
  

Inbjudan till utbildningen: 

CANNABIS PÅ SCHEMAT 
- Ett sätt att implementera undervisning om Cannabis i befintliga ämnen - 

  

BAKGRUND 

Ungdomars attityder till cannabis har ändrats över tid till att bli allt mer liberala. Skolan ska enligt läroplanen se till att eleverna får       
kunskaper om riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger. Forskning visar att skolövergripande projekt är betydelsefulla för 
ungdomars restriktiva attityder till cannabis.   

Utifrån Skolverksamhetens erfarenhet av att träffa skolpersonal på gymnasieskolorna i Örebro, så har det framkommit behov som ofta 
uttrycks i de mötena. Det som uttrycks är följande: att elever har behov av mer forskningsbaserad kunskap om cannabis, att lärare behöver 
få mer information och förslag på hur man ska undervisa om Cannabis samt att lärare behöver mer kunskap om cannabis för att känna sig 
tryggare i klassrummet när de undervisar i ämnet.  

 

SYFTE  

Att höja främst skolpersonals kompetens kring cannabis samt att lärare ska få ta del av förslag på lektionsupplägg med cannabis som tema.  

 

MÅL  

Målet med ”Cannabis på schemat” är att stärka elever som är restriktiva till cannabis, att få elever som är ambivalenta till cannabis att bli 
restriktiva samt att ge lärare redskap och kunskap så att de med trygghet ska kunna undervisa om cannabis  
 

  

UTBILDNINGENS INNEHÅLL 

DAG ETT är en halvdag som innehåller följande teman: 

cannabisfakta, cannabisruset, attityder till cannabis, cannabis och hjärnan samt risk– och skyddsfaktorer. 

DAG TVÅ är en heldag där vi halva dagen går igenom cannabisläget i omvärlden samt olika påståenden om cannabis t.ex. ”alkohol är 
farligare än cannabis” och ”cannabis är en naturlig produkt”. Eftermiddagen är mer praktisk då en gymnasielärare och en skolkurator går 
igenom exempel på lektionsupplägg med temat cannabis. 

 

  

  

  

  

  

  

  

Utbildningen är kostnadsfri. Utbildningen hålls i Rudbecksgymnasiets aula. Anmälan görs senast fredagen 30/9. Om du vill anmäla dig eller 
har frågor om utbildningen kan du höra av dig till: 

  

                                                       SKOLVERKSAMHETEN - MARIA UNGDOM 

Thomas Göth, 019-214931, thomas.goth@orebro.se eller Bernard Landh, 019-214947, bernard.landh@orebro.se 

 

Välkomna! 

 

     Dag 1      12/10      13:00-16:00 

      Dag 2      19/10      08:30-16:00 
 

KOMMANDE UTBILDNINGSTILLFÄLLE  

  

orebro.se 


