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Abstract 

 

Author(s): Melissa Carpenter 

Title: Challenges and possibilities – a qualitative study of school counsellors work with 

students with ADHD.  

Supervisor: Olof Pavalder 

Assessor: Anna Rypi 

 

The aim of this study is to investigate the role of school counsellors in the work of helping 

children diagnosed with ADHD to feel good mentally and socially in the school environment. 

The study investigates how school counsellors work individually with these children and also 

together with other collaborators and organisations to help these children develop and 

overcome their difficulties. The sample group of this study consists of a goal-oriented 

selection to ensure that the sample was relevant for the study. The sample group consists of 

four school counsellors whom work at four different municipal primary schools. Semi 

structured interviews were used with an interview guide consisting of a few introductory 

questions and themes to explore, such as goal development, counselling meetings, 

environmental influences and collaborations with others. To analyse the interviews three 

different theories were applied in the analysis, Erving Goffman’s theories of teams and social 

stigma and Max Weber’s theory of social actions. The results of the study showed that school 

counsellor’s work with children diagnosed with ADHD is based on improving and adjusting 

the learning environment for these children so that their physical, mental and social health is 

improved. This is to ensure that these children have the same opportunity to succeed in school 

as other children. This should be achieved through the counsellor’s work with individual 

support and counselling sessions to accommodate the child’s individual mental and social 

difficulties and through classroom based interventions and adjustments. The counsellors must 

also work in a continuous cooperation with other collaborators such as teachers, parents and 

other organisations such as the child psychiatric clinic etc.  
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

I dagens samhälle diagnostiseras cirka 5-7 % av barn i grundskoleålder med diagnosen ADHD 

(Statens medicinsk-etiska råd, 2015). Diagnosen ADHD innebär en uppmärksamhetsstörning 

och/eller hyperaktivitet hos individen, det är en funktionsnedsättning som innebär att individen 

har svårigheter att koncentrera sig och/eller reglera sin aktivitetsnivå. Diagnosen har en 

neurobiologisk grund och hjärnan har svårt att bearbeta information och reglera beteende och 

impulser (Hjärnfonden). ADD är en variant av ADHD som innebär samma 

funktionsnedsättning som ADHD exklusive hyperaktiviteten (Hjärnfonden) men i denna 

uppsats kommer fokus att ligga på ADHD och det utåtagerande och hyperaktiva beteendet. 

Trots den biomedicinska grunden har diagnosen blivet ett mycket uppmärksammat och 

kritiserat ämne de senaste åren. I en studie kring de etiska och sociala utmaningarna med ADHD 

diagnosen lyfter Singh et al. (2013) upp diskussionen kring huruvida ADHD diagnosen ställs 

allt för lättvindigt idag och om diagnosen är ett tydligt exempel av ”medikalisering”. Med 

medikalisering menar man att ett icke-medicinskt problem blir sett och hanteras som ett 

medicinskt problem. För ADHD diagnosen innebär detta att man argumenterar för att diagnosen 

inte är medicinskt grundad och därmed inte heller borde behandlas därefter, dvs. med 

medicinering. Istället argumenterar vissa för en social och omgivningsbaserad grund och att 

diagnosen är socialt konstruerad och bör behandlas därefter (Singh, 2013). Trots 

meningsskiljaktigheterna kring ADHD diagnosens grund kvarstår även diskussionen huruvida 

ADHD är överdiagnostiserat och bidrar till ett negativt stigma. Medans vissa argumenterar för 

diagnosens positiva makt att förse eleven med den förståelse och hjälp de behöver i hemmet, 

skolan och andra miljöer, talar anda för att diagnostisering kan leda till ökad stigmatisering och 

utanförskap för dessa barn (Tassinari Rogalin & Nencini, 2015). Diagnosen blir en stämpel 

dessa barn måste leva med livet ut, en stämpel som talar om att de är annorlunda och därmed 

uppstår diskussionen kring huruvida detta är en onödig stämpel att sätta på unga barn som kan 

komma att prägla dem genom hela livet.  

 

Att leva med diagnosen ADHD kan därmed innebära många risker för dessa barn, diagnosen är 

något som påverkar dem både socialt, medicinskt och psykiskt. Exempelvis så lider de barn 

med ADHD, särskilt de som lever med obehandlad ADHD, ofta av sämre självkänsla, har 

svårare att skapa och upprätthålla sociala relationer och de har sämre sociala kunskaper (Harpin 

et al. 2016).  En bidragande faktor till barnens lägre självkänsla och bristande sociala relationer 
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kan vara att barn med ADHD ofta har en större risk att utsättas för utanförskap eller mobbning 

av andra elever i skolan (Voogd, 2014). I en studie som undersökte relationen mellan 

förekomsten av mobbning och ADHD visade det sig att 63-67 % av barn med ADHD blev 

tidvis utsatta för verbala attacker och 65 % av barnen blev tidvis utsatta för fysiskt våld. På en 

daglig nivå blev 21-30 % av barnen verbalt attackerade och 14 % barnen blev fysiskt 

attackerade (Žic Ralic, Cvitkovic & Šifner, 2016). Utanförskapen som uppstår kombinerat med 

svårigheter i skolarbetet kan leda till att dessa barn bli svårt stressade och hamnar i depressioner 

och självskadebeteende (Laver-Bradbury, 2012). Denna exkludering och illabehandling kanske 

beror på brist av förståelse från andra barn och att de utsatta barnen upplevs som ”annorlunda”. 

Att leva med ADHD innebär därmed förhöjda risker för utanförskap, särbehandling, 

depressioner och andra negativa sociala konsekvenser. 

 

Eftersom det ofta är i skolmiljön som dessa barns problematik utspelar sig, både 

kunskapsmässigt och socialt, och antalet barn som diagnostiseras än idag verkar stiga, är det 

troligt att skolkuratorer kommer få en mer betydande roll i dessa barns skolgång framöver 

(Branscome et al. 2014). Skolkuratorerna kommer mest troligen involveras för att både arbeta 

enskilt med eleven och för att samarbeta tillsammans med lärare, föräldrar och andra aktörer i 

skolans miljö mer än de gör idag (Branscome et al. 2014). Skolkuratorernas huvudsakliga mål 

beskrivs vara att samordna skolans rådgivande, stödjande och informerande verksamheter och 

skapa ett lagarbete inom elevhälsan. Uppdraget innebär också att förbättra elevers sociala 

anpassning i skolan och förhindra missanpassning. Skolkuratorn har dessutom en funktion som 

innebär individuell omvårdnad som innefattar att hjälpa sin klient/elev att förstå sin situation 

och att hjälpa dem till självhjälp (Backlund, 2007). Skolan är trots allt den miljön där barnen 

spenderar stor del av deras vardag. Skolan kan på sätt och vis beaktas som den näst viktigaste 

institutionen för barn, efter familjen. Skolan förmedlar inte bara utbildning utan har även en 

avgörande roll i barnets socialisationsprocess och utveckling av självbild och sociala 

kompetenser (Backlund, 2007). Därmed bör det vara hög prioritet på att undersöka hur 

skolkuratorer arbetar, både enskilt med barnet och i samarbete med andra aktörer i skolan, för 

att öka barnens psykiska och sociala välmående i skolans olika miljöer.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att fördjupa sig i skolkuratorers arbete med elever som har 

ADHD. Målet är att undersöka hur skolkuratorerna arbetar med dessa elevers psykiska och 

sociala mående i skolmiljön. 

 

Syftet klargörs i följande frågeställningar: 

- Vilka målsättningar utgår skolkuratorns uppdrag ifrån? 

- Hur arbetar skolkuratorer på en individuell nivå med elever med ADHDs psykiska och 

sociala mående? 

- Hur kan man som skolkurator använda sig av eller påverka miljön i arbetet med elever 

med ADHD? 

- På vilket sätt samarbetar skolkuratorer med andra aktörer i arbetet med dessa elevers 

psykiska och sociala mående? 
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2. Metod 

2.1 Metodval och metodmässiga överväganden 

Metodvalet för denna undersökning är kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna 

varade mellan 40-60 minuter och intervjuerna utfördes på intervjupersonernas kontor ute på 

skolorna.  

 

Den kvalitativa ansatsen är vald för att syftet med denna undersökning är att uppnå en 

kontextuell förståelse för hur det kurativa arbetet med ADHD problematik kan se ut idag i 

grundskolan. Den kvalitativa metoden används för att undersöka ett fåtal människor eller 

organisationer på djupet istället för att undersöka på en bredare och mer övergripande nivå som 

man gör inom det kvantitativa (Bryman, 2011). Den kvalitativa metoden tillåter dessutom mer 

flexibilitet än den kvantitativa (Bryman, 2011) vilket var positivt då detta innebar att man under 

undersökningens gång kunde undersöka ytterligare teman som dök upp under intervjuerna som 

också var av betydelse och intresse för arbetet.  

 

Kvalitativa intervjuer lägger fokus och tyngd i intervjupersonernas egna uppfattningar, synsätt 

och upplevelser. Det är den intervjuades perspektiv som är av intresse och fördjupade, fylliga 

och detaljerade svar är målet med en kvalitativ intervju (Bryman, 2011). Därför valdes denna 

metod, då syftet är att uppnå en djupare förståelse och inblick i skolkuratorers praktiska arbete 

med dessa elever. Den semi-strukturerade intervjun tillät dessutom mycket flexibilitet i 

utförandet. Det fanns en intervjuguide (Bilaga 1) färdigställd med ett antal grundläggande 

frågeställning att utgå ifrån men därefter var man i intervjuerna fri att utforska ämnen och tankar 

som intervjupersonerna lyfte fram. Den semi-strukturerade intervjuns flexibilitet erbjöd därmed 

möjligheter att gå in i intervjuerna med en viss öppenhet för att låta intervjupersonerna lyfta 

fram tankesätt och frågor som inte tagits i beaktande tidigare.  

 

Ser man till möjligheterna att generalisera resultaten från denna undersökning kan det finnas 

vissa begränsningar. Vanligtvis inom kvalitativa undersökningar är informationen och 

resultaten man får fram så specifika för de enskilda fallen att det inte är generaliserbara till alla 

andra fall (Bryman, 2011), men i och med att alla kuratorer arbetar utefter samma lagstiftning 

och har samma huvudmål med det kurativa arbetet oavsett var i landet man utför sitt arbete kan 

man tänka sig att undersökningen visar på likheter med andra skolor. På så vis skulle man kunna 
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säga att undersökningens resultat skulle kunna vara representativt till en viss grad till övriga 

skolkuratorer runt om i kommunen och landet.  

 

2.2 Förförståelse 

Inför denna undersökning fanns en viss förförståelse för hur det skolkurativa arbetet med elever 

diagnostiserade med ADHD ser ut och hur yrket är utformat. De uppfattningar och de 

förkunskaper som fanns var att arbetet mestadels består av enskilda samtal tillsammans med 

eleven av en behandlande och stöttande natur. En viss förförståelse för att ett samarbete mellan 

kurator, lärare och familj fanns också. Under undersökningens gång visade det sig att detta inte 

överensstämde helt med det verkliga arbetets utformning. Under de första intervjuernas gång 

framgick det att det kurativa arbetet kanske inte alls såg ut så på vissa skolor eller att det bestod 

av mycket mer. Vid insikten av detta kunde revideringar göras inför de kommande intervjuerna 

och frågor och teman kunde läggas till eller tas bort ur intervjuguiden. Dessa ändringar och 

tillägg var möjliga att utföra på grund av metodens flexibilitet och detta bidrog till möjligheten 

att få fram värdefull och relevant information för undersökningens syfte.  

 

2.3 Urval 

För att hitta en passade urvalsgrupp till denna undersökning användes ett tvåstegsurval, först 

identifierades passade organisationer och därefter enskilda individer i organisationerna som var 

aktuella för undersökningens syfte (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Urvalet av 

intervjupersoner bestod därför av skolkuratorer som arbetar på kommunala grundskolor i en 

kommun i Sverige. De kommunala grundskolorna användes för att använda sig av så kallade 

allmänna skolor utan någon särskild inriktning eller anpassning för specialundervisning eller 

liknande. På så vis utesluts de skolor med extra resurser för diagnoser och 

funktionsnedsättningar osv. och studien undersöker det arbete som utförs i de flesta skolor runt 

om i landet. Skolkuratorerna valdes för att det är den yrkesgrupp och deras arbete som ämnas 

att undersökas med detta projekt, och det är den yrkesgrupp som arbetar med eleverna kring de 

sociala och psykiska frågorna som en del av elevhälsovården i skolan (Backlund, 2007).  

Fördelarna med att använda sig av ett målstyrt urval var att skolorna och individerna att 

intervjua kunde väljas ut så att de var relevanta för syftet med undersökningen och därmed 

kunde leverera relevant och intressant information (Bryman. 2011).  
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För att hitta urvalsgruppen skapades en lista över alla kommunala grundskolor i kommunen och 

sedan skickades en förfrågan ut med ett informationsbrev till skolkuratorerna på samtliga 

skolor. Ett par dagar senare kontaktades skolkuratorerna via telefonsamtal för att inhämta 

samtycke till deltagande och tid och plats för intervjuerna bestämdes. Slutligen bestod 

urvalsgruppen av fyra skolkuratorer som sammanlagt arbetade på åtta olika grundskolor runt 

om i kommunen. Fyra utav skolorna hade klasser från årskurs F till 6 och de andra fyra hade 

klasser från F till 9. Urvalet begränsades till fyra intervjutillfällen då tidsaspekten och 

skolkuratorernas höga arbetsbelastning i slutet av skolterminen gjorde det svårt att utföra fler 

intervjuer. Om mer tid hade funnits kunde även andra kommuner använts i studien för att utöka 

urvalsgruppen.  

 

2.4 Analysens tillvägagångssätt 

Under undersökningens gång spelades intervjuerna in elektroniskt med intervjupersonens 

tillåtelse. Kort efter intervjutillfället transkriberades det inspelade materialet, dvs. intervjun 

skrevs ner ord för ord i ett dokument. För att försäkra att någon information inte blev 

missuppfattad eller missats lyssnades inspelningen igenom ännu en gång efter 

transkriberingen var gjord. Det transkriberade materialet kodades sedan utifrån olika teman, 

dessa teman var återkommande ämnen som framstod vara av stor vikt i de olika intervjuerna. 

Dessa teman var: målsättningar, det enskilda arbetet, miljön och samarbete. Utifrån dessa 

teman sorterades relevant material ut och materialet analyserades sedan med hjälp av 

undersökningens tre olika teorier: Webers teori om socialt handlande och Goffmans två 

teorier om team och stigma.  

 

2.5 Metodens tillförlitlighet 

För att en undersökning ska anses ha hög validitet krävs det att man undersöker det som avses 

att undersökas, det innebär att man observerar, identifierar eller mäter det som man har för 

avsikt att undersöka (Bryman, 2011). I denna undersökning försökte detta försäkras genom att 

ha tydligt utformat syfte och intervjufrågor med koppling till syftet. Detta försäkrade till viss 

del att intervjupersonerna förstod syftet och inriktningen som undersökningen hade och därmed 

kunde ge relevanta svar. Däremot är det möjligt att missförstånd eller missuppfattningar av 

frågor kan ha skett ändå och det kan därför delvis ha påverkat svaren och resultaten och därmed 

även validiteten.  

 



10 
 

En undersöknings validitet berör dessutom i vilken utsträckning resultaten är generaliserbara 

på andra sociala miljöer och fall (Bryman, 2011) och som nämnt ovan har denna undersökning 

vissa möjligheter till att vara representativ för övriga kommunala skolor i kommunen och 

landet. Detta är på grund av att arbetet grundar sig i lagstiftning som gäller över hela landet. 

Det finns däremot vissa begränsningar när man ser till de individuella skillnaderna i 

skolkuratorernas utformning av deras arbete, men generellt sätt visar resultaten ett 

genomgående arbetssätt grundat i samma målsättningar och lagstiftningar.  

 

Ser man till reliabiliteten i denna undersökning är den delvis begränsad. Reliabiliteten i en 

undersökning bygger på tillförlitligheten i metodens tillvägagångssätt och möjligheterna att 

replikera undersökningen. Replikering i det kvalitativa arbetet är oftast väldigt svårt att 

genomföra då undersökningarna oftast berör särskilda individer, sociala miljöer omständigheter 

osv. (Bryman, 2011). Den kvalitativa forskningen är dessutom ofta ostrukturerad, vilket innebär 

att det oftast fattas en tydlig mall att följa vid replikering (Bryman, 2011). Denna undersökning 

skulle därför kunna vara svår att replikera och få fram liknande information ifrån. Hade man 

försökt utföra denna undersökning igen hade man kunnat få fram annorlunda svar, och därmed 

också andra slutsatser som skulle kunna innebära att de två olika undersökningarna inte kan 

jämföras.  

 

Ett alternativ som istället användes för att skapa en viss tillförlitlighet i denna undersökning var 

att använda sig av den kvalitativa motsvarigheten pålitlighet. En studies pålitlighet försäkras 

genom att man som forskare skapar en fullständig redogörelse av undersökningens alla faser i 

processen. Man dokumenterar allt från problemformulering, urval, fältanteckningar till analyser 

och beslut som tas under processen osv. På så vis kan andra forskare granska arbetet och se till 

att processen gått till på ett rätt och tillförlitligt sätt (Bryman, 2011). Så för att öka 

tillförlitligheten i denna undersökning, trots svårigheterna att upprepa undersökningen, 

dokumenteras hela processen i denna uppsats för att sedan kunna granskas och kvalitetssäkras 

av andra kunniga.  

 

2.6 Etiska överväganden 

För att undersökningen skulle bedrivas på ett etiskt försvarbart vis behövdes vissa etiska krav 

uppfyllas; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  
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För att uppfylla informationskravet skickades en skriftlig förfrågan och ett informationsbrev 

(Bilaga 2) ut till alla deltagare/intervjupersoner. Informationsbrevet informerade om deras 

uppgifter i undersökningen och syftet med undersökningen. De upplystes även om deras 

rättigheter; att deras deltagande var frivilligt och de fick lov att avbryta sitt deltagande när som 

helst under undersökningens gång. All information upprepades ännu en gång precis innan 

intervjun startades för att försäkra att deltagarna var medvetna om deras rättigheter och 

uppgifter innan intervjun påbörjades.  

 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att endast de individer som samtyckte till att delta i 

undersökningen efter att fått information om vad medverkandet innebar blev intervjuade. 

Deltagarna blev informerade om att deras medverkade var frivilligt och de kunde avbryta sitt 

medverkande utan några konsekvenser.  

 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att att all information så som personuppgifter 

behandlades och bevarades på ett sådant sätt att obehöriga inte kunde komma åt informationen. 

All information har blivit behandlad med tystnadsplikt och alla intervjupersoner och platser har 

blivit avidentifierade i presentationen av undersökningen. Intervjupersonerna blev även 

informerade om deras anonymitet i undersökningen. Konfidentialitetskravet försäkrades 

dessutom ytterligare genom att det röstinspelade materialet raderades efter transkribering och 

analys utförts.  

Nyttjandekravet uppfylldes genom att den insamlade informationen endast användes i 

forskningsändamålet och inte i andra icke-vetenskapliga syften. 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning kring skolkuratorers arbete med ADHD 

diagnostiserade elever lyftas fram. Forskningen som presenteras har fokus på den psykiska och 

sociala problematiken som skolkuratorerna arbetar med tillsammans med eleverna. 

Forskningen visar på olika strategier och tillvägagångsätt som skolkuratorn kan använda sig av 

i arbetet med eleverna för att stärka eleverna i sig själva och i sociala sammanhang i skolan. 

Skolkuratorns roll i relation till andra aktörer kommer också lyftas fram och hur samarbetet 

med andra aktörer kan se ut.  

 

3.1 Positiv och negativ förstärkning 

En väl använd och effektiv metod för att hjälpa barn med ADHD att hantera sitt beteende och 

lära sig att agera på passade sätt i olika situationer är att använda sig av belöningar och 

konsekvenser. När barnet uppvisar önskvärt beteende får barnet en positiv förstärkare, en 

belöning av något slag, och när barnet uppför sig på ett icke-önskvärt vis får barnet 

konsekvenser för sitt agerande. Detta lär barnet att sammankoppla sitt beteende med de 

konsekvenser de får, och även om både positiva och negativa konsekvenser är viktiga för barn 

med ADHD är det viktigast att regelbundet uppmuntra de positiva utvecklingarna (Shillingford-

Butler & Theodore, 2013). Särskilt i skolmiljön har detta visat sig vara effektivt då barnen 

behöver lära sig strukturen i skolan och vilka beteende som är önskvärda i klassrummet, då 

många av dessa barn har svårt att klara av just klassrumssituationer. För elever med ADHD 

behöver belöningarna eller konsekvenserna för deras beteende delas ut kort efter beteendet 

uppvisats och det behöver delas ut mer frekvent. Detta är för att barnet lättare ska se och förstå 

relationen mellan beteende och resultat. Dessutom behöver belöningar och konsekvenser bytas 

ut med jämna mellanrum så att de inte förlorar sin kraft. För att dessutom göra belöningarna 

mer önskvärda och lockande för barnet kan man involvera barnet genom att låta barnet välja ut 

några belöningar. Detta säkerställer då att belöningen verkligen är något barnet vill uppnå och 

därför är det större chans för barnet att lyckas (Shillingford-Butler & Theodore, 2013).   

 

Ett exempel hämtat ur en internationell studie på hur positiv och negativ förstärkning kan 

användas rent praktiskt är att man kan använda sig av ett ”pollett system”. Detta innebär att 

eleven samlar på sig polletter för sina positiva utvecklingar som sedan kan bytas in mot en 

belöning (Shillingford-Butler & Theodore, 2013). Ett annat exempel kan vara att skriva ett 

”beteendekontrakt”. Detta kontrakt består av tre delar: identifiera beteende som behöver 
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förändras, förstärkning och belöning. Vid framsteg blir eleven belönad (Cole, Cowan & 

Craigen, 2015). Dessa exempel bygger på positiv och negativ förstärkning för att uppmuntra 

och stärka vissa beteende hos barnet, och det finns många olika sätt att använda sig av detta på, 

och det är möjligt att skapa en egen metod anpassad för individen och dennes behov. 

 

3.2 Hantering av ilska och utåtagerande problematik 

När man arbetar med barn med utåtagerande problematik som har svårt att hantera sin ilska är 

det viktigt att hitta hanteringsmetoder som fungerar för just detta barn. Därför är det av stor vikt 

att först förstå vad det är som ligger till grund för dessa utbrott och verbala eller fysiska attacker. 

Det första steget är att reda ut vad det är som triggar dessa reaktioner, och det kan vara en bra 

början att prata med barnet själv, föräldrar och lärare. Observationer kan också vara till stor 

hjälp i olika miljöer så som i klassrummet, skolgården etc. för att se hur barnet beter sig och 

reagerar på omgivningen (Cook, 2005). Att diskutera ilskan och hur den uppstår tillsammans 

med barnet är viktigt för att barnets ska lära sig att hantera känslorna innan de tar över barnets 

handlingar. Ett sätt för att hjälpa barnet känna igen när ilskan är på väg att ta över är att be dem 

berätta om olika signaler de upplever. Syftet är att barnet lär sig känna igen sina signaler tidigt 

och identifiera vad det är i deras omgivning som triggar detta. Eftersom många barn med 

explosiv ilska har svårt att lugna ner sig igen efter ett utbrott är det viktigt att vara medveten 

om dessa signaler så att man kan förhindra situationen innan den uppstår. När barnet har lärt 

sig känna igen sina signaler och det som triggar dem kan barnet lättare ta hand om sin ilska på 

ett hälsosamt vis innan den eskalerar och andra i barnets närhet kan också uppmärksamma 

signalerna och ingripa i situationen (Cook, 2005). 

 

Att föra samtal kring ämnet ilska kan också vara ett tillvägagångssätt för barnet att lära sig att 

det är hälsosamt att ge utlopp för sina känslor och att det är normalt att bli arg ibland. Syftet är 

att hjälpa barnen uttrycka sina känslor på ett hälsosamt vis där ingen kommer till skada (Cook, 

2005). Att ha gruppsamtal har också visat sig ha positiva effekter på eleverna. Genom samtal 

och lekar får eleverna återkoppling för sina känslor och tankar och det hjälper eleverna att 

reflektera över positiva sätt att hantera sociala situationer (Schwiebert, Sealander & Dennison, 

2002). 
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3.3 Problemlösning  

De barn som lider av explosivt humör och har svårt att hantera sina känslor och rektioner brukar 

dessutom ofta ha svårt för sociala situationer där problem uppstår. De saknar vissa 

problemlösningskunskaper vilket ofta leder till frustration och att känslorna tar överhanden. 

Därför har det visat sig vara hjälpsamt för dessa barn att lära sig problemlösningskunskaper. 

Efter att barnet har fått lugna ner sig och återfå kontroll över sitt humör kan problemlösning 

vara hjälpsamt i barnets utveckling. Kuratorns roll i detta är att guida och stötta eleven i sitt 

problemlösande kring de sociala konflikterna som uppstått. Detta hjälper eleven att bli en 

självständig tänkare som kan resonera kring och hantera problem på ett positivt vis i vardagliga 

situationer (Cook, 2005).  

 

Ett exempel på en strategi för att hjälpa eleven att komma ihåg att använda sig av sitt 

tänkande och problemlösning är D.I.R.T: 

D = Define the problem  

I = Identify choices  

R = Reflect on the choices  

T = Try it out. 

Denna och liknande problemlösande strategier hjälper barnet att definiera problemet och sedan 

identifiera och reflektera över olika alternativ för att lösa situationen på bästa sätt. Barnet lär 

sig då att mentalt arbeta igenom de olika alternativen och välja det alternativ de anser passande 

och sedan prova på sitt alternativ. Slutligen, efter mycket träning, kan detta leda till en naturlig 

instinkt hos barnet som de automatiskt tillämpar inför nya problem och situationer (Cook, 2005) 

och på så vis behöver inte känslorna ta övertaget och deras beteende eskalera.  

 

3.4 Miljö  

Skolmiljön är en miljö där det ständigt sker mycket, det är en miljö full av människor, ljud, 

händelser och intryck och som en del av ADHD symptomen blir dessa barn väldigt påverkade 

av deras omgivning. De blir lätt under-eller överstimulerade och därför kan det vara hjälpsamt 

att kontrollera omgivningen och anpassa den efter deras behov. Befinner sig barnet i en miljö 

med lite stimulering blir barnet lätt understimulerat vilket leder till trötthet, slöhet och kanske 

även mild depression. Däremot kan en högt stimulerad omgivning leda till att barnet blir 

överstimulerat och överväldigat och kan få svårt att ta in omgivningen. Blir barnet allt för 

överväldigat finns det risk för att barnet ”stänger ner” och blir svår att få kontakt med. På så vis 
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kan man genom att kontrollera faktorer i omgivningen hjälpa dessa barn att behålla en positiv 

nivå av stimulans som underlättar för dem att koncentrera sig och kontrollera sitt humör och 

beteende (Schwiebert, Sealander & Dennison, 2002).  

 

Det finns en rad olika sätt att gå tillväga för att kontrollera omgivningen och stimulansnivån i 

skolmiljön. För att barnet ska undvika att bli överstimulerat kan det vara hjälpsamt för barnet 

att arbeta på en avskild plats och undvika stressiga och högljudda platser så mycket som möjligt. 

Eleven kan behöva en avskild plats att gå undan till vid behov av ensamhet och lugn 

(Schwiebert, Sealander & Dennison, 2002). För att undvika understimulans kan regelbundna 

pauser från arbetet/aktiviteter behövas och man kan kombinera mindre roliga aktiviteter med 

roliga och intressanta aktiviteter. Eleven behöver även en viss nivå av stimulans i form av 

interaktion med andra människor och fysisk aktivitet. För att öka barnets motivation kan det 

vara önskvärt att skapa utmaningar och mål för eleven att uppnå och att välja inriktning på 

arbete efter ens personliga intresse. Genom att öka motivationen minskar risken för 

understimulering (Schwiebert, Sealander & Dennison, 2002).  

 

3.5 Samarbete med andra aktörer 

En viktig del i skolkuratorns arbete för att hjälpa dessa barn med ADHD att utvecklas, må bra 

och lyckas både i skolarbetet och socialt är att involvera föräldrarna i arbetet. Ett nära 

samarbete med barnets lärare och andra aktörer som är involverade i skolgången är också av 

stor betydelse. Ett exempel på hur man kan involvera alla aktuella aktörer är ”the daily report 

card” som involverar både skolkurator, elev, föräldrar och lärare. Denna metod påminner om 

positiv och negativ förstärkning som nämns ovan, och det fungerar på liknande sätt. Genom 

att sätta upp mål tillsammans och ge dagliga rapporter på barnets utveckling och belöna 

framgång involverar man alla de viktiga personerna i barnets liv och alla blir införstådda i 

barnets behov och målsättningar. Barnet får då ett större stöd av sin omgivning och det finns 

en kontinuitet i arbetet i skolan och hemma som skapar en mer stabil tillvaro för barnet 

(Branscome et al. 2014). 

 

Eftersom dessa barns svårigheter ofta visar sig i klassrummet är samarbetet mellan skolkurator 

och lärare väldigt viktigt. Lärarna spenderar stor del av sin tid med barnen och barn med ADHD 

utgör en extra utmaning för dem, därför kan konsultering och stödsamtal för lärare hjälpa dem 

att hantera dessa elevers problematiska beteende och svårigheter (Schottelkorb & Ray, 2009). 
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En studie som utfördes bland skolkuratorer visade att 97% av skolkuratorerna utförde 

konsultationer och stödsamtal med lärare, föräldrar och andra involverade i barnets situation. 

Många av skolkuratorerna uppgav dessutom att de ansåg att det var en viktig del av deras 

uppdrag att utföra dessa konsultationer och kontakter som på så vis kan hjälpa till och skapa 

bättre förutsättningar för barnet (Schottelkorb & Ray, 2009).  

 

3.6 Sammanfattning av forskning 

Sammanfattningsvis kan man säga att den tidigare forskningen som presenterades ovan är 

relativt samstämmig i deras syn på hur skolkuratorns arbete med ADHD problematik bör 

utföras och hanteras. Forskningen generellt förespråkar vikten av skolkuratorns individuella 

arbete med barnet för att hjälpa barnet med strategier och att förmedla verktyg till barnet för att 

barnet sedan ska kunna hjälpa sig själv. Det mest genomgående temat är olika strategier för att 

lära barnet självhjälp och att det slutgiltiga målet är att barnet ska leva ett normalt liv med så få 

symptom av sin diagnos som möjligt. Forskningen lyfter dessutom fram vikten av att involvera 

övriga aktörer så som lärare och föräldrar osv. för att utnyttja allt stöd som finns omkring barnet. 

Sammanfattningsvis beskriver den tidigare forskningen skolkuratorns roll som en resurs för 

barnet som förmedlar stöd och en samordnare mellan de inblandade aktörerna i barnet liv som 

även kan erbjuda stöd och konsultering.  
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4. Teoretiskt förhållningssätt 

I detta stycke presenteras och beskrivs de teoretiska förhållningssätt som används i denna 

studie. Teorierna kommer att lyftas fram i relation till undersökningens syfte, hur man kan 

analysera och undersöka skolkuratorernas arbete med ADHD diagnostiserade elevers psykiska 

och sociala hälsa i skolan utifrån dessa teorier. De teorier som kommer användas är Max 

Webers teori om socialt handlande och handlingstyper, Erving Goffmans teori om team och 

teamframträdande och Erving Goffmans teori om begreppet stigma.  

 

4.1 Webers teori om socialt handlande 

Max Webers olika typer av socialt handlande kan vara användbart i analysavsnittet för att 

undersöka hur skolkuratorerna fattar beslut och handlar i arbetet med dessa elever med ADHD. 

Vilka faktorer ligger till grund för kuratorernas handlingar och hur kan de använda sig av de 

olika typerna av sociala handlingar för att hjälpa barnen på bästa sätt?  

 

Weber diskuterar i sitt verk ”Ekonomi och samhälle, förståendesociologins grunder” om de 

olika formerna av sociala handlingstyper (Weber, 1983). Enligt Webers teori finns det fyra olika 

typer av handlingar: målrationella, värderationella, affektiva och traditionella handlingar. De 

målrationella handlingar innebär handlingar som utförs med ett visst mål i sikte, exempelvis att 

skolkurator och elev sätter upp ett mål om att eleven självständigt ska klara av att påbörja sina 

skoluppgifter på lektionen. Värderationella handlingar utförs med avseende på ett värde, dessa 

handlingar relaterar sig till grundläggande värden och värderingar hos individen. 

Värderationella handlingar kan därmed styras av värden som ära eller pliktuppfyllelse. Ett 

exempel på en värderationell handling skulle kunna vara att man föredrar eller avböjer vissa 

former av behandling eller stöd på grund av religiösa eller etiska skäl. Affektiva handlingar 

innebär handlingar som är styrda av känslor, dessa handlingar är i direkt följd av individens 

känslomässiga tillstånd vid situationen, exempelvis om en kurator skulle agera och trösta en 

elev utifrån att de tycker synd om eleven. Slutligen innebär de traditionella handlingarna 

handlingar som utförs enbart för att det är så man brukar göra, det är så man vanligtvis gör 

enligt seder och bruk. Detta innebär att dessa handlingar inte styrs av något medvetet val, de är 

oftast automatiska (Weber, 1983). Ett exempel på ett traditionellt handlande skulle kunna vara 

att en skolkurator bedriver samtal med elever på samma vis som de alltid gjort under deras 

arbetsliv, utan att förnya sig eller anpassa sig efter nya metoder eller arbetssätt, enbart för att 

det är ett bekant sätt att arbete på och för att det är så man alltid har arbetat.  
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Målrationella och värderationella handlingar tillhör det man kallar rationella handlingar, vilket 

innebär att handlingarna är orienterade efter ett medvetet mål eller värde. För att handlingen 

ska vara rationell krävs alltså ett medvetet genomtänkt val och dessutom kunskapen för hur 

detta mål eller värde ska kunna uppnås (Weber, 1983). Till skillnad mot de rationella 

handlingarna är då affektiva och traditionella handlingar icke rationella. Dessa handlingar styrs 

inte av medvetenhet eller ett visst syfte utan av situationsbundna känslor eller automatik, det 

behöver därmed inte finnas någon särskild meningsfullhet i dessa handlingar (Weber, 1983).  

 

4.2 Goffmans team-teori 

Begreppet team kommer användas i analysen för att undersöka och förstå hur skolkuratorn i 

samarbete med andra aktörer i skolan kan utgöra ett team för att hjälpa elever med ADHD. Kan 

skolkuratorerna tillsammans med pedagoger, specialpedagoger, föräldrar etc. framföra ett 

lyckat framträdande som har positiva resultat för eleven? Med begreppet team och 

teamframträdande kan man då analysera skolkuratorns arbete i samarbete med andra aktörer 

för att se om de kan skapa ett gemensamt och enigt arbete för barnets skull.  

 

I sitt verk ”Jaget och maskerna” skriver Goffman om begreppet ”team” och 

”teamframträdande”, med detta syftar han då på en grupp individer som samarbetar i 

framställningen av en rutin (Goffman, 2014a). I ett team är alla medlemmar av stor betydelse 

för varandra och uppträdandet och därmed är det också viktigt att tillit finns mellan 

medlemmarna. Medlemmarna måste kunna lita på att alla gör sin del och inte avsiktligt 

saboterar uppträdandet eller uppför sig på opassande vis. På så vis är alla medlemmar beroende 

av varandra och tilliten för varandra för att upprätthålla framträdandet (Goffman, 2014a). 

Teammedlemmar brukar dessutom vara förenade av ”förtrolighet”, förtroligheten blir starkare 

av hur pass viktigt det är att upprätthålla framträdandet och hur ofta teamet utför framträdandet 

ihop. Förtroligheten innebär en slags intimitet i form av ett formellt förhållande till varandra. 

Detta är dock en förtrolighet som endast tar plats i teamet och de situationer som framträdandet 

pågår (Goffman, 2014a). Skulle det vara så att en medlem i teamet avviker från eller saboterar 

framträdandet utgör denne person ett hot mot den kollektivt upprätthållna bilden av teamet. 

Personen som avviker eller saboterar blir inte utebliven eller utkastad ur teamet utan denne är 

fortfarande del av teamet och därför är det av vikt att gemensamt upprätthålla framträdandet 

(Goffman, 2014a).  
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I ett enmansteam har individen endast sig själv och situationen att ta hänsyn till, beslut om 

handling och attityder och hur framträdandet ska se ut är upp till individen själv. Personens val 

och ståndpunkt kan därmed ändras och anpassas när som helst utefter dennes intressen och 

situationer. Däremot i ett team av fler individer blir det fler viljor och synpunkter och den linje 

eller riktning som teamet då väljer att följa kanske inte uppskattas av alla medlemmar. Då är 

det viktigt att lojaliteten till teamet får dessa medlemmar att ändå följa teamets linje, för öppna 

meningsskiljaktigheter mellan teammedlemmar inför publik kan skada framträdandet och 

skapar förvirring inom teamet. För att skydda intrycket av teamet är det viktigt att det finns en 

tydlig position och ståndpunkt för teamet och för att teamet ska vara så framgångsrikt som 

möjligt är enighet viktigt (Goffman, 2014a). Skulle någon medlem i teamet dock medvetet eller 

råka störa framträdandet är det viktigt att övriga medlemmar inte uppmärksammar eller 

bestraffar detta inför publiken. Publik bestraffning/tillrättavisning stör endast framträdandet 

ännu mer och kan skada publikens intryck av teamet. Sådana tillrättavisningar bör hanteras vid 

ett senare privat tillfälle (Goffman, 2014a).  

 

4.3 Goffmans stigma-teori 

Med Goffmans teorier om stigma kan man undersöka hur skolkuratorer arbetar i skolan för att 

motarbeta befintliga stigman och uppkomsten av nya. Med detta teoretiska synsätt kan man 

analysera hur man som skolkurator arbetar för att förhindra att de barn med en ADHD diagnos 

blir stigmatiserade i skolmiljön. På vilka sätt arbetar man för att normalisera stigmatiserade och 

utsatta individer och hur arbetar man för att undvika att stigmatisering sker från första början?  

 

I verkat ”Stigma” skriver Goffman om termen stigma och hur stigmatisering av människor sker 

i samhället. Termen stigma skapades för länge sedan av grekerna för att beteckna kroppsliga 

tecken för att uppmärksamma något ovanligt eller nedsättande i en persons moraliska status 

(Goffman, 2014b). I varje samhälle bestäms och används olika medel för att dela in människor 

i kategorier och grupper, och det bestäms även vilka egenskaper och attribut som anses vara 

vanliga och naturliga för denna kategori av människor. Denna kategorisering sker oftast utan 

att man är medvetna om det, vid ett möte av en ny människa skapar man sig ett första intryck 

av personen, man bedömer personens attribut och egenskaper och fastställer sedan en kategori. 

Utifrån det första intrycket skapas normativa förväntningar och man fastställer en social 

identitet för den nya individen. Oftast väcks medvetenheten av denna kategoriseringsprocess 
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endast vid osäkerhet om huruvida individen uppfyller kraven för att ingå i kategorin (Goffman, 

2014b). De egenskaper och attribut som tillskrivs den nya individen skapar den virtuella sociala 

identiteten, men eftersom den virtuella sociala identiteten endast bygger på de intryck och 

interaktioner som uppstår vid den första kontakten behöver denna identitet inte stämma överens 

med den verkliga identiteten. Den verkliga identiteten och de riktiga egenskaperna som 

individen besitter bygger upp den faktiska sociala identiteten (Goffman, 2014b). När det sedan 

blir uppenbart att personen besitter egenskaper, eller fattas egenskaper, som urskiljer denne från 

de övriga personer som placeras i denna kategori förändras bilden av denna person. Nu ses 

personen inte längre som en fullständig och vanlig människa utan som en kastmärkt och utstött 

människa. Denna sortens stämpel blir då ett så kallat stigma (Goffman, 2014b).  

 

På så vis använder Goffman sig av begreppet stigma för att beskriva icke-önskvärda 

egenskaper, egenskaper som är misskrediterade i samhället. Dessa icke-önskvärda egenskaper 

passar inte in i det mönster och förväntningar man har på individen för att denne ska passa in 

och för hur denne bör vara (Goffman, 2014b). När man talar om stigman brukar man urskilja 

tre olika former: det första är kroppsliga missbildningar. Det andra är fläckar på den personliga 

karaktären så som psykiska störningar, alkoholism, ”ovanliga” sexuella böjelser, arbetslöshet 

och radikala politiska åsikter etc. Den tredje formen av stigma är ett så kallat stambetingat 

stigma som bygger på ras, nationalitet och religion. Denna form av stigma kan ofta föras vidare 

från generation till generation (Goffman, 2014b). Så utifrån de drag eller egenskaper som denne 

individ besitter blir individen bortsedd från i det sociala samspelet och accepteras inte som en 

vanlig eller normal människa. På så vis blir den stigmatiserade individen diskriminerad och 

deras livsmöjligheter kan bli väldigt begränsade på grund av de sociala uppfattningar och 

normer som andra individer mäter dem inför (Goffman, 2014b).  

 

4.4 Sammanfattning av teoretiskt förhållningssätt 

De tre olika teoretiska förhållningssätten som valdes för analysen av denna undersökning valdes 

för att de kompletterar varandra och kan lyfta fram olika aspekter av det insamlade materialet. 

Medan Goffmans teori om team och teamframträdande kan lyfta fram skolkuratorns arbete i 

relation till andra och analysera dess samarbete så kan Webers teorier om socialt handlande ge 

en djupare inblick i skolkuratorns enskilda arbete och individuella val och handlingar. På så vis 

får man en bredare syn på de olika delarna av kuratorns arbete, både deras enskilda arbete och 

samarbetet som utförs när de arbetet tvärprofessionellt med andra aktörer i skolans arena. Med 



21 
 

begreppet stigma kan man sedan få ytterligare en synvinkel på de olika delarna av skolkuratorns 

arbete, detta begrepp hjälper till att lyfta fram hur man arbetar för att hantera elever i socialt 

utsatta situationer och hur man arbetar för att lyfta dessa elevers psykiska och sociala mående.  
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5. Analys 

I detta stycke kommer det insamlade materialet från de fyra intervjutillfällena att analyseras 

utifrån Goffmans två olika teorier om teamframträdande och stigma och även utifrån Webers 

teori om socialt handlande. Analysen kommer utgå från skolkuratorns arbete i relation till andra 

aktörer, miljöer och skolkuratorns självständiga arbete med eleverna. 

 

5.1 Målsättningar i det kurativa arbetet 

Under de olika intervjutillfällena talades det mycket om vad man vill uppnå med arbetet med 

dessa elever. Vad är målet med arbetet med dessa elever och deras kunskapsbaserade, sociala 

och psykiska framgång i skolan? Hur ser dessa mål ut? Vem sätter målen och hur uppnår man 

dem?  

 

5.1.1 Kunskapsbaserade mål 

Det som verkar vara det huvudsakliga målet, utifrån dessa intervjuer, är att alla elever ska må 

bra i skolan och klara av de kunskapsbaserade målen. Detta är en målsättning som gäller för 

alla involverade aktörer inom skolan. En del av målet med skolkuratorns arbete är därmed också 

att hjälpa och stötta dessa barn i att klara av skolan och uppnå kunskapsmålen. Vid frågan om 

huruvida skolkuratorer arbetade med individuella målsättningar med eleverna med ADHD för 

att arbeta med de psykiska och sociala faktorerna i skolan, exempelvis för att underlätta sociala 

relationer, utveckla metoder för att hantera sitt beteende osv. blev svaret oftast liknande: 

 

…nja, det är ju dem vanliga målen i skolan, så man skiljer inte så mycket på målen mer 

än samma mål som alla barn ska uppnå den årskursen (Intervjuperson 2). 

 

…som skolkurator ska jag fokusera på skolans verksamhet, så då är det ju 

måluppfyllnad i stort som gäller. Sen kan vi prata om mål i sociala relationer, till 

exempel ”hur ska du göra med den här kompisen? Hur tar man kontakt med kompisar?” 

och såna saker (Intervjuperson 3). 

 

Dessa svar tyder på att man oftast inte arbetar individuellt med dessa elever för att sätta upp 

personliga mål inom den sociala och psykiska arenan. Man har tydligast fokus på de 

skolrelaterade målen. Man skulle kanske till och med kunna säga att man arbetar med 

elevens individuella ADHD problematik, både socialt, psykiskt och fysiskt, för att 
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underlätta för eleven att uppnå skolans kunskapsmål, och inte enbart för att hjälpa eleven 

att må bättre. Elevens välmående blir ett medel för elevens framgång i skolans 

målsättningar. Detta skulle kanske kunna bero på att som skolkurator är man ensam i sin 

profession, man är den enda som kommer från det sociala arbetets arena. I skolans arena är 

måluppfyllnad och utbildning det slutliga målet, medan i socialt arbete är slutmålet det 

psykiska och sociala hälsan. Så när skolkuratorn så kliver in i skolans arena blir deras 

slutgiltiga mål inte längre endast den psykiska och sociala hälsan utan även att eleven ska 

klara av skolans mål.  

 

Ser man till skolkuratorns roll i detta, att alla barn att klara av skolan skulle man kunna se 

på deras handlande utifrån Webers teori om socialt handlande. Skolkuratorn arbetar i dessa 

situationer utifrån målrationella handlingar, handlingar som utförs med ett särskilt mål 

(Weber, 1983). Skolkuratorn har, tillsammans med övrig skolpersonal, som målsättning att 

alla elever ska klara av skolans kunskapsmål och därför handlar man och arbetar utifrån 

detta mål. Man ser till situationen och utför ett medvetet genomtänkt val för att uppnå detta 

mål, vilket i detta fall kan vara olika insatser för eleven så som anpassningar i klassrummet, 

enskilda samtal etc. Man skulle även kunna säga att dessa handlingar är värderationella 

handlingar (Weber, 1983), då dagens samhälle lägger stor vikt och värde i utbildning och 

kunskap. Som vuxen, skolkurator och del av dagens samhälle ser man värdet i att vara 

utbildad och det skulle kunna influera dennes handlingar i syftet att hjälpa dessa elever 

uppnå denna värdefulla kunskap. 

  

5.1.2 Hälsofrämjande och förebyggande mål 

Det huvudsakliga målet i skolan uttrycktes däremot inte bara bestå av kunskapsbaserad 

framgång, elevernas välmående beskrivs också vara del av skolans huvudsakliga mål. Två 

nyckelord som användes ofta i samband med elevernas sociala och psykiska välmående var 

”hälsofrämjande” och ”förebyggande”. Skolkuratorerna beskrev att deras uppdrag baseras på 

ett arbete som ska vara just hälsofrämjande och förebyggande. 

 

…jag tänker mycket på att jobba förebyggande och hälsofrämjande oavsett diagnos 

eller inte. Och jobba med proaktivt och jobba mer i klassrummet och mindre 

exkluderande (Intervjuperson 1) 
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Men vad innebär det att arbeta förebyggande och hälsofrämjande? De intervjuade beskrev det 

som ett proaktivt arbete, där man försöker förutse elevernas behov innan problemen uppstår, 

exempelvis att skolkuratorn eller pedagogen ingriper i en situation där eleven börjar bli otålig 

eller uppretad innan känslorna slår över och ett utbrott uppstår. Det proaktiva arbetet beskrivs 

ge positiva utkomster för alla involverade, både för eleven själv och för övriga elever och 

personal. Eleven får den hjälp eller stöttning den behöver innan en situation blir ohållbar, och 

på så vis kan eleven må bättre psykiskt och socialt och lättare klara av den miljön som skolan 

innebär. Detta proaktiva arbete kan man även identifiera som ett målrationellt handlande, men 

också ett värderationellt. Det proaktiva arbetet utförs med ett mål att förhindra att svårigheter 

uppstår och skapa positiva förutsättningar för barnen på både ett socialt och psykiskt plan så 

som ett kunskapsbaserat plan. Man skulle på så vis kunna säga att målet med det förebyggande 

och hälsofrämjande arbetet grundar sig i ett värde om att alla barn förtjänar att må bra i sig 

själva, tillsammans med andra och i läromiljön.  

 

I citatet ovan nämner man även att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet innebär att 

man försöker undvika att dessa elever ska bli exkluderade från övriga elever på grund av deras 

ADHD problematik. Detta skulle man då kunna koppla till stigmateorin där individer med 

utstickande eller avvikande attribut eller egenskaper ofta blir stämplade och utstötta på grund 

av sitt stigma (Goffman, 2014b). Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet tyder på en 

kännedom av stigmat kring elever med ADHD och att man försöker avveckla eller förebygga 

detta. Dessa elever är redan avvikande och har så kallade icke-önskvärda egenskaper, 

egenskaper som skapar svårigheter för eleven själv och egenskaper som kan uppfattas som 

störande eller otrevliga av andra. På så vis finns det ett stigma kring dessa elever redan, men 

skolorna och skolkuratorerna försöker i sitt arbete minska stigmats inverkan på eleverna så 

mycket som möjligt.  

 

Ett sätt som skolorna aktivt arbetar mot detta stigma på är att lyfta diskussioner kring acceptans 

och respekt för varandra oavsett vem man är eller hur man ser ut osv. Exempelvis: 

 

…vi jobbar mycket med att alla är olika, oavsett om man är liten, stor, har ADHD eller 

dyslexi eller vad det nu är så ska det bygga på respekt och bra bemötande 

(Intervjuperson 1).  
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…just det här med stämpeln kring ADHD tror jag man bäst motverkar genom att man 

visar att barn med ADHD kan vara exakt som alla andra. Lär man sig det så kan kanske 

så småningom den stämpeln försvinna (Intervjuperson 3). 

 

…man har ju Olweus1 råd och man pratar om det här med kränkningar och att ha 

förståelse och acceptans för varandra. Och det är klart att man kan inkludera dem olika 

funktionsnedsättningar på olika sätt (Intervjuperson 4). 

 

Genom dessa olika former av samtal och övningar försöker man skapa en medvetenhet hos 

barnen kring människors olikheter och likheter och att dessa inte bestämmer vilket värde man 

har som människa. Genom att skapa en medvetenhet försöker man alltså ta bort stämpeln som 

dessa barn med ADHD eller andra diagnoser kan få, så som onormala, jobbiga eller konstiga. 

Med en medvetenhet och förståelse behöver dessa elevers avvikande beteende eller egenskaper 

inte längre ses som misskrediterade eller icke-önskvärda, bara olika jämfört med andra. På så 

vis skulle man då kunna motverka utanförskap, mobbning eller kränkande behandling och dessa 

elever med lika funktionshinder eller diagnoser kan få ett ökat självförtroende och må bättre 

psykiskt och socialt i skolans miljö tillsammans med andra elever.  

 

5.2 Det enskilda arbetet med eleven 

Under intervjuernas gång har det framkommit och blivit tydligt att det kurativa arbetet i 

skolorna idag ser ganska annorlunda ut jämfört med hur arbetet såg ut för några år sedan. 

Skolkuratorernas arbete idag består inte enbart av enskilda samtal med elever för att diskutera 

diverse problematik, idag ingår även ett arbete som innebär att hjälpa eleven i sin befintliga 

miljö i exempelvis klassrummet eller gruppövningar som kan nå ut till alla elever osv. 

Skolkuratorerna arbetar mer som en del av ett större team, elevhälsoteamet, för att adressera 

och arbeta med elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa i skolan. Elevhälsoteamet består 

vanligtvis av skolkurator, skolsköterska, specialpedagoger och psykolog. Mycket av 

skolkuratorernas arbete idag består av ett samarbete med detta team och det enskilda arbetet 

med elever har minskat i utsträckning i skolkuratorns uppdrag. Men skolkuratorns uppdrag 

innefattar fortfarande att erbjuda stödsamtal och enskilda insatser för de elever som är i behov 

av det. Så hur kan då dessa samtal ut och hur utformar sig det individuella arbetet skolkuratorer 

                                                        
1 Olweus är ett program mot mobbning och kränkande behandling som grundskolorna arbetar med i 
kommunen 
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utför?  

 

5.2.1 Att lyssna på eleven 

Det huvudsakliga målet med det individuella arbetet med dessa elever skulle man kunna säga 

är att skapa en relation till eleven, en relation som innebär att man lär känna eleven och dennes 

problematik, behov och önskningar. Det enskilda arbetet och samtalen med eleven skulle man 

på sätt och vis säga finns till för att skapa ett samarbete mellan skolkuratorn och barnet.  

 

 …ja framför allt kan jag tycka att det är vår uppgift att föra deras talan. För jag kan 

ibland tänka att vuxna har en förmåga att prata med vuxna, och att komma överens om 

saker med vuxna om hur man ska göra för barnet. Jag upplever ibland att man glömmer 

det enklaste, att man bara frågar. Att man tänker att man tar med sig barnet vid 

beräkningen men man frågar inte barnet. Därför att det har man inte tänkt på, men hade 

man bara frågat ”hur ska vi hjälpa dig?” så kanske eleven hade haft jätte många förslag. 

Men ibland tror jag att man glömmer det (Intervjuperson 2).  

 

Här förklarar Intervjuperson 2 hur man i skolorna i arbetet med dessa elever och deras 

problematik ofta glömmer bort att involvera den viktigaste aktören, barnet själv, och att det då 

blir skolkuratorns uppdrag att lyfta fram barnet och deras förslag. Genom att lyssna på och lyfta 

barnet i de enskilda samtalen och låta eleven själv diskutera och ge förslag på lösningar för 

deras situation involveras barnet i den stora processen vilket ofta leder till ett mer lyckat resultat. 

Detta kan även kopplas till tidigare forskning om problemlösning och att det är något dessa 

barn behöver lära sig att använda sig av (Cook, 2005). Genom att involvera barnet i processen 

och låta dem ge förslag på tillvägagångssätt aktiverar man barnets problemlösnings förmågor 

och de får lära sig att själva identifiera och prova olika lösningar. På så vis hjälper man eleven 

att utvecklas och bli en mer självständig tänkare och problemlösare. Att eleven själv får prata 

om sin problematik hjälper även eleven att lära känna sig själv och förstå sina känslor bättre, 

vilket även Schwiebert, Sealander och Dennison (2002) och Cook (2005) tar upp i sin forskning 

kring att hjälpa dessa elever att hantera sitt humör och agerande.  

 

5.2.2 Skolkuratorns uppdragsområde  

Även om det enskilda och individanpassade arbetet med dessa elever är av stor vikt kan det 

vara svårt som skolkurator att hitta sitt område och vilket arbete som inbegrips i deras uppdrag. 
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Utifrån dessa intervjuer framkommer det att de enskilda arbetet ofta balanserar på en svår och 

tunn gräns mellan vad som är skolkuratorns uppdrag och vad som är andra utomstående aktörer 

och organisationers uppdrag. Skolkuratorerna ska inte bedriva behandlande verksamhet, den 

behandlande verksamheten tillhör BUP, vårdcentraler eller socialtjänstens uppdrag.  

 

…vi skolkuratorer har ingen behandlande uppgift utan det är i så fall BUP som får prata 

när ett barn eller en ungdom får sin diagnos ADHD eller vilken diagnos det nu är. Det 

är ju BUP som har ett ansvar i att göra ett insiktskapande arbete och få eleven att förstå 

sig själva mer. Det ansvaret ligger helt och hållet på BUP, tycker jag. Sen får vi ju det 

ofta i vårt knä, för att man inte vill gå till BUP eller dem tycker att ”nej det här är så 

mycket skolrelaterat att det kan skolan ta” och så (Intervjuperson 4).  

 

…jag får egentligen inte ha behandlande verksamhet för det är ju hänvisat till 

vårdcentral och BUP. Så ser kanske inte verkligheten ut. Men så att jag egentligen har 

tre samtal innan jag ska hänvisa vidare men så är det ett års väntetid till BUP, och det 

är ju ganska lång tid för barn att vänta (Intervjuperson 3).  

 

Men vad är då behandlande och inte behandlande verksamhet? Skolkuratorernas uppdrag 

innefattar som nämnt ovan inte insiktsskapande arbete eller att hjälpa eleven förstå sig på 

sin diagnos och lära sig leva med den. Detta går under så kallat behandlande arbete och 

upptäcker skolkuratorn att en elev är i behov av detta bör eleven slussas vidare till den 

aktuella aktören eller organisation vars uppdrag är att arbeta med detta. Däremot ser 

verkligheten i skolorna inte alltid ut så, på grund av tidsbrist och hög arbetsbelastning och 

då hamnar även denna form av samtal på skolkuratorerna. Det som verkligen ingår i 

skolkuratorns uppdrag i det enskilda arbetet kan vara att diskutera med eleven olika 

strategier eller metoder för dem för att hantera sig själva olika situationer som uppstår i 

skolan, exempelvis hur man hanterar sina vänskaps relationer eller hur man ska bete sig 

under ett matteprov osv.  

 

Men eftersom skolan är den plats där eleven befinner sig en så stor del av sin vardag är det 

ju också där elevens problematik uppstår. Om en elev med ADHD inte har fått den hjälp 

de behöver tidigare med att förstå sin diagnos och bearbeta de känslor som uppstår, bör de 

då inte få hjälp med detta på den plats där det tar sig i uttryck? Om exempelvis en elev mår 

dålig och lider av dålig självbild på grund av sin diagnos kommer detta säkerligen att 
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påverka eleven även i skolan och i dennes relationer till andra barn. Borde då inte 

skolkuratorn kunna kliva in och arbeta med denna elev, i den miljön där problematiken 

utspelar sig? Då uppstår ju ett etiskt dilemma på grund av skolkuratorernas uppdrags 

utformning. De ska inte bedriva behandlande verksamhet, men de organisationer och 

aktörer som utför behandlande verksamhet kan inte ta emot eleven. På så vis kan 

skolkuratorer slitas mellan dilemmat att hålla sig till sitt uppdrag och att vilja hjälpa eleven. 

Ser man på dessa situationer utifrån Webers teori om socialt handlande skulle man kunna 

säga att skolkuratorerna utsätts för att behöva välja mellan att handla målrationellt och en 

kombination av värderationellt och affektivt. Det målrationella handlandet innebär att 

kuratorn står fast vid sitt uppdrag, de arbetar endast utifrån de mål som deras uppdrag 

innebär. Som nämnt i tidigare avsnitt innebär det målrationella handlandet att 

skolkuratorerna arbetar för att alla elever ska må bra och klara av skolans kunskapsbaserade 

mål. Det målrationella handlandet i dessa situationer innebär då att eleven kanske inte får 

den hjälp eller stöd denne behöver, eftersom det finns ingen tillgänglig aktör som kan ta tag 

i denna problematik. Då leder detta i vissa fall då till att skolkuratorer övergår till att handla 

värderationellt och kanske även affektivt. Genom att ändå utföra dessa stödsamtal som 

ligger utanför deras uppdrag kan man säga att skolkuratorn agerar utifrån ett värde att alla 

barn förtjänar att må bra och att få den hjälp de behöver. På så vis är skolkuratorns 

handlande fortfarande ett rationellt handlande, man fattar ett medvetet beslut utifrån att man 

tror på vikten av att alla barn förtjänar rätt hjälp och att det är deras ansvar som kurator att 

hjälpa. Men man skulle även kunna jämföra detta handlande med ett affektivt handlande, 

där man som kurator blir påverkad av ens personliga känslor för att man till exempel tycker 

synd om eleven som mår dåligt och därför vill hjälpa dem. Då finns det ingen rationell 

tanke bakom handlandet.  

 

Ett exempel på denna balansgång mellan behandlande och icke-behandlande arbete som 

intervjupersonerna nämnde var att man ändå försöker arbeta med eleverna och lyfta deras 

självförtroende och motverka att eleven skapar en negativ bild av sig själv. Detta försöker man 

oftast uppnå genom att vara öppna kring diagnosen och prata om det på ett ohindrat vis, både 

enskilt och i grupp. Att man försöker lyfta fram möjligheter och det positiva med ens diagnos 

så att man inte bara ser problem och svårigheter. Ett exempel som togs upp var hur man hade 

diskuterat kring kändisen Viktor Frisk, som för några år sedan delade med sig av sina 

upplevelser av att ha diagnosen ADHD.  
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…och det blir ju en stor förebild för många barn och då lite häftigt att dem kan se att 

det finns andra som använder det som en styrka och tillgång, och att han kan använda 

det i sitt artisteri (Intervjuperson 1).  

 

Genom att prata öppet kring diagnosen och inte försöka dölja diagnosen och allt vad den 

innebär lär man barnen att förstå att olikheter är vanligt och att alla ska accepteras så som 

de är. Med denna öppenhet motverkar man på så vis stigmat som finns kring ADHD. Den 

stämpel som eleven kanske upplever sig ha kan då suddas ut och de lär sig att acceptera att 

olikheter inte är något negativt. Genom att till exempel hjälpa eleven kanalisera sin 

överskottsenergi till något produktivt och hjälpa eleven inse möjligheterna med deras 

olikheter kan elevens självbild stärkas. Öppenhet och kunskap kring diagnosen kan därmed 

hjälpa till att avveckla stigmat som kan finnas kring dessa barn, de behöver själva inte känna 

sig stigmatiserade och utanför och andra individer i deras närhet kan få förståelse för deras 

utstickande och olika egenskaper. 

 

5.3 Miljöns betydelse i det kurativa arbetet 

 
…man kan se det som att man ska plantera en blomma. Är det en blomma som vissnar 

så skäller man inte på blomman. Då ändrar man jorden, hur man vattnar den och man 

tänker på hur ser det ut runt omkring? Behöver den mer sol? Man får tänka i 

sammanhanget (Intervjuperson 2).  

 

Detta citat beskriver väldigt väl vikten av att förstå sammanhanget och de omgivande faktorerna 

i en situation. Tänk att en elev med en ADHD diagnos är blomman, bör man då skylla på eleven 

för att eleven misslyckats med att ”blomma ut”? Eller bör man se till omgivningen och övriga 

faktorer runt omkring och försöka hitta lösningar? Bör man inte leta efter möjligheter som kan 

hjälpa eleven att lyckas? Just detta är frågor man arbetar mycket med i skolorna och under de 

olika intervjuerna diskuterades miljön och dess funktion och inverkan på dessa elever. Då dessa 

elever lätt blir både över- eller understimulerade kan det vara av stor vikt att studera och 

kontrollera miljön runt om kring eleven. Man skulle kunna påstå att man kan använda sig av 

miljön som ett verktyg för att hantera elevens beteende och mående. Men på vilket sätt gör man 

detta i skolan? Hur arbetar skolkuratorn med miljön för att hjälpa elever med ADHD att klara 

av skolans alla utmaningar, både psykiskt och socialt?  
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5.3.1 Klassrumsanpassningar 

En av de vanligaste insatserna man använder sig av idag i skolorna för att hjälpa dessa elever 

är anpassningar i klassrummet. Anpassningarna kan se väldigt olika ut, de är baserade på 

elevens individuella behov. Anpassningar i klassrummet kan vara allt från att eleven får arbeta 

enskilt med hörlurar eller musik för att utesluta andra störande ljud, arbeta vid en enskild bänk, 

5 minuters pauser när koncentrationen minskar eller att läraren har en enskild genomgång med 

eleven etc.  

 

…kring ADHD elever är det att jobba brett med lärmiljön och hitta extra anpassningar 

som gör att man tar bort dem här triggers som gör att eleven går igång. Vi tar ju aldrig 

bort någon ADHD men vi hjälper dem att hantera sin vardag liksom (intervjuperson 4). 

 

Men hur är detta en del av skolkuratorns arbete? Man skulle kunna säga att skolkuratorn 

fungerar som elevens förespråkare för dennes behov. Skolkuratorn kan vara den som 

uppmärksammar elevens behov genom observationen eller att eleven själv uttrycker vad den 

behöver eller tycker känns svårt. Sedan kan skolkuratorn tillsammans med lärare, 

specialpedagoger och övrig personal identifiera möjliga lösningar och anpassningar som sedan 

implementeras i klassrummet. Skolkuratorerna kan även befinna sig inne i klassrummet under 

vissa lektioner och agera som ett extra stöd till både lärare och elev och för att hjälpa till att 

hantera och kontrollera miljön runt omkring.  

Men vad är syftet och målet med alla dessa anpassningar i klassrummet? Det är för att alla 

elever ska få tillgång till samma undervisning och undervisning. Med dessa anpassningar 

försäkrar man sig om rätt stimulansnivå för eleven i klassrummet, och precis som Schwiebert, 

Sealander och Dennison (2002) skriver i sin forskning kan detta underlätta klassrumssituationer 

avsevärt. Klassrumsbaserade lösningar använda även för att eleverna med särskilda behov inte 

ska bli exkluderade eller särbehandlade från övriga elever. Man nämner till exempel att man 

inte vill plocka ut dessa elever ur klassrummet för enskilda samtal eller enskild undervisning 

lika mycket som man gjorde förr, då man tror mer på anpassningar i klassrummet. Detta ska 

vara mindre exkluderande för eleven, då de får fortsätta vara en del av gruppen och det blir 

kanske mindre utstickande att få sin hjälp i klassrummet än att behöva lämna klassen.  

 

…nej det blir ju mer exkludering när man tar ut barnet, och det vet vi ju själva vad det 

gör med barn och med människor över huvud taget att man plockar från flocken. Så 



31 
 

därför tror jag det är bra för alla barn, inte bara för dem med ADHD, att man försöker 

så långt det går att hitta lösningar i klassrummet (Intervjuperson 1). 

 

Dessa klassrumsbaserade lösningar och icke-exkluderande arbetet kan man då koppla till 

Goffmans teori om stigmatisering. Genom att arbeta med dessa elever i klassrummet så 

mycket som möjligt, genom att tillrättalägga lärmiljön och hantera störande moment, så 

försöker man att motverka elevens stigmatiserade situation. Om en elev med en ADHD 

diagnos är i behov av särskilt stöd eller insatser som innebär att eleven blir utplockad ur 

klassrummet vid lektioner tror man risken ökar för att denne elev ska bli exkluderad från 

gruppen och vidare stigmatiserad. Om man istället hjälper eleven på plats i klassrummet 

blir elevens behov mindre utstickande och eleven får större möjligheter att ”smälta in” 

bland de övriga eleverna. Man kan på så vis säga att man aktivt arbetar för att elevens så 

kallade misskrediterade beteende eller egenskaper, så som koncentrationssvårigheter, 

svårigheter att sitta still eller att inte prata rakt ut okontrollerat under lektionstid, ska 

bearbetas på ett icke-utstickande vis i klassrummet så att eleven kan känna sig som en 

naturlig del av klassen och undervisningen. Genom att inte särskilja på eleven från 

resterande elever ökar dessutom möjligheterna för positiva resultat. Som nämnt ovan i 

citatet mår eleven oftast bättre av att få vara del av den stora gruppen och arbeta i sin 

”vanliga” miljö, med de hjälpmedel de behöver. 

 

5.3.2 Samtalsrummet 

Det är inte enbart i klassrummen som miljön kan ha stor inverkan på eleverna, även i skolans 

andra platser och situationer kan miljön ha stor betydelse för dessa elevers mående eller 

beteende. Vid frågan huruvida skolkuratorerna kunde använda sig av miljön i deras enskilda 

arbete med dessa elever blev svaret ett samstämmigt ja. Man beskrev att det enskilda arbetet 

med dessa elever inte alltid behöver se ut som det typiska samtalet i kuratorns kontor eller 

samtalsrum som många kanske föreställer sig när de tänker på skolkuratorns arbete. Från dessa 

intervjuer framkom det att det enskilda arbetet med dessa elever kan ske i många olika miljöer 

och att man kan använda sig av miljön som ett verktyg för att få till ett bättre samarbete med 

eleven.  

 

…jag har haft samtal ute på basketplanen innan idag med en elev som har svårt att 

öppna upp sig, han är lite rastlös och vill inte prata om känslor och hur det är. Så då 

har vi spelat lite basket samtidigt som vi har pratat. För min generella upplevelse är att 
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om jag sysselsätter barnet med något annat så har dem lättare för att slappna av. Och 

så tycker dem att det är roligt att komma hit. Och så glömmer dem ibland att det är 

jobbiga saker dem pratar om (Intervjuperson 3).  

 

Många beskrev att samtalsrummet ibland kan kännas för formellt och ansträngt. Eleven kan 

kanske därför inte känna sig bekväm eller avslappnad och vågar därför inte öppna sig och prata 

om sin situation. Just därför kan man inte vara begränsad till att utföra sitt arbete på en särskild 

plats, man måste använda sig av olika miljöer för att anpassa sig efter elevens behov. Som även 

Schwiebert, Sealander och Dennison (2002) förespråkar i sin forskning så väljer 

skolkuratorerna ut miljöer av rätt stimulansnivå för att eleven ska klara av att fokusera och 

deltaga i samtalet. På så vis skulle man kunna säga att man nu har börjat bryta ett traditionellt 

handlande som tidigare kanske funnits inom det kurativa arbetet. Förut har kuratorer kanske 

enbart handlat utefter vana, och därmed så som Weber beskriver endast arbetat på samma vis 

man alltid gjort innan utan att försöka hitta nya metoder eller tillvägagångssätt som kanske kan 

vara fördelaktiga. På så vis har man varit begränsad till det typiska samtalsrummet eller kontoret 

och fortsatt arbetet på detta vis utan ifrågasätta meningsfullheten med det. Men som 

intervjupersonerna beskrev så börjar detta förändras inom det kurativa arbetet och man arbetar 

allt mindre med de typiska samtalen med en elev i ett samtalsrum eller kontor. Man är inte lika 

låst i var skolkuratorns arbete utförs, utan olika miljöer används mer och genom att till exempel 

gå på en promenad eller sysselsätta eleven med någon aktivitet samtidigt kan eleven känna sig 

mer avslappnad och inte så tvingad att prata. Den fysiska aktiviteten eller faktumet att man inte 

sitter och tittar varandra rakt i ögonen kan få samtalet att kännas mindre skrämmande och eleven 

kan få känna en trygghet i det. Skolkuratorerna idag ifrågasätter och bryter därför det 

traditionella handlandet som funnits tidigare och man börjar istället identifiera och skapa 

miljöer där eleven kan känna sig bekväm för att få fram ett mer framgångsrikt arbete.   

 

5.3.3 Skolgården – en plats för alla 

Ytterligare en plats i skolan där elever spenderar mycket tid, som också kan vara en väldigt 

utsatt miljö, är skolgården och även här kan skolkuratorernas arbete involveras. På skolgården 

spenderar eleverna mycket tid, varje rast samlas alla elever ute på skolgården för att leka och ta 

en paus från skolarbetet och detta är oftast under okontrollerade former, dvs. det är inte 

strukturerade raster med planerade aktiviteter. På så vis uppstår en viss risk för de elever med 

ADHD, det är ostrukturerat, det är mycket händelser och många andra barn runt omkring som 

kan bli för mycket för eleven att hantera.  
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…händer det någon gång något så är det ju oftast på skolgården. Det är ju så fort 

verksamheten inte är planerad och strukturerad som det finns utrymme för utsvävningar 

(Intervjuperson 3).  

 

På så vis befinner sig dessa elever sig i utsatt situation under raster då de lätt kan hamna i bråk, 

bli utsatta för mobbning eller bli exkluderade från de andra eleverna. Många skolgårdar är 

dessutom stora och det kan vara svårt för skolpersonal att upptäcka detta. Detta är en 

problematik som elevhälsan, som även skolkuratorn ingår i, försöker arbeta med på skolorna. 

Man vill att skolgården ska kunna vara en plats för alla utan allt för stora risker för konflikter 

eller exkludering och mobbning.  

 

…vi i skolan ansvarar för det också, det är inte bara raster som vi kan skita i. Och där 

har jag och elevhälsoteamet jobbat jätte mycket med att få ut den förståelsen i 

lärarlagen, att rasterna inte är fri tid utan att vi måste styra upp det (Intervjuperson 4).  

 

…vi som kuratorer kan inte gå ut på rasterna och leka lekar, det är ju inte vårt uppdrag 

men det kan vara vårt uppdrag att föra idén framåt (Intervjuperson 2).  

 

Utifrån dessa intervjuer blev det tydligt att skolgården är en väldigt utsatt miljö för många 

av dessa elever att befinna sig i och att en lösning som börjar ta form på vissa skolor är att 

ha planerade aktiviteter på rasterna. Att strukturera upp rasterna med lekar och aktiviteter 

som hålls av skolpersonal eliminerar många risker för dessa elever. Detta bidrar med 

struktur, som dessa barn oftast behöver då det hjälper dem att hantera sitt känslomässiga 

tillstånd och agerande. De elever som tidigare lätt har hamnat utanför blir involverade i 

aktiviteterna och de får känna sig som en del av gruppen, vilket även kan förbättra deras 

sociala och psykiska mående. Med planerade och strukturerade raster arbetar man då aktivt 

mot målet att skolgården ska vara en plats för alla där ingen elev blir stigmatiserad, 

exkluderad eller illa behandlad, man försöker skapa en plats där alla kan deltaga på en lika 

nivå. Men trots de positiva resultaten med att ha strukturerade raster kvarstår de praktiska 

problemen kring vem som ska utföra och ha ansvar för dessa aktiviteter och lekar. Som 

nämnt i citatet ovan är det inte en del av skolkuratorns uppdrag att leda aktiviteter på 

rasterna, skolkuratorns roll i detta kan däremot sträckas till att förespråka vikten av 

strukturerade raster för elevernas sociala och psykiska välmående.  
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5.4 Skolkuratorns samarbete 

Det som tydligast präglade alla fyra intervjuer var vikten av samarbete i arbetet med dessa 

elever och deras kunskapsbaserade, sociala och psykiska framgång i skolan. Intervjupersonerna 

beskrev att den största delen av det kurativa arbetet består idag av just samarbete med andra 

aktörer. Samarbetet som beskrevs var allt från samarbete mellan personal på skolan så som 

pedagoger, specialpedagoger, skolsköterskor, skolpsykologer och rektorer till samarbetet med 

föräldrar eller andra aktörer utanför skolan, exempelvis BUP. Samarbetet med dessa aktörer 

beskrevs som något absolut nödvändigt för att utföra ett lyckat arbete med positiva resultat för 

eleven, men det beskrevs även som en utmaning och inte alltid något helt enkelt. 

 

… det är olika delar man för men alla delarna behövs för att få det fungerande. Och det 

är sånt vi pratar ihop oss kring, och fungerar det så gynnar det elevens totala situation. 

Det blir väldigt tydligt inringat så där för eleven. Och jag tror att man känner som elev 

en väldig trygghet i att ”dem här vill hjälpa mig”. Och även om man som elev bland 

kan tycka det är jättejobbigt att vara så i fokus och kan slå bakut för det ibland, så är 

det att ringa in det tillsammans som hjälper. (Intervjuperson 4). 

 

5.4.1 Att vara ett team 

I citatet ovan beskriver Intervjuperson 4 vikten av att alla aktörer runt omkring eleven är 

införstådda med problematiken som finns och vilka lösningar och tillvägagångssätt som 

implementeras.  När alla aktörer vet sin roll och förstår sin uppgift kan ett fungerande samarbete 

uppstå, som i slutändan gynnar eleven. När man ser på denna sort av samarbete skulle man 

kunna jämföra det med Goffmans teori om team och teamframträdanden. Skolkuratorn, 

pedagogerna, föräldrarna och alla övriga aktörer som är inblandade utgör ett team bildat för att 

utföra ett framträdande för sin publik, som i detta fall är eleven med ADHD. Är teamet, det vill 

säga de olika aktörerna, sammansvetsat och har en gemensam och genomarbetad syn på arbetet 

de har framför sig är det större chans för en lyckas utkomst och att publiken, det vill säga eleven 

med ADHD, tar till sig framträdandet. Framträdandet i denna situation skulle då innebära de 

attityder man har och de insatser man implementerar för barnets utveckling. Ett framgångsrikt 

framträdande skulle då innebära att alla aktörer är införstådda med sina uppgifter, har förståelse 

för de andras arbete och att man arbetar mot ett gemensamt mål för barnets bästa.  
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Men för att ett team ska vara framgångsrikt i sitt framträdande krävs det att det finns tillit 

och förtrolighet mellan medlemmarna i teamet. Det krävs att medlemmarna litar på 

varandras kompetens och att man sköter sina uppgifter och inte saboterar framträdandet. 

Alla måste förstå vikten av den andras arbete (Goffman, 2014a). Utifrån den information 

som framkommit fram undersökningens gång kan det vara där problematiken i samarbetet 

uppstår. Vid frågan om huruvida de kände sig respekterade och förstådda i sin roll som 

skolkurator blev svaren skilda. 

 

… nej inte alltid, men det handlar mer om okunskap än själva bemötandet liksom. Jag 

tror inte det handlar om att man tänker att jag gör något konstigt utan det handlar mer 

om att man kanske inte riktigt vet, vad är uppdraget egentligen? (Intervjuperson 2).  

 

… inte alltid. Det är ju lite olika världar, och ibland blir det att man får slå sig fram 

med det psykosociala. Dem har ju det pedagogiska närmaste sitt. (Intervjuperson 1).  

 

… jag tycker att det fungerar jättebra och jag tycker att man beaktar att jag faktiskt har 

en specialitet i min profession som gör att man hänvisar till mig eller söker upp mig för 

att få det stöd man behöver i olika situationer (Intervjuperson 3).  

 

Men vad är det då som avgör om respekten, tilliten och förtroligheten finns mellan 

medlemmarna i ett team? Hur skapas denna gemensamma syn på arbetet som krävs för att 

kunna framföra ett lyckat arbete? Svaret till detta beskrev intervjupersonerna vara att lära 

känna och förstå sina medarbetare, att det är av stor vikt att lägga ner tid och energi på att 

lära känna varandras tankesätt och sätt att arbeta på och sedan kombinera detta till ett 

fungerande gemensamt arbetssätt. Ser man till Goffmans teori skulle förklaringen till detta 

kunna vara att förtrolighet är något som växer fram över tid, beroende på hur ofta och av 

hur stor vikt det är att framträdandet utförs och är lyckat. Det är ett formellt förhållande 

mellan individerna i teamet (Goffman, 2014a) och på så vis skulle man kunna säga att 

genom att lära känna varandra och att arbeta ihop en längre tid utvecklas möjligheten att 

skapa en samsyn som gynnar framträdandet och därmed också eleverna som tar del av detta.  

 

Men när denna förtrolighet och tillit inte finns uppstår en risk att någon av 

teammedlemmarna avviker från framträdandet eller saboterar. Detta hotar då att skada hela 
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teamet och den bild de försöker förmedla till sin publik. Ett exempel på ett sådana 

avvikelser från eller sabotage av framträdandet skulle kunna vara: 

 

… lärarna är olika mottagliga. Vissa kan ju känna att det är prestige i att man inte ska 

visa sig svag, och framför allt kan jag också känna att vissa lärare kan känna som att 

man är inne och trampar på deras territorium. Men det handlar ju om att vi har ett annat 

perspektiv. (Intervjuperson 2). 

 

När samarbetspartnerna inte är villiga eller mottagliga för den hjälp och samarbete som erbjuds, 

skulle man kunna jämföra det med att avvika ur teamets framträdande. Man väljer aktivt att inte 

deltaga i insatser eller ta emot hjälp av diverse anledningar, exempelvis av värdighetsskäl. Man 

kanske anser sig besitta tillräcklig kompetens för att själv hantera situationen. En sådan individ 

kanske anser sig befinna sig i ett så kallat enmansteam, där individen enbart har sig själv att ta 

hänsyn till, de kan fatta alla beslut själva och framföra sitt framträdande på sitt vis (Goffman, 

2014a). Men som tidigare uttryckt ger det tydligast resultat och möjligheter när man samverkar 

utifrån elevens bästa. Därför är det av stor vikt att alla medlemmar i ett flermannateam förstår 

och respekterar teamets linje, oavsett om man inte anser det fullt passande eller uppskattar den. 

Öppna skiljaktigheter inom ett team skadar enbart framträdandet och skapar en förvirring hos 

publiken (Goffman, 2014a). Finns det en samarbetad plan för elevens insatser, och en 

teammedlem avviker från denna påverkas kontinuiteten och förutsägbarheten av insatserna, 

vilket många barn med ADHD behöver och uppskattar.  

 

5.4.2 Samarbetets utformning 

Men hur ser då vanligtvis samarbetet ut för dessa skolkuratorer? Vilka aktörer är det som 

vanligtvis är involverade och på vilket sätt? Utifrån dessa intervjuer har det framkommit 

liknande svar, de involverade aktörerna är oftast de samma, men utförandet kan se på olika vis 

och i olika utsträckning. Det mest förekommande samarbetet sker mellan skolkurator och 

pedagoger, och detta sker nästan på en daglig nivå. 

 

…det är ju en förutsättning, för jag har ganska begränsade resurser och sen så är det ju 

pedagogerna som bygger en relation med eleverna och dem som ser dem hela tiden, 

och dem som tar i konflikterna. Så då är det ju pedagogerna som behöver verktygen. 

(Intervjuperson 3). 
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Intervjuperson 3 beskriver här hur samarbetet med skolans pedagoger är av stor betydelse, då 

pedagogerna är de som faktiskt träffar eleverna regelbundet och därmed har större chanser till 

att bygga en relation till eleven. Det vanligaste samarbetet mellan skolkuratorerna och 

pedagogerna har beskrivits vara konsultationer och klassrumsbaserat samarbete. Med 

konsultationer menas då att pedagogerna kanske söker hjälp och stöd hos skolkuratorn för att 

hantera vissa situationer eller elever i klassrumssituationer.  

 

… på skolan erbjuder vi konsultationer och då är det skolpsykolog, jag och 

skolsköterskan. Ibland gör vi det i grupp för att vi ska kunna se det från olika 

professioner och ibland gör vi det enskilt. Och ibland ut till hela arbetslag för det är ju 

inte bara en lärare som påverkas av enskilda elever som har ADHD utan det är ju oftast 

flera. (Intervjuperson 3).  

 

… man kan ha en observation och sen diskutera det dagen efter med läraren. Vad såg 

jag, vad kan man tänka på och vad kan man göra? Sen det man kan göra är att ha ett 

uppföljningsmöte efter det för att se vad hände, blev det någonting av det vi pratade 

om? (Intervjuperson 2).  

 

Konsultationer är en form av samarbete som Schottelkorb och Ray (2009) presenterar som 

mycket vanligt förekommande och viktigt för skolkuratorer i sin studie och även i de svenska 

skolorna verkar detta vara fallet. Genom att agera som ett stöd till pedagoger genom 

konsultationer och ute i klassrummen kan man förhoppningsvis underlätta många situationer, 

både för pedagog, elev och även övriga elever i klassrummet. Denna form av samarbete kan 

förmedla kunskaper och verktyg som pedagogerna behöver för att hantera dessa elever och på 

så vis skapas en mer hållbar situation i klassrummen. 

 

Utöver det dagliga samarbetet med skolans pedagoger har skolkuratorer oftast, eller åtminstone 

önskas ha, ett regelbundet samarbete med elevernas föräldrar. Som nämnt tidigare skapas de 

bästa möjligheterna för ett positivt resultat för dessa barn när det finns ett samarbete mellan alla 

involverade i dessa barnens liv och skolgång, och där ingår även föräldrarna. Genom att 

involvera elevens föräldrar i arbetet som utförs i skolan och genom att använda dem som en 

resurs skapas ett större nätverk kring eleven och ett mer genomgående arbete i skolan och i 

hemmet.   
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…ibland glömmer man att använda sig av föräldrarna som resurser. För det är ändå så 

att föräldrarna känner sina barn bäst. Och ibland tror jag föräldrarna har jätte mycket 

kunskap om hur en elev funkar och så glömmer man fråga, men hade man frågat så 

hade man kunnat göra liknande i skolan (Intervjuperson 2).  

 

…vi har ofta täta samarbeten med föräldrar och ser verkligen att det är det som gör 

skillnad. För håller vi på och hittar på någonting här och föräldrarna inte får ordning på 

sina rutiner, eller får iväg dem till skolan eller kan följa upp så faller det (Intervjuperson 

4). 

 

Samarbetet med föräldrarna sker oftast i form av samtal där man diskuterar elevens situation 

och olika tillvägagångssätt för att hjälpa eleven. På så vis kan man använda sig av föräldrarna 

som en resurs, en tillgång som kan ha mycket kunskap och insikt i barnets mående, beteende 

och vad som fungerar och inte fungerar för barnet.  Ett välfungerande samarbete kan då innebära 

att både skola, föräldrar och elever utvinner ny kunskap och förståelse för situationen och att 

alla tillsammans kan arbeta mot ett gemensamt mål. Detta påminner om Branscome et al. (2014) 

forskning kring det så kallade ”daily report card” som innebär samarbetet mellan skolkurator, 

elev och föräldrar och vikten av att involvera alla i elevens utveckling.  

 

Skulle det däremot vara så att föräldrarna till dessa elever behöver ett mer omfattande stöd i 

sina föräldrar roller och de har svårt att hantera situationerna i hemmet etc. så kan skolkuratorn 

agera som en sluss vidare till rätt kontakt. Då skickar skolkuratorn vidare föräldrarna till andra 

aktörer som arbetar med denna problematik, då detta inte riktigt ligger inom skolkuratorns 

uppdrag. Skolkuratorns arbete med föräldrar innefattar samarbetet som gäller elevens mående 

och utveckling i skolan, och därmed blir det mer personliga stödet till föräldrarna något som 

ligger utanför kuratorns uppdrag.  

 

Utöver samarbetet med aktörerna i skolan och elevernas föräldrar samarbetar skolkuratorerna 

också regelbundet med andra organisationer så som BUP och socialtjänst osv. Dessa 

samarbeten sker oftast i de situationer när en elev är i behov av ett större och mer omfattande 

stöd än skolkuratorn kan ge. Som nämnt ovan innefattar skolkuratorns uppdrag den problematik 

som utspelas i skolan och om en elev är i behov av ett mer omfattande stöd på grund av 

exempelvis psykisk ohälsa etc. är det skolkuratorns ansvar att hjälpa eleven vidare till rätt aktör 

eller organisation.  
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…vi skolkuratorer har ingen behandlande uppgift utan det är i så fall BUP som får ta 

det när ett barn eller en ungdom får sin diagnos. Så är det ju BUP som har ett ansvar i 

att göra ett insiktskapande arbete och få eleven att förstå sig själv mer (Intervjuperson 

4).  

 

… den stora bristen som jag ser är just i samarbetet med BUP och skolan, det är svårt. 

För när dem väl är utredda där så är BUP väldigt snabba på att lägga över på skolan 

igen. […] och sen har det här med ADHD, autism och OCD osv. ökat jätte mycket och 

då har BUP blivit överbelastade och då vill dem snabbt lägga över trots att det är där 

kompetensen och ansvaret ligger (Intervjuperson 4).  

 

Utifrån dessa intervjuer framgår det att samarbetet med aktörer och organisationer utanför 

skolan, särskilt BUP, är ganska svårt och inte alltid fungerar särskilt bra. På grund av 

tidsbrist och hög arbetsbelastning kan inte alla involverade aktörer sköta sina delar av 

arbetet och lämpar över det på övriga samarbetspartners, exempelvis BUP som låter 

skolkuratorer handskas med elever som nyligen blivit diagnostiserade och behöver lära sig 

förstå och hantera sin diagnos. I dessa situationer ser man att samarbetet inte är fullt 

etablerat eller fungerande och att det finns brister i arbetet som kan innebära att eleven inte 

får rätt hjälp. Så även om det finns ett regelbundet samarbete mellan skolan och exempelvis 

BUP så är det ett samarbete som behöver utvecklas och förbättras.  

  



40 
 

6. Slutdiskussion  

Avslutningsvis så kan man när man ser på skolkuratorns roll och arbete idag se att det skett en 

del förändringar i arbetets utformning de senaste åren. Skolkuratorns arbete består inte endast 

av de traditionella kuratorssamtalen som kan vara den generella uppfattningen som finns av 

yrket, utan yrket innebär mycket mer. De enskilda samtalen med elever är endast en liten del 

av arbetet med dessa elever som lever med en ADHD diagnos. Att gå i kuratorssamtal kan 

säkerligen vara av nytta för många av dessa elever, men oftast krävs det insatser på fler plan för 

att eleverna ska få de bästa förutsättningarna för att lyckas och må bra i skolan. Därför har 

skolkuratorns arbete breddats på senare tid och arbetet består mer av ett samarbete med 

elevhälsoteam och övriga aktörer i och utanför skolan. 

 

Jämför man den information som inkommit från denna undersökning med den tidigare 

forskningen inom detta område kan man se en hel del liknelser, men det finns också en del 

skillnader som tydliggörs. De skillnader som syntes i denna undersökning i jämförelse med 

tidigare forskning kan bero på nationella skillnader i hur det kurativa arbetet är utformat och 

vad som ingår i uppdraget. Eftersom denna studie endast är utförd på svenska skolor och den 

tidigare forskningen är inhämtad från internationella tidskrifter och studier utförda i olika länder 

runt om i världen kan säkert vissa av dessa skillnader bero på just nationella skillnader i synen 

på skolkuratorns arbete. De största skillnaderna som kunde urskiljas var hur skolkuratorerna i 

denna undersökning använde sig eller inte använde sig av olika metoder och strategier för att 

lära ut självhjälps strategier till eleverna med ADHD. Som Shillingford-Butler och Theodore 

(2013) skriver mycket om så kan positiv och negativ förstärkning vara en väldigt hjälpsam 

metod för att hjälpa dessa barn att kontrollera och lära sig passande beteende i olika situationer 

med hjälp av målsättningar och belöningssystem och detta används säkerligen i de svenska 

skolorna, men utifrån intervjuerna verkar inte några särskilda metoder eller strategier finnas för 

att använda sig av detta rent konkret. Detsamma gällde att lära ut problemlösnings strategier så 

som exempelvis D.I.R.T, som Cook (2005) beskriver vara en strategi man lär eleven för att de 

ska komma ihåg att stanna upp och tänka igenom sina val och handlingar innan de agerar. 

Skolkuratorerna arbetar visst med att prata med dessa elever kring deras problematik med 

impulsivitet, ilske hantering etc. men utifrån denna undersökning verkar skolkuratorerna vara 

lite begränsade i vilka metoder och strategier de kan använda sig av och lära ut på grund av att 

deras arbete inte ska vara behandlande. Så på grund av att skolkuratorn ska bedriva en icke-
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behandlande verksamhet kan det kanske vara så att de blir begränsade i vilken utsträckning de 

kan arbeta med dessa elever problematik kring just de psykiska och sociala svårigheterna.  

 

Ser man däremot till den tidigare forskningen kring vikten av miljön som dessa elever befinner 

sig i kan man se tydliga kopplingar till dessa skolkuratorers arbete. Precis som Schwiebert, 

Sealander och Dennison (2002) beskriver har man även i de svenska skolorna insett vikten av 

att kontrollera miljön runt omkring dessa elever. Skolkuratorerna arbetar mycket tillsammans 

med elevhälsoteamet, pedagoger och specialpedagoger för att tillrättalägga lärmiljön och skapa 

en så pass idealisk lärmiljö för varje elev och individanpassa den efter elevens behov.  

 

Den tidigare forskningen framhäver också vikten av ett samarbete mellan skolkurator och de 

övriga aktörerna som är involverade i barnets liv, exempelvis pedagoger och föräldrar. 

Branscome et al. (2014) skriver mycket om vikten av att alla aktörer ska vara involverade och 

införstådda med arbetet kring eleven. Med alla delaktiga i arbetet skapas ett störa nätverk kring 

eleven och bättre förutsättningar för ett positivt resultat och detta är något som skolkuratorerna 

idag arbetar hårt för att skapa och upprätthålla. Man försöker ha ett positivt och regelbundet 

samarbete med pedagoger och föräldrar till dessa elever för att ha ett utbyte av kunskap och 

verktyg med varandra. Precis som Schottelkorb och Ray (2009) beskriver så är konsultationer 

ett användbart och välanvänt sätt för skolkuratorer att skapa ett fungerande samarbete där man 

kan stötta varandra och dela med sig av den kunskap som finns.  

 

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att det kurativa arbetet i skolor idag är inriktat på 

att tillrättalägga lärmiljön för dessa elever så att eleverna kan må bra både fysiskt, psykiskt och 

socialt och därmed också klara av sin skolgång utan större problematik. Detta ska då utföras 

genom ett individanpassat arbete, klassrumsbaserade lösningar och med ett genomgående 

samarbete mellan skolkurator, skolan, föräldrar och utomstående aktörer och organisationer.  
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuguide 

Namn: 

Kön: 

Roll i organisationen: 

Inledande frågor 

- Vad har du för utbildning? 

- Hur länge har du arbetat som skolkurator? 

- Hur länge har du varit på den här skolan? 

- Hur kom det sig att du började arbeta som skolkurator? 

- Har du någon tidigare/annan erfarenhet av att arbeta med barn med ADHD?  

- Hur anser du att du blir bemött/sedd i organisationen/skolan av andra 

anställda/lärare/rektor?  

Tema: Eleverna 

- Träffar du regelbundet elever med ADHD? 

- Hur får du oftast kontakt med barnen? Kommer de självmant till dig, blir de till 

skickade till dig från lärare, föräldrar osv.? 

- Tror du att barnen med ADHD påverkas psykiskt och emotionellt av sin ADHD? På 

vilket sätt?  

- Tror du barnen påverkas psykiskt och emotionellt av att få en diagnos konstaterad? 

Förändras/påverkas deras självbild/självkänsla av att bli diagnostiserade? 

- Påverkar barnens ADHD deras relationer till andra barn/kompisar? På vilket sätt? 

Tema: Samtals metoder, strategier och mål 

- Hur arbetar du som skolkurator med elever som har ADHD? 

- Vilka hinder ser du i detta arbete? Använder du några särskilda strategier för att 

överbrygga dessa hinder?  

- Vilka möjligheter ser du i detta arbete? 

- Finns det något sätt du skulle vilja utveckla arbetet? Något som behöver ändras, 

förbättras, utvecklas? 
- Hur ser vanligtvis ett samtal ut med en elev? 

- Använder du dig av några särskilda samtalsmetoder eller strategier?  

- Vilka mål utgår ni ifrån i arbetet med elever med ADHD? Hur sätts dessa mål? 

Tema: Samarbetet 

- Finns det ett samarbete mellan dig och andra anställda (t.ex. lärare, rektor osv.) för att 

arbete med dessa frågor med eleverna? 

- Hur ser samarbetet ut? Hur fungerar det? 

- Använder sig skolan av specialklasser, extraundervisning osv? I så fall, tror du det 

hjälper eleven eller kan det skapa utanförskap från andra elever? 

- Finns det ett samarbete med föräldrar/vårdnadshavare? 

- Finns det ett arbete med resterande elever för att öka förstående kring elever med 

särskilda behov? Arbetar man med frågor kring mobbning, utanförskap osv? 

Tema: Miljö, omgivningen 

- Tror du miljön/omgivningen kan påverka hur eleverna mår psykiskt och emotionellt? 
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- Hur kan man förändra miljön för att hjälpa eleverna må bättre? 

- Kan du i ditt arbete på något sätt hjälpa till i de olika miljöerna barnen befinner sig i? 

T.ex. skolgården, klassrummet, hemma osv.  

- Kan du på något sätt använda dig av olika miljöer för att arbeta med barnen? T.ex. 

variera platsen för samtal, promenader osv.  

 

8.2 Informationsbrev 

 
  

 

 

 

 

 

 

Förfrågan om att delta i studie om skolkuratorns arbete med 

elever med ADHDs psykiska hälsa och självbild. 

Mitt namn är Melissa Carpenter och jag studerar till socionom på 

Campus Helsingborg, Lunds Universitet. Den här terminen skriver 

jag min kandidatuppsats inom socialt arbete med inriktning på skolkuratorers arbete med 

elever med diagnosen ADHD, och du är härmed tillfrågad att delta i denna studie.  

Syftet med studien är att undersöka hur skolkuratorer arbetar med elever med ADHD och 

deras psykiska och sociala välmående i skolmiljön. Syftet är att undersöka hur skolkuratorer 

arbetar med dessa elever och andra aktörer i skolan för att hjälpa eleverna att må bra i 

skolmiljön på ett psykiskt och socialt plan. Studien berör elever låg, mellan och högstadiet.  

Studien kommer genomföras med intervjuer som beräknas ta 45-60 minuter. Tid och plats för 

intervjun får du bestämma, men en lugn och ostörd plats är lämpligast. Intervjun kommer att 

spelas in och sedan skrivas ner i text.  

All information som du lämnar under intervjun kommer att behandlas och förvaras på ett 

säkert sätt så att obehöriga inte kan komma åt informationen. Informationen kommer endast 

användas i syftet för kandidatuppsatsen. Inspelningen och den utskrivna texten av intervjun 

kommer raderas/förstöras när arbetet är avslutat. Resultaten kommer redovisas på så vis att 

ingen identitet kan identifieras. Redovisningarna av resultaten sker i form av ett muntligt 

seminarium med andra elever och lärare på Lunds Universitet och i form av 

kandidatuppsatsen. Vid godkännande av kandidatuppsatsen publiceras arbetet på Lunds 

Universitets databas. Resultaten kommer vara möjligt för dig att ta del av i form av att få en 

kopia på arbetet skickat till dig.  

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst under studiens gång avbryta 

ditt deltagande. 

Jag frågar dig härmed om du är villig att delta i denna studie. 

Jag kommer ringa inom de närmsta dagarna för att ta emot ditt svar och eventuellt boka in en 

tid för intervju.  

Har du några frågor angående studien får du gärna höra av dig. 

Melissa Carpenter 

Student på Campus Helsingborg, Lunds Universitet 

melissa.k.carpenter@hotmail.com 

0708140425
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