvar.
…eleverna får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och 
sammanhang; får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.



Hur förhåller sig ANDT på schemat till LGR 11?

Eleverna ska…
…lära sig att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden 
grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande 
demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter. 
…tillägna sig kunskap om samhällets lagar och normer, mänskliga 
rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället.
…tillägna sig kunskaper om, och förståelse för, den egna livsstilens 
betydelse för hälsan, miljön och samhället.



Välkomna att höra av er!

Tack för er uppmärksamhet!
Har ni frågor eller funderingar? Välkomna till vår ANDT på schemat- monter!

Kristofer Odö
Kristofer.odo@can.se
0723- 71 43 18


