
Diskussion om cannabis 

Avsikten med detta paket diskutera cannabis och dess skadliga effekter med ungdomar. Syftet är att gå 

igenom frågor genom samtal samt reflektion och inte enbart berätta hur saker och ting ligger till, men 

felaktiga uppfattningar ska självklart rättas till.  

I den här handboken ges svar på de frågeställningar och tankeställare som finns i diorna. Länkarna går till 

de källor som använts i svaren, vilka man kan bekanta sig närmare med innan paketet används. Nedan finns 

några användbara länkar om cannabis: 

http://www.ehyt.fi/sites/default/files/Cannabis-faktapaket.pdf 

http://www.ehyt.fi/sites/default/files/julkaisut/tositietoa-kannabis-digi.pdf (finska) 

http://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/droger-lakemedel-och-ovriga-

beroenden/cannabis-marijuana-och-hasch 

https://www.thl.fi/sv/web/alkohol-tobak-och-beroenden/narkotika/cannabis-och-halsa 

I början av lektionen kan gruppen delas in i par eller smågrupper men det går också att diskutera igenom 

frågorna tillsammans med hela gruppen.  

Dia 1 

Framsida   

Dia 2 Tre för, tre emot  

Be gruppen skriva upp tre saker för och tre saker emot cannabis i elevernas egna häften eller på papper. 

Påståendena kommer att behövas senare i cannabisdebatten som finns i slutet av materialet.  

Innan du visar följande dia kan du fråga gruppen vad cannabis är eller vad eleverna vet om cannabis.  

Dia 3 Information om cannabis 

I dian finns grundläggande information om cannabis.  

Cannabisväxten innehåller tiotals olika cannabinoider, varav tetrahydrocannabinol, THC, är den viktigaste 

med tanke på berusningen. En annan viktig cannabinoid i cannabis är cannabidiol, CBD. Dess verkningar 

utnyttjas ofta för medicinskt bruk. CBD skyddar också delvis mot THC:s effekter. I cannabis som används i 

berusningssyfte har THC-halten ökat betydligt under de senaste åren, samtidigt som CBD-halten har 

minskat. I medicinsk cannabis är THC- och CBD-halterna exakt kända för att patienten ska få maximal nytta 

av cannabisen.  

Också fiber- och oljehampa odlas som nyttoväxter i Finland. Inom EU får nyttohampans THC-halt inte 

överstiga 0,2 procent, vilket betyder att växten saknar berusningseffekt.  

I Finland har cannabis förklarats som en olaglig drog. 

http://www.ehyt.fi/sites/default/files/Cannabis-faktapaket.pdf 
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Dia 4 Gruppuppgift 

Cannabis kan orsaka olika slags skador för individen. Skadorna kan variera beroende på hur och i vilka 

mängder cannabis används. När man röker cannabis är det andningsorganen som utsätts för fysiska skador. 

Om cannabis blandas med tobak, tillkommer även tobakens skadliga verkningar. Om cannabis förångas 

undviker man många av rökningens skadliga effekter, likaså om cannabis används oralt. 

Eftersom cannabis påverkar blodcirkulationen kan bara ett användningstillfälle öka infarktrisken hos 

personer med hjärtsjukdom. Cannabis kan påverka användarens mentala hälsa. I värsta fall kan cannabis 

utlösa schizofreni hos användare som har anlag för detta. Cannabis i sig orsakar dock inte schizofreni. 

Cannabis kan ha en passiverande verkan, i synnerhet om användningen är kontinuerlig eller regelbunden. 

Cannabis kan även orsaka hallucinationer och ångest. Den kan öka depression och minnesproblem.  

https://www.thl.fi/sv/web/alkohol-tobak-och-beroenden/narkotika/cannabis-och-halsa/hur-paverkar-

cannabis-halsan- 

Användning av cannabis kan även ha stor påverkan på relationer. Att cannabis är olagligt innebär för många 

att det är svårt att acceptera ens sporadiskt bruk. Var och en har sitt eget förhållningssätt till cannabis och 

cannabisanvändare. Till exempel i ett parförhållande kan det vara svårt att acceptera den ena partens 

användning om den andra parten helt motsätter sig cannabis. På samma sätt kan även relationerna inom 

familjen påverkas och till exempel kan man vara en dålig förebild för yngre syskon. Det samma gäller 

naturligtvis alla rusmedel och även beteendet i allmänhet.  

Cannabis har blivit den främsta orsaken till att folk söker sig till missbruksrehabilitering i Europa. Ofta är det 

samhället som får ta notan för de skadliga effekterna. På grund av sin olaglighet belastar cannabis även vårt 

rättssystem. I globalt perspektiv kan cannabis ta upp odlingsyta och i torra regioner även vatten från andra 

växter. För naturen är cannabis emellertid en gynnsam växt, eftersom den inte behöver besprutas med 

insektsgifter och den förnyar marken effektivt. I Finland odlas största delen av cannabisen inomhus, varvid 

odlingslamporna förbrukar en avsevärd mängd energi. I odlingen används eventuellt utrustning som 

förbrukar mycket el och som slarvigt installerade kan utgöra en brandrisk. 

Liksom andra droger är även cannabis mer skadligt för unga än för vuxna. Hos unga är hjärnan ännu inte 

färdigutvecklad fysiskt och därför särskilt mottaglig för störningar på grund av rusmedel. Cannabis kan störa 

den ungas tillväxt och utveckling och orsaka problem i ett senare skede till exempel med den mentala 

hälsan. 

https://www.thl.fi/sv/web/alkohol-tobak-och-beroenden/narkotika/cannabis-och-halsa/hur-paverkar-

cannabis-halsan- 

https://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/huumeet/kannabis (finska) 

Olika användare kan vara ute efter mycket olika verkningar. Ofta är samvaron och känslan av samhörighet 

det viktigaste. Lindriga hallucinationer, störningar i tidsuppfattningen och avslappning kan vara önskade 

effekter. Cannabis intensifierar blodcirkulationen bakom ögonen, vilket gör att användare ofta har röda 

ögon. Det är också mycket vanligt att pulsen höjs. Oönskade effekter är till exempel förvirring, ångest, 

illamående, yrsel, panikattacker och i värsta fall psykoser. I synnerhet oerfarna användare kan uppleva 

ångest och drabbas av panikattacker samt användning av cannabis tillsammans med alkohol kan öka de 

obehagliga upplevelserna, särskilt illamåendet.  
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Cannabis används också som läkemedel. Den cannabis som säljs för läkemedelsbruk har odlats under 

kontrollerade förhållanden och dess THC- och CBD-halter är exakt kända, för att patienten ska få maximal 

nytta av preparatet. Därför är självmedicinering något tvivelaktig, eftersom användarna oftast inte känner 

till halten eller i gatuhandeln ens växtarten. MS- och cancerpatienter är exempel på grupper som använder 

cannabis som medicin. Cannabis kan även gagna behandlingen av många andra sjukdomar. Det kommer 

hela tiden fler forskningsrön om cannabis goda och dåliga effekter. Cannabis kan ha en avslappnande och 

lugnande verkan på användaren och öka aptiten. Också cannabisolja har använts på tumörer. Man har 

upptäckt att cannabinoiderna som finns i cannabis stoppar tillväxten av cancerceller. Det kan ändå vara 

skadligt att röka cannabis och det är inte sagt att man får hjälp på det sättet. Det görs hela tiden ny 

forskning till exempel kring huruvida cannabinoider kan motverka cancer.  

Dia 5 Om cannabis 

I den här dian följer svaren efter frågorna. Du kan visa frågorna en åt gången och be grupperna fundera på 

svaren eller så kan ni fundera på frågorna tillsammans med hela gruppen.  

Cannabis började bli vanligare i Finland under den så kallade hippiesommaren 1967. Hampan var sedan 

länge känd i Finland och i synnerhet fiberhampan odlades i mycket stor omfattning. Nu håller fiberhampan 

åter på att öka i popularitet. 

Inom EU ska THC-halten i fiber- och oljehampa vara under 0,2 procent. Nyttohampan har alltså ingen 

berusningseffekt. 

Medicinsk cannabis är alltid odlad under kontrollerade förhållanden och dess halter är exakt kända.  

Det finns ingen syntetisk cannabis, endast syntetiska cannabinoider. Ursprungligen isolerades 

cannabinoider för forskningssyften och medicinska syften. Spice och Jehova är designerdroger som 

innehåller bland annat syntetiska cannabinoider och de har även förekommit i Finland. Under länkarna 

nedan finns information om syntetiska cannabinoider. 

http://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/droger-lakemedel-och-ovriga-

beroenden/jwh-018-jehova 

http://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/droger-lakemedel-och-ovriga-

beroenden/spice-produkter 

http://hppry.fi/blog/2016/02/22/toimituksille-nain-uutisoit-synteettisista-kannabinoideista-oikeakielisesti/ 

(finska) 

Dia 6  Anser finländarna att cannabisanvändning ska tillåtas? 

Avsikten med den här dian är att fråga gruppen vad de tror att de flesta finländare har för åsikt när det 

gäller att tillåta cannabisanvändning. När eleverna funderat på saken en stund kan du visa diagrammet och 

ni kan dryfta olika orsaker till att statistiken ser ut som den gör.  

Dia 7 Statistik över accepterande och testande av cannabis 

Dian är en fortsättning på föregående dia, men nu ligger fokus på unga. Du kan fråga gruppen vilka 

iakttagelser de gör utifrån dian. Ur statistiken kan det avläsas att experimenterandet bland unga knappast 
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ökat, men att attityderna är mer tillåtande. Det finns många orsaker till attitydförändringen, till exempel 

internet, ungdomskulturen, cannabislagar som förändrats ute i världen och så vidare. Unga kan ha en 

ganska neutral inställning till ämnet, till exempel kan de säga att de inte på något sätt berörs eller störs av 

andras användning fastän de själva inte delar intresset för cannabis.  

Dia 8 Begrepp och lagen 

I uppgiften ska man använda internet som hjälp, eftersom den annars kan vara lite för utmanande. Det har 

redan länge förts diskussioner om att lindra lagen kring cannabis. I några länder har detta lett till 

lagändringar. Det är viktigt att man är medveten om de olika alternativen för en mer liberal cannabispolitik 

och förstår innebörden i dem.  

Du kan ge varje grupp ett begrepp, men om ni har tillräckligt mycket tid kan alla grupper klarlägga alla 

begrepp. I den sista frågan klarläggs vilka straff man även som minderårig kan få i Finland för användning 

eller langning av cannabis.  

Avbestraffning betyder att straffbarheten slopas. Enligt lagen skulle cannabisbruket fortfarande vara 

olagligt men inte längre straffbelagt. Ett bra exempel på denna praxis i Finland är cykelhjälmen. 

Avkriminalisering betyder också att bruk och innehav inte längre är straffbelagt. Portugal avkriminaliserade 

alla droger 2001. 

Reglering betyder att produkten regleras, att tillgången till och framställningen av den begränsas. Reglering 

kan jämföras med Alko och starka alkoholdrycker i Finland.  

Legalisering betyder att användning, innehav och den övriga produktions- och försäljningskedjan befrias. 

Produktionen och handeln regleras med stöd av andra bestämmelser än strafflagen. 

Oftast straffas cannabisbruk med böter i Finland. Straffbart bruk av narkotika antecknas också alltid i 

straffregistret. Polisen har också skyldighet att hänvisa till vård om den misstänkta ger sitt samtycke till det 

eller begär det. Enligt lagen är också åtgärdseftergift möjlig i vissa situationer. 

 Att langa eller ge bort cannabis kan betraktas som ett avsevärt grövre brott. 

För minderåriga som för första gången åker fast för straffbart bruk kan det ordnas ett enskilt samtal av 

åklagaren. Den här möjligheten gäller alla 15–17-åriga förstagångsförbrytare, oavsett vilken drog det 

handlar om. Samtalet ordnas av åklagaren och resulterar oftast i åtalseftergift. Om så är fallet, slipper den 

unga böter och anteckning i straffregistret.  

En anteckning i straffregistret kan senare stå i vägen för en studie- eller arbetsplats.  

Dia 9 Cannabis lagliga status  

Syftet med dian är att dryfta varför cannabis är olagligt.  

Såsom vi tidigare lärt oss, är den allmänna opinionen i Finland fortfarande mot cannabis. Detta är den 

viktigaste orsaken till att cannabis har den status den har. I Finland finns därför ingen politisk press att ta 

upp ärendet för behandling. Cannabis status diskuteras på allmänt plan hela tiden, men fortfarande i 

ganska små kretsar.  



Vissa länder har beslutet att liberalisera cannabispolitiken av flera olika anledningar. De kulturella 

skillnaderna mellan olika länder kan vara mycket stora. En betydande anledning är att minska 

kriminaliteten som belastar bland annat rättsväsendet. Om staten till exempel själv börjat producera 

cannabis, får den också skatteintäkter.  

Många länder verkställer föreskrifter som utfärdats av FN till exempel i narkotikafrågor. Detta kan vara en 

av anledningarna till att många länder inte ändrar på cannabis status som en olaglig drog. Dessutom 

upplevs cannabis som skadligt och en liberalare politik anses inte vara klokare än politik som förbjuder 

cannabis. Till exempel kan man vara rädd för att användningen ökar om cannabis status liberaliseras. Också 

historien påverkar cannabis status.  

Diorna 10 och 11  Cannabisdebatt  

Avslutningsvis ordnas en cannabisdebatt. Gruppen kan indelas i två lag slumpmässigt eller så kan eleverna 

välja sida, för eller emot. Om man gör uppdelningen på det sistnämnda sättet kan man ännu ompositionera 

grupperna så att den grupp som vill argumentera för cannabis, debatterar mot den, och tvärtom.  I dia 11 

räknas det upp olika myter som kan användas som underlag i debatten. Innan debatten börjar kan 

grupperna hålla ett inledande anförande i vilket de utnyttjar de påståenden om cannabis som skrevs ned i 

början av lektionen. Det är bra om läraren fördelar ordet så att eleverna inte pratar i mun på varandra. Alla 

påståenden behöver inte nödvändigtvis användas och man kan också komma med fler argument.  

 


