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Om ni vill ha hjälp att komma igång så kan ni ta kontakt 
med närmaste NBV-kontor. Närmaste kontor hittar ni på 

www.nbv.se.

Studieplan till 

Narkotika 
Dopningsmedel och hälsofarliga varor
Studiecirkeln som arbetsform 
Studiecirkeln är en demokratisk arbetsform där deltagarna tillsammans lär sig mer om ett ämne 
de är intresserade av. Genom att diskutera och reflektera ökar hela gruppens samlade kunskap. 
Använd studiehandledningen för att stimulera till diskussioner och samtal. Här finns inget facit, inget 
rätt eller fel, bara förslag till frågeställningar. Naturligtvis kan ni välja helt andra frågor att diskutera. 

Materialet som studieplanen utgår ifrån är skriften NARKOTIKA DOPNINGSMEDEL OCH HÄLSOFARLIGA VAROR, 
som är utgiven av Svenska Carnegie Institutet och Svenska Narkotikapolisföreningen. Den innehåller en hel del 
fakta, men också hänvisningar till andra faktakällor, särskilt på s. 64 där ni hittar Litteratur och internetadresser. 
Det kan vara bra att ha sakliga uppgifter i grunden, innan man diskuterar erfarenheter och egna synpunkter.

För att räknas som studiecirkel ska ni: 
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vara minst tre deltagare och bör inte vara fler än tolv, varje deltagare 
ska delta minst vid tre träffar och minst en av de tre första träffarna

träffas en till tre gånger per vecka, men det går också 
att träffas till exempel varannan vecka 

arbeta en till fyra studietimmar per gång, en studietimme 
är 45 minuter 

träffas minst tre gånger och totalt minst nio studietimmar 

arbeta tills det gemensamma målet har uppnåtts.

Det här materialet utgår från fem träffar, men kan naturligtvis 
delas upp i fler, beroende på hur mycket ni vill fördjupa er i 
varje frågeställning. 



Till nästa gång:
Läs kapitlen om Centralstimulerande medel och Hallucinogener.

Börja med att berätta för varandra om vilken eller vilka droger  
(alkohol och narkotika) som används i den kultur som var och en 
bär med sig. (Definition av vad narkotika och andra droger är se s. 2)

Vilka är dina erfarenheter av att möta personer med ett rus och 
missbruk av opiater? Av cannabis?

Vilken betydelse har toleransutvecklingen för ett beroende av en 
drog? Vad tror du? (Toleransutveckling se Ordförklaringar s. 63)

Vilka argument för legalisering av cannabis känner du till? Vilka 
är dina motargument? Här finns referenser du kan använda: 
”Lathund om cannabis” som du hittar på www.nbv.se, CAN:s 
hemsida (www.can.se) under Drogfakta och Allmänt, Frågor och svar. 

Vad är dina erfarenheter och åsikter om substitutionsbehandling 
för heroinmissbrukare? (Metadon se s.13 )

Börja med att göra en presentationsrunda. Låt var och en 
berätta något om sig själv exempelvis om favoritmusik, 
favoritmat och favoritdjur.

Diskutera sedan igenom hur ni vill arbeta gemensamt. 
Samtala kring texterna i kapitlen Narkotika och andra 
droger, Cannabis och Opiater. Antingen har ni alla läst 
dem till första träffen eller så har cirkelledaren förmedlat 
en sammanfattning. 

Reflektera fritt kring det ni läst. Låt var och en berätta en 
tanke som väckts utifrån texten eller ämnet i sig. Finns det 
något i de texter ni har läst som ni tycker är extra intressant 
eller nytt för er? Berätta för varandra och diskutera.

Ta också upp sådant som kanske var svårt att förstå. Här 
nedan finns ett antal frågor som kan vara till hjälp när ni 
diskuterar och som kan ge er fördjupade kunskaper. 

Diskutera:

Inför första träffen
Läs igenom de första tre kapitlen Narkotika och andra droger, Cannabis och Opiater. 
Det bästa är om alla i cirkeln har haft möjlighet till detta. Är det inte möjligt bör cirkel-
ledaren förbereda genom att göra en sammanfattning av dessa tre kapitel.
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Till nästa gång:
Läs kapitlen om Sömn- och rogivande medel m.m.

Vilken betydelse tror du globaliseringen har, när det gäller exem-
pelvis ungdomskultur, livsstil och resvanor, för spridningen av 
exempelvis kokain (se s. 18) eller LSD (se s. 29)?

Vilken roll spelar kultur och socialt tryck för missbruk av khat  
(se s. 25) här i Sverige? Se gärna “Filmen om Khat” som finns 
på NBV:s hemsida www.nbv.se.

Meskalin är ett exempel på en drog som används för rituellt bruk 
(se s. 28). Är det skillnad mellan rituellt bruk av drog och miss-
bruk? Vad är i så fall skillnaden? Vilka åsikter har du angående att 
narkotika tillåts vid exempelvis religiösa ceremonier? (s. 33)

I kapitel 5 om hallucinogener förekommer en stor mängd namn, 
förkortningar och ”smeknamn” på olika droger. Känner du igen 
dessa? Vilka förekommer i de sammanhang som du eventuellt 
har erfarenhet av? 

Känner du igen de kroppsliga och psykiska tecknen hos den som 
är påverkad av de olika drogerna?
(se de inramade rutorna på s. 30, 31 och 33.)

Vilka är dina erfarenheter av att möta personer med ett rus och 
missbruk av centralstimulerande medel eller av olika sorters 
hallucinogener? Berätta för varandra.

Anser du att det finns någon eller några sorters droger som är 
farligare än andra? Varför? Varför inte?

Denna träff bygger på att ni har läst texterna i kapitlen om 
Centralstimulerande medel och Hallucinogener.
Har ni några frågor eller funderingar från förra träffen? 
Ta en stund för att diskutera detta. 

Gå igenom tillsammans om det var något som var svårt att 
förstå i de texter ni nu har läst.

Finns det något i de texter som ni har läst som ni tycker var 
extra anmärkningsvärt eller nytt för er? Berätta för varan-
dra och diskutera.

Träff

Diskutera:
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Till nästa gång:
Läs kapitlen om Hälsofarliga varor m.m. och Droger på internet.

Beskriv och diskutera kopplingen mellan rohypnol (se s. 34) och 
våld och brott.

Tror du att det finns vägar att förhindra ett missbruk som är 
”skapat av läkare”?

Har du några erfarenheter av att möta personer med ett rus och 
missbruk av olika sorters läkemedel och dopningsmedel? Berätta 
för varandra.

Inom vilka grupper missbrukas dopning främst? (Se s. 42) Håller 
du med om uppdelningen? Känner du igen dessa grupper?

Beroende och vägen till beroende av dopningspreparat skiljer sig 
åt mot annan typ av narkotika. Diskutera hur skillnaden ser ut.  
Diskutera sambandet mellan dopningsmedel och andra narkotika-
preparat.

Har Riksidrottsförbundet och dess medlemsorganisationer, gym 
och liknande ett ansvar för att förhindra dopningsmissbruk?

Den här träffen bygger på att ni har läst texterna i kapitlen 
om Sömn- och rogivande medel mm.
Har ni några frågor eller funderingar från förra träffen? 
Ta en stund för att diskutera detta. 

Gå igenom tillsammans om det var något som var svårt 
att förstå i de texter ni nu har läst.

Finns det något i de texter som ni har läst som ni tycker 
var extra anmärkningsvärt eller nytt för er? Berätta för 
varandra och diskutera.

Träff

Diskutera:
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Till nästa gång:
Läs kapitlen om Skador och störningar vid missbruk och Upptäckt av drogmissbruk m.m.

Tror du att det är möjligt att hålla sig uppdaterad när det gäller 
den typ av medel som beskrivs i texterna? Finns det medel/droger 
som nämns som du känner igen? Vad var nytt?

Vilka speciella risker finns kopplade till droger som marknadsförs 
och säljs via internet?

Internet beskrivs i texten som en arena för propaganda för 
droger. Håller du med om detta? Vad har du själv sett av detta? 
Vilka forum och sammanhang känner du till, och hur ser propa-
gandan ut mer konkret?

Har du några erfarenheter av att möta personer med ett rus 
och missbruk av olika medel som beskrivs i kapitlet? Berätta 
för varandra.

Denna träff bygger på att ni har läst texterna i kapitlen om 
Hälsofarliga varor m.m. och Droger på internet.
Har ni några frågor eller funderingar från förra träffen? 
Ta en stund för att diskutera detta. 

Gå igenom tillsammans om det var något som var svårt att 
förstå i de texter ni nu har läst.

Finns det något i de texter ni har läst som ni tycker var extra 
anmärkningsvärt eller nytt för er? Berätta för varandra 
och diskutera.

Träff

Diskutera:
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De skador och störningar som tas upp i kapitlet är väl kända för 
de flesta människor. Vad tror du det är som gör att människor 
likväl börjar använda droger? Använd gärna exempel från eventuella 
egna erfarenheter. 

På vilka sätt påverkar missbruk av droger arbetsförmågan? Har 
du exempel på sådant som du själv har upplevt, där någon form 
av missbruk påverkat en persons arbete? Berätta för varandra.

Många menar att det ofta krävs en ny livshållning för att kunna 
leva drogfritt. Håller du med om det påståendet?  
Har du några egna erfarenheter av vad som har krävts för en 
person att nå drogfrihet? 

Titta på kurvan och beskrivningen av en missbrukskarriär och 
dess olika faser (s. 56). Vilka är möjligheterna och svårigheterna 
med att upptäcka missbruket i de olika faserna?

Drogpåverkan utreds sällan fullständigt. Vad kan anledningen 
vara till detta? Vad blir konsekvenserna av bristande utredningar?

Längst bak i materialet förklaras ett antal ord och begrepp som 
används i texterna (se s. 62, 63). Välj ut två ord/begrepp var som 
antingen var nya för er eller som ni tycker känns extra viktiga att 
känna till. Berätta för varandra vilka ni har valt, och diskutera. 

Denna träff bygger på att ni har läst texterna i kapitlen 
om Skador och störningar vid missbruk och Upptäckt av 
drogmissbruk m.m.
Har ni några frågor eller funderingar från förra träffen? 
Ta en stund för att diskutera detta.

Gå igenom tillsammans om det var något som var svårt att 
förstå i de texter ni nu har läst.

Finns det något i de texter ni har läst som ni tycker var ex-
tra anmärkningsvärt eller nytt för er? Berätta för varandra 
och diskutera.

Träff

Diskutera:
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Avslutning och reflektion
Summera vad ni har gjort och vilka frågor ni har diskuterat. Lägg gärna till 
personliga reflektioner om vad ni såg och tänkte och om hur gruppen som 
helhet reagerade.

Låt sedan var och en i gruppen fundera på frågorna:
     Vad är det som berört dig mest?
     Vilka nya tankar har du fått?
     Vad kommer du att ta med dig härifrån?

Vill ni kan ni sammanfatta era synpunkter i en insändare till någon tidning. 

Nu när cirkeln är slut är det bra att fånga upp allas tankar 
kring cirkeln. Låt var och en svara på följande frågor:

     Vad har varit bra?
     Vad kan bli bättre?

Prata i gruppen om hur ni vill gå vidare. Kanske vill ni delta 
i en ny studiecirkel med ett annat material?
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Vem är cirkelledare?
Du som tar på dig ansvaret som cirkelledare be-
höver inte ha någon speciell bakgrund eller speciella 
förkunskaper. Precis som i alla grupper är det bra 
med någon som ger stadga åt arbetet – det praktiska 
och administrativa, exempelvis kontakten med NBV.
En viktig uppgift som cirkelledare är att se till att 
diskussionen hänger ihop med gruppens behov och 
målsättningen med cirkeln. De samtal ni kommer att 
föra styrs av era behov. Vissa frågor och övningar kan 
kännas viktigare än andra och kommer att ta längre 
tid. Andra frågor kanske leder till angelägna stickspår 
som ni vill ägna tid åt. Har ni möjlighet att vara flexib-
la kan gruppens arbete dra ut på tiden.

Inför varje träff
Titta igenom vad nästa träff handlar om. Du som 
cirkelledare bör vara förtrogen med materialet. Titta 
på det i förväg. I den här studieplanen hänvisas ex-
empelvis till hemsidor så det kan vara bra att ha med 
en dator eller smarta mobiler. Om ni vid föregående 
träff haft diskussioner där ni känner att ni saknat 
kunskap, bör ni försöka skaffa den informationen till 
den kommande träffen. 
Det är också viktigt att ha tänkt igenom de praktiska 
arrangemangen. En studiecirkel kan ha sina träffar 
i princip var som helst. Det är lättare att få till bra 
samtal i en trivsam och informell miljö. Det är också 
viktigt att ni får vara ostörda. Behöver ni ordna fika 
eller något speciellt material? 

Låt alla komma till tals!
En annan viktig uppgift för cirkelledaren är att vara 
uppmärksam på att olika synpunkter kommer fram 
och att alla får komma till tals. När en grupp sam-
las för att söka nya kunskaper bör alla känna att de 
synpunkter man har tas tillvara och att de frågor man 
har kommer upp i gruppen. En del grupper fungerar 
nästan ”av sig själva”, men många grupper kan behö-
va stöd för att diskussionerna ska komma framåt och 
för att inte några ska dominera. För att stimulera att 
alla får uttrycka sina åsikter kan man använda sig av 
lite olika metoder.

Här är några exempel:
• Individuellt
Börja med att alla får en kort stund på sig för att tyst 
tänka efter. Var och en reflekterar, tänker och tycker 
till om frågeställningen.
• Laget runt
Låt alla i gruppen berätta om sina tankar utan att bli 
kommenterade. Se till att inte samma person alltid 
får börja. Ni ska inte kritisera, men kanske lyhört bidra 
med goda argument, efter det att alla fått berätta.
• Bikupan
Ibland kan det vara bättre och lättare att prata om 
saker två och två, istället för i hela gruppen. Då kan 
Bikupan vara en bra metod. Vänd er så att ni sitter 
två och två, och diskutera någon fråga. Ge varandra 
tid att tala till punkt och uttrycka sina tankar och 
åsikter. När alla är klara kan ni antingen kort berätta 
för hela gruppen vad ni sa, eller så går ni bara vidare 
med nästa uppgift.

Sammanfattning och uppföljning
Att inleda varje träff med en återblick på vad ni 
diskuterade förra gången ger kontinuitet och fräschar 
upp minnet. Kanske har de andra i gruppen haft 
funderingar sedan föregående träff och vill 
diskutera dessa.

Mer
Vill du veta mera om att vara cirkelledare så har NBV 
ett utbildningsprogram där den första delen handlar 
om din roll som ledare. Mer information om utbild-
ningarna får du via ditt NBV-kontor. Kontaktuppgifter 
till NBV finns på hemsidan www.nbv.se

Några praktiska råd till dig som tagit 
på dig rollen som cirkelledare

Lycka till!
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