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Sammanfattning 
En integrativ forskningsöversikt har genomförts med syfte att undersöka hur skolan generellt 

arbetar drogförebyggande i årskurs 6–8. Det centrala som undersöktes i det 

drogförebyggande arbetet var interventioners utformning och dess effekter gällande elevers 

droganvändning samt intentioner till användningen. Syftet med studien har även varit att 

undersöka skolkuratorers inkludering i interventionerna. Ett urval av 16 artiklar har insamlats 

för att sedan analyseras med hjälp av de teoretiska begreppen empowerment, 

handlingsutrymme samt social inlärningsteori för att uppnå en djupare förståelse. Resultatet 

visar på att interventionerna utformas antingen genom lektioner eller lektioner i kombination 

med aktiviteter. Lektionerna syftade till att minska elevernas droganvändning och baserades 

på generella fakta om droger, övning i drogmotståndsstrategier, träning av livs– och sociala 

färdigheter samt fokus på att stärka elevernas självförtroende. När det gäller lektioner i 

kombination med aktiviteter har utformningen varit densamma, men att aktiviteter såsom 

rollspel, lekar, demonstrationer, modellering och debatter har inkluderats i interventionerna. 

Effekterna av interventionerna har visat sig vara mest påtagliga när interventionerna har 

utformats genom en kombination av lektioner och aktiviteter. När det gäller skolkuratorer har 

resultatet visat att de besitter en passande roll och kompetensen för att arbeta 

drogförebyggande med elever. Däremot framkommer det att skolkuratorer generellt inte 

inkluderas i de drogförebyggande interventionerna.  

 

Nyckelord: drogförebyggande arbete, intervention, drog, skola, skolkurator. 
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Abstract 
An integrative research overview has been conducted with the purpose of investigating how 

the school generally works with drug prevention in grades 6–8. The main aim that were 

examined in the drug prevention work were the design and effects of the drug prevention 

interventions, regarding the students’ use, and intentions to use, drugs. The purpose of the 

study was also to examine the school counselors’ participation in the interventions. A 

selection of 16 articles have been collected to be analyzed using the theoretical concepts 

empowerment, discretion and social learning theory to achieve a deeper understanding. The 

results show that the interventions are designed either through lessons or lessons in 

combination with activities. The lessons aimed to reduce students’ drug use, and were based 

on general facts about drugs, exercise on drug resistance strategies, social and life skills 

training and focus on strengthening students’ self-confidence. When it comes to lessons in 

combination with activities, the design was similar, but activities such as role-playing, games, 

demonstrations, modeling and debates have been included in the interventions. The effects of 

the interventions have proved to be most apparent when the intervention is designed through 

a combination of lessons and activities. In the case of school counselors, the results have 

shown that they have a suitable role and the competence to work drug preventive with 

students. However, the school counselors are generally not included in the drug prevention 

interventions. 
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1 Inledning 

Det finns flertal orsakande faktorer till ungdomars droganvändning, och samhället, familjen 

och sociala influenser antas vara bland de främsta bidragande faktorerna. Reklam, tv-program 

och filmer förmedlar bland annat positiva aspekter av att nyttja alkohol och droger. Det finns 

ett starkt samband mellan föräldrar som nyttjar olika substanser och barn som nyttjar 

substanser. Det vill säga, sannolikheten att barnet kommer att använda substanser ökar om 

föräldern gör det. Kamrater antas även ha stort inflytande på varandra gällande 

droganvändning. Kamrater kan påverka varandra genom grupptryck, drogerbjudanden, 

attityder och utfrysning. Skolan kan hjälpa eleverna att förstå hur samhället kan influera och 

påverka dem samt utveckla elevernas färdigheter för att stå emot samhällets negativa 

inflytanden (Sheppard, 1984). 

 

Förebyggande arbete, också kallat prevention, handlar om att minska risken för att något 

oönskat ska hända. Det finns olika myndigheter som bedriver detta genom utbildning, 

insatser och hälsofrämjande åtgärder. En vanlig arena för förebyggande arbete är skolan där 

de skolbaserade insatserna kan syfta till att stärka elevernas färdigheter i att exempelvis stå 

emot grupptryck eller insatser som förbättrar skolmiljön. Då skolan kan agera som en 

skyddsfaktor för barn och unga införs ofta förebyggande arbete i skolkontexten 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). World health organization (2019), förkortat WHO, 

förespråkar förebyggande aktiviteter för att bland annat angripa de riskfaktorer som 

substansanvändning medför, hindra påbörjan till substansanvändning och för att minska 

skador och konsekvenser av användningen. För att förhindra substansanvändningen bland 

ungdomar krävs det förebyggande åtgärder såsom hälsofrämjande aktiviteter som innefattar 

pedagogiska och psykosociala insatser eller interventioner och aktiviteter. Att utbilda elever i 

skolan om substanser och dess effekter kan vara ett möjligt tillvägagångssätt för att minska 

substansanvändningens problematik i samhället (Raynal & Chen, 1996). WHO (2003) 

uppmanar skolor att införa hälsoutbildning som syftar till att stärka och förbättra elevernas 

livskunskaper. En individs livskunskaper innefattar sociala och personliga färdigheter som 

bland annat kommunikation, resistens, beslutsfattande, kritiskt tänkande och hantering av 

stress. Tidigare gjorda studier påvisar vikten av att fokusera på förstärkningar av 

livskunskaper i drogförebyggande interventioner i skolan för att förbättra elevernas 

drogrelaterade kunskaper, anti-drogattityder och för att stärka personliga och sociala 

färdigheter (Botvin, Griffin, Paul & Macaulay, 2003). 

 

Drogförebyggande arbete i skolan kan formas genom bland annat interventioner då skolan är 

en lämplig plats för att förebygga elevers droganvändning och intentioner till användning. 

Skolbaserade interventioner anses vara effektiva då eleverna befinner sig i skolan varje dag, 

är lättillgängliga samt upplever skolan som en trygg plats (D’Amico, Green Jr, Miles, Zhou, 

Tucker & Shih, 2012). Det finns skolbaserade interventioner som riktar sig mot olika 

årskurser men interventionerna påvisar störst effektivitet när de utförs i tidiga årskurser. 

Elever i årskurs 6–8 anses vara en mottaglig målgrupp för drogförebyggande arbete och 

införande av interventioner i dessa årskurser har visat på positiva effekter gällande minskad 

droganvändning och intentioner till droganvändning. För att nå mer långvariga effekter krävs 

däremot kontinuerlig uppföljning av interventionen (Shope, Copeland, Kamp & Lang, 1998). 

Utifrån tidigare gjorda forskningsöversikter på området framkommer det att förebyggande 

interventioner i skolan för elever i åldern 11-14 år antas vara mest effektiva gällande minskad 

droganvändning och intentioner till användning. Däremot är det förebyggande arbetet i denna 

ålder minst utforskad och därför har föreliggande studie fokuserat på drogförebyggande 

interventioner för elever i åldern 11-14 eller elever i årskurs 6-8.  



 

1.1 Problemformulering 

Alkoholkonsumtion bland ungdomar är ett stort problem som kan leda till allvarliga 

konsekvenser som exempelvis våld, kriminalitet, olyckor, avhopp från skolan, fysisk och 

psykisk ohälsa samt självmord (Peleg, Neumann, Friger, Peleg & Sperber, 2001). I likhet 

med alkoholanvändning kan droganvändning leda till konsekvenser som exempelvis 

allvarliga infektionssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, hjärtinfarkter, trafikolyckor, 

psykisk ohälsa som schizofreni samt risk för beroende och överdos (Nilsson, 2016). Utifrån 

undersökningar utförda av WHO framkommer det att alkohol– och droganvändning anses 

vara ett stort folkhälsoproblem på grund av att ungdomars substansanvändning riskerar att 

utvecklas och fortgå in i vuxenlivet. Användningen kan på grund av dess konsekvenser leda 

till samhälleliga påföljder då missbruk kan leda till skador, våld och kriminalitet. 

Konsekvenser av användningen påverkar även professionella yrkesutövare då dessa arbetar 

med att behandla och motverka användningen (Zetterqvist, 2018). Därför är det förebyggande 

arbetet av stor relevans för att förhindra förekomsten av alkoholanvändning samt användning 

av andra droger (Peleg et al., 2001) 

 

Det framkommer att skolkuratorer har en betydelsefull roll i skolan men att de upplever sig 

ha bristande kompetens och färdigheter gällande drogarbete med elever. Därmed önskar 

skolkuratorer ytterligare utbildning för att kunna hantera elever med sådan problematik. 

Tidigare forskning som påtalar skolkuratorers kompetens gällande drogarbete är dock 

bristfällig (Burrow-Sanchez, Lopez & Slagle, 2008;Harris & Jeffrey, 2010). Trots 

skolkuratorers förväntade kompetens och position i skolan har de vanligtvis ingen delaktighet 

i interventionerna, utan lärare eller utomstående personal utbildas och genomför 

interventionerna istället (Chang et al., 2015;D’Amico et al., 2012;Workman et al., 2012). I en 

undersökning utförd av “the Substance Abuse and Mental Health Services Administration” 

framgår det att skolkuratorn är en av de främsta yrkesutövarna som kan erbjuda 

hälsofrämjande råd och stöd till elever i årskurs 6–8. Rådgivning inom substansanvändning 

ansågs vara en framstående faktor gällande elevernas hälsa (Foster, Rollefson, Noonan, 

Robinson & Teich, 2005). Trots att skolkuratorer anses besitta en lämplig position för att 

hjälpa och stötta elever med drogrelaterade problem upplever många elever svårigheter att 

tala med vuxna om ämnet. Om kontakt med en vuxen skulle tas, uppger dock elever att 

skolkuratorn skulle vara den främsta professionella kontakten (Burrow-Sanchez et al., 2008). 

Utifrån substansanvändningens påtalade problematik bland skolelever, interventionernas 

centrala funktion och skolkuratorers minimala inkludering i interventionerna har det bidragit 

till studiens syfte. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur skolan arbetar drogförebyggande i 

årskurs 6–8. Det centrala som kommer undersökas i det drogförebyggande arbetet är 

interventioners utformning och dess effekter gällande elevers minskade droganvändning samt 

intentioner till användningen. Syftet med studien är även att undersöka skolkuratorers 

inkludering i de drogförebyggande interventionerna. För att besvara syftet ska följande 

frågeställningar således undersökas: 

 

1. Vilka effekter kan ses av drogförebyggande interventioner i årskurs 6–8 gällande 

elevers minskade droganvändning och intentioner till användning? 

2. Hur inkluderas skolkuratorer i drogförebyggande interventioner i årskurs 6–8? 



 

1.3 Definitioner 

Alkohol 

Alkohol definieras på olika sätt men det brukar syftas på etanol och metanol. Etanol är det 

ämne som finns i de alkoholhaltiga drycker som går att förtära medan metanol refererar till 

den giftiga alkohol som inte ska intas i berusningssyfte (WHO, 1994). I denna studie 

definieras alkohol som den alkoholhaltiga dryck som går att förtära vilket är etanol. 

 

Droger och substanser 

Enligt WHO (1994) kan droger ha olika definitioner. På engelska kan “drug” referera till 

ordinerad medicin men också till psykoaktiva droger eller droger som inte intas i medicinskt 

syfte. WHO (1994) skriver också att “alcohol and other drugs” brukar referera till tobak, 

koffein och andra substanser som intas tillsammans på grund utav deras effekter. I denna 

studie definieras droger som psykoaktiva, kemiska och syntetiska droger som inte intas i 

medicinskt syfte. Substanser är också ett begrepp som kommer användas synonymt med 

droger. I studien kommer även drogerna cannabis och marijuana användas synonymt med 

varandra. Definitionen av alkohol kommer tolkas som en substans och därmed innefattas i 

begreppet droger eller substanser. 

 

Skolkurator 

I föreliggande studie har skolkurator definierats utifrån hur denne definieras i svensk lag. I 

Skollagen (2010:800) kap 2. § 25 definieras skolkuratorn som den person som ska arbeta med 

psykosociala insatser i skolan. Under de sökningar som gjorts har det dock framkommit att 

olika länder använder olika begrepp för att beskriva kuratorn, bland annat “counselor”, 

“guidance counselor”, “teen counselor” eller “school counselor”. Alla dessa har dock 

inkluderats och definieras som skolkurator i denna studie på grund av deras arbete med 

psykosociala insatser i skolan. 

 

Middle school 

De valda artiklarna definierar "middle school" som det skolsystem där eleverna antingen är 

11 till 14 år gamla eller går i årskurs 6 till årskurs 8. I denna studie används ålder eller årskurs 

istället för begreppet “middle school” eftersom det inte finns någon svensk skolform som är i 

enlighet med denna. 

 

Intervention 

WHO (1994) definierar “early intervention” som en terapeutisk strategi som innefattar tidiga 

upptäckter av substansanvändning. Strategierna utgörs av rutinmässiga undersökningar och 

bedömningstester om alkohol- och droganvändning. Syftet med interventionerna är att införa 

dessa terapeutiska strategier innan droganvändningen resulterat i psykosociala och fysiska 

komplikationer. Det innebär att interventioner definieras som ett förebyggande arbete. 

Studien har utgått från denna definition av intervention men applicerat den i en skolkontext. 

2 Tidigare forskning 

En systematisk sökning har genomförts för att få en överblick över tidigare gjorda 

forskningsöversikter på liknande problemområde som denna studie syftar till att undersöka. 

Resultatet av överblicken kan användas för att stärka och motivera denna studie samt för att 

jämföra och diskutera resultaten. Hur sökningen har utformats, vilka sökord som använts och 

antal sökträffar presenteras under metodavsnittet. 

 



 

Studien “Alcohol and substance use prevention programs for youth in Hawaii and Pacific 

Islands: A literature review” skriven av Durand, Cook, Konishi och Nigg (2016) fokuserar på 

skolbaserade interventionsprogram men avsåg åldern 10–18 år och fokuserade på en viss typ 

av etnisk grupp. Interventionerna fokuserade på utveckling av integritet och självförmåga, 

öka kulturell stolthet och att skapa relationer mellan elever och familj samt samhälle. 

Författarna kom fram till att två studier visade på minskad substansanvändning, en studie på 

ökad kunskap om droger samt att två studier inte publicerade sina resultat. En annan studie, 

“Parent-Focused Preventive Interventions for Youth Substance Use and Problem Behaviors: 

A Systematic Review”, skriven av Ladis et al. (2018) hade som syfte att göra en bedömning 

av skolbaserade och föräldrafokuserade interventioner som syftade till att förebygga 

substansanvändning och andra problembeteenden bland ungdomar. Resultatet visade på att 

det är viktigt att fokusera på vissa specifika delar när en intervention genomförs som 

exempelvis mål, målbeteenden och målgrupp.  

 

“What works in school-based alcohol education: A systematic review” skriven av Lee, 

Cameron, Battams och Roche (2016) handlar om att identifiera evidensbaserade skolbaserade 

interventionsprogram som fokuserar på alkohol. I denna studie visade 3 av 40 

interventionsprogram på stora och många positiva effekter och fyra stycken på några positiva 

effekter. Resterande artiklar visade ingen evidens, negativa effekter eller var resultatlösa. Av 

de tre artiklarna med positiva effekter bestod en artikel av interventionen “Climate schools” 

som baserades på 12 lektioner men i lektionerna användes också aktiviteter. I interventionen 

“Project ALERT” utformades 11 lektioner som fokuserade på träning av färdigheter och 

motståndsstrategier samt interaktiva aktiviteter i små grupper. Till sist återstår interventionen 

“All stars” som bestod av 24 sessioner vilka innefattade debatter, interaktiv träning, lekar, 

hemläxor och generella diskussioner.  

 

Utifrån litteratursökningen kan det påstås att problemområdet är begränsat när det gäller 

forskningsöversikter. Ingen forskningsöversikt hittades som var lik denna studie när det gäller 

ålder, substans, årskurs och med specifikt fokus på skolkuratorer. På grund av detta går det att 

motivera denna studie genom att visa på att problemområdet är outforskat när det gäller 

forskningsöversikter. Genom den systematiska sökningen som genomförts har det 

framkommit att forskningen på problemområdet överlag är begränsad, speciellt när det 

kommer till skolkuratorers roll i relation till alkohol och droger. Utifrån sökningarna 

framkom det att elever i åldern 11–14 år var minst utforskade samt att förebyggande 

interventioner kan tänkas vara mest effektiva i den åldern. Denna forskningsöversikt har 

därför valts att genomföras med fokus på förebyggande droginterventioner för elever i åldern 

11–14 år, ofta även benämnt som “middle school students”. I föreliggande studie har även 

skolkuratorers delaktighet i droginterventionerna inkluderats eftersom detta inte är undersökt 

utifrån tidigare forskningsöversikter och forskning över lag.  

3 Metod 

3.1 Metodval 

Booth, Papaioannou och Sutton (2016) förklarar att en integrativ forskningsöversikt är den 

bredaste formen av forskningsöversikt då den kombinerar både teoretiskt och empiriskt 

material på problemområdet. Syftet med studien är att undersöka hur skolor arbetar 

drogförebyggande i årskurs 6–8 med fokus på drogförebyggande interventioners utformning 

och dess effekter. Syftet är även att undersöka skolkuratorers inkludering i interventionerna. 

Därför är föreliggande studie en integrativ forskningsöversikt för att få tillgång till både 



 

teoretiska och empiriska källor. Booth et al. (2016) förklarar att både kvalitativa och 

kvantitativa data inkluderas i den integrativa forskningsöversikten då det kan generera i en 

mer djupgående och omfattande förståelse av problemområdet. En integrativ 

forskningsöversikt möjliggör även innefattandet av både experimentell och icke-

experimentell forskning för att förstå ett fenomen ytterligare. Med hjälp av denna metod blev 

det möjligt att fånga skolkuratorers upplevelser av det drogförebyggande arbetet då 

kvalitativa källor försett denna studie med djupgående beskrivningar av deras uppfattningar. 

De kvantitativa studierna kan tillhandahålla data om de drogförebyggande interventionernas 

utformning och effekter på elevers droganvändning samt intentioner till användning. 

3.2 Urval  

Ett tydligt syfte som är välformulerat, undersökningsbart och som går att besvara är väsentligt 

för att kunna utföra en korrekt forskningsöversikt. Är syftet tydligt underlättas möjligheterna 

att kunna identifiera urval och metoder, samt för att kunna utföra en systematisk 

litteratursökning. Syfte och frågeställningar kan med fördel uttyda vilka inklusions- och 

exklusionskriterier som används vid urvalet av studier som ska användas i 

forskningsöversikten, exempelvis ålder [WHO], ett visst beteende [WHAT] eller andra 

faktorer [HOW] (Booth et al., 2016).  

 

Utifrån föreliggande studies syfte har följande inklusionskriterier använts: 1) artiklarna ska 

vara vetenskapligt granskade, 2) artiklarna ska vara skrivna på engelska, 3) artiklarna ska 

vara tillgängliga i fulltext, 4) artiklarna ska vara av kvalitativ eller kvantitativ art, 5) 

artiklarna ska handla om drogförebyggande interventioners utformning och effekter, 6) 

interventionerna ska rikta sig mot elever i årskurs 6-8, 7) artiklarna ska handla om 

skolkuratorer i relation till drogarbete, 8) inga begränsningar har gjorts gällande när artiklarna 

publicerats samt 9) inga begränsningar har heller gjorts gällande vilket land studierna är 

genomförda eller publicerade i. 

 

De exklusionskriterier som använts för att kunna utesluta forskning som inte är relevant 

utifrån studiens syfte är: 1) forskningsöversikter, 2) icke vetenskapligt granskade artiklar, 3) 

artiklar som inte funnits tillgängliga i fulltext, 4) artiklar som undersökt annan årskurs än 6-8, 

5) artiklar som fokuserat på en specifik substans 6) artiklar som inte behandlat 

drogförebyggande interventioners utformning och effekter i årskurs 6-8 och 7) artiklar som 

inte beskrivit skolkuratorers drogförebyggande arbete. 

3.3 Datainsamling 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en systematisk litteratursökning 

genomförts för att anskaffa relevant forskning. De databaser som användes för sökningen var 

Social Services Abstract och ERIC, vilka är två databaser som finns att tillgå via Örebro 

Universitetsbibliotek. Social Services Abstract är en databas som inriktar sig på artiklar som 

är relevanta för socialt arbete och databasen ERIC på studier inom utbildning och pedagogik. 

Den systematiska litteratursökningen utfördes vid sex tillfällen mellan den 3 april 2019 och 

den 11 april 2019. Sökningar genomfördes även i databasen SwePub men då sökningarna inte 

gav några relevanta träffar, har dessa inte redogjorts för. För att den systematiska 

litteratursökningen skulle generera i väsentlig forskning utifrån studiens syfte har den 

Booleska söklogiken använts. Det innebär att de booleska operatorerna AND, OR och NOT 

har använts för att antingen avsmalna eller bredda sökningen (Booth, et al., 2016). Flera 

sökord kombinerades för att precisera sökträffarna men även flertalet sökningar gjordes för 

att få en heltäckande bild av undersökningsområdet. De sökord som användes var exempelvis 



 

följande: middle school, drug use, drug abuse prevention, school counselor. Sex sökningar 

genomfördes varav tre i Social Services Abstract och med samma sökord genomfördes tre 

sökningar i ERIC. Sökningarna genererade i totalt 359 sökträffar (se Tabell 1). 

 

Tabell 1. Databassökningar 

 

Sökning 

 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

1 Social services 

abstract 

(“drug abuse prevention”) AND 

(school) 

Vetenskapligt granskade 

artiklar 

45 

2 Social services 

abstract 

(“drug use”) AND (school) 

AND (“school counselor” OR 

counsel*) 

Vetenskapligt granskade 

artiklar 

53 

3 Social services 

abstract 

(“middle school”) AND (drug 

abuse prevention) 

Vetenskapligt granskade 

artiklar 

40 

4 ERIC (“middle school”) AND (drug 

abuse prevention ) 

Vetenskapligt granskade 

artiklar 

69 

5 ERIC (“drug abuse prevention”) AND 

(school) 

Vetenskapligt granskade 

artiklar 

80 

6 ERIC (“drug use”) AND (school) 

AND (“school counselor” OR 

counsel*) 

Vetenskapligt granskade 

artiklar 

72 

Totalt:    359 

 

För att avgöra vilka artiklar som skulle inkluderas i studien granskades de 359 sökträffarna 

utifrån titel, abstract och fulltext. Utifrån dessa sökträffar ansågs 90 artiklar relevanta för 

studiens syfte baserat på titeln. De studier som exkluderades var artiklar som inriktade sig på 

en annan åldersgrupp, relaterade droganvändningen till andra faktorer än skolan eller 

fokuserade på en specifik substans. Vidare lästes samtliga 90 artiklarnas abstract. På grund av 

irrelevans då de inte uppfyllde studiens exklusions- och inklusionskriterier, exkluderades 

vissa artiklar vilket innebar att 44 artiklar laddades ned för att läsas i fulltext. 32 artiklar 

exkluderades på grund av otillgänglighet i fulltext, att de var forskningsöversikter, dubbletter 

eller irrelevanta för syftet, vilket innebar att 12 artiklar från den systematiska 

litteratursökningen användes i forskningsöversikten (se Figur 1). Det genomfördes även tre 

manuella sökningar, det vill säga sökningar som inte är systematiska utan som hittats genom 

tidigare uppgifter på kursen. Dessa sökningar gav 4 relevanta artiklar. Sammanlagt användes 

16 artiklar i föreliggande studie. 

 

Figur 1. Urvalsprocess 
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*Efter 3 manuella sökningar blev det totalt 16 inkluderade artiklar 

 
 

För att finna relevant tidigare forskning har en systematisk sökning gjorts efter 

forskningsöversikter den 23 april 2019. Sökorden som valdes för att få en så bred bild av 

problemområdet som möjligt var school, drug samt systematic review eller literature review. 

Ett exklusionskriterium var artiklar som inte var vetenskapligt granskade, annars 

inkluderades alla studier i sökningen. Sökningarna genomfördes i databaserna Social Services 

Abstract, ERIC samt SwePub (se Tabell 2). Efter läsning av rubrik och abstract på samtliga 

artiklar presenterades resultat från tre studier under avsnittet “tidigare forskning”. Syftet med 

den systematiska sökningen var att se hur problemområdet var utforskat när det gäller 

forskningsöversikter, men på grund av bristande forskningsöversikter presenterades endast tre 

studier. 

 

Tabell 2. Databassökningar (forskningsöversikter) 

 

Sökning 

 

Databas Sökord Avgränsningar Antal träffar 

1 Social services 

abstract 

(school) AND (drug) AND 

“systematic review” 

Vetenskapligt 

granskade 

artiklar 

43 

2 Social services 

abstract 

(school) AND (drug) AND 

“literature review” 

Vetenskapligt 

granskade 

artiklar 

27 

3 ERIC (school) AND (drug) AND 

“systematic review” 

Vetenskapligt 

granskade 

artiklar 

11 

4 ERIC (school) AND (drug) AND 

“literature review” 

Vetenskapligt 

granskade 

artiklar 

14 

5 Swepub (school) AND (drug) AND 

“systematic review” 

Vetenskapligt 

granskade 

artiklar 

2 

Exkluderade på 

abstract:  

46 artiklar 
 

Fulltextsgranskning 

44 artiklar 

 

Exkluderade efter 

fulltextgranskning: 

32 artiklar 
 

Antal inkluderade 

12* artiklar 

 



 

6 Swepub (school) AND (drug) AND 

“literature review” 

Vetenskapligt 

granskade 

artiklar 

0 

Totalt:    97 

 

3.4 Dataanalysmetod 

Den analysmetod som identifierades som mest lämpad för denna studie var en tematisk 

analys. Wigg (2009) skriver att Amia Leiblich förklarar att en tematisk analys fokuserar på 

innehåll i en text, exempelvis meningar och begrepp, som har gemensamma innebörder. 

Dessa gemensamma innebörder kodas och bildar sedan ett tema. Temana kan vara vida eller 

snäva, det vill säga att de kan fokusera på ett större område eller ett mer detaljerat område. I 

föreliggande studie har både vida och snäva teman använts. Det har varit vida teman i den 

bemärkelse att två huvudteman har identifierats, vilka är drogförebyggande interventioner 

och skolkuratorers inkludering i interventionerna. Därefter har mer snäva teman identifierats 

som utgör underteman vilka handlar om interventionernas utformning och effekter samt 

skolkuratorers roll, kompetens och delaktighet i interventionerna. Dessa teman har hittats 

genom noggrant och kritiskt läsande av insamlad data flertal gånger med utgångspunkt i 

studiens syfte och frågeställningar. Återkommande begrepp eller faktorer i data identifierades 

och kodades. De olika koderna relaterades till varandra för att finna likheter och olikheter för 

att sedan bilda teman. Temana har därefter analyserats med hjälp av de teoretiska begreppen 

empowerment, handlingsutrymme samt social inlärningsteori. Begreppens relevans för denna 

studie redovisas under teoriavsnittet. Fyra exempel på analysprocessen redovisas i Tabell 3. 

 

Tabell 3. Exempel på tematisk analysprocess 

 

Citat 

 

Kod Tema 

“School counselors are uniquely positioned to 

inform and educate adolescents about the harmful 

effects of substance use” (Watkins et al, 2006, s. 

131) 

 

Skolkuratorn besitter en 

viktig roll 

Skolkuratorers roll 

“Counselors perceived their 3 lowest levels of 

training in the areas of providing direct 

intervention services (eg, group counseling, 

screening/assessment) to students with substance 

abuse problems”. (Burrow-Sanchez et al., 2008, s. 

283) 

 

Lite kompetens kring 

direkta insatser, 

screening, konsultation 

 

Skolkuratorers kompetens 

“These skills are taught using a combination of 

teaching techniques including group discussion, 

demonstration, modeling, behavioral rehearsal, 

feedback and reinforcement, and behavioral 

“homework” assignments for out-of-class 

practice” (Botvin et al.,1997, s. 10). 

 

Aktiviteter Interventionens 

utformning: deltagande 

aktiviteter 

“...increased the students' drug-related knowledge, 

drug-prevention attitudes, enhanced life skills, and 

Ökning i kunskap 

Positiva attityder 

Interventionens effekter: 

deltagande aktiviteter 



 

improved perceived parental involvement in the 

prevention of drug use” (Chang et al., 2015, s. 43) 

Förbättrade färdigheter 

Ökad delaktighet av 

föräldrar 

 

3.5 Metoddiskussion  

3.5.1 Studiens kvalitet och generaliserbarhet 

Det finns ett antal faktorer att ta hänsyn till vid bedömningen av en studies kvalitet. 

Thornberg och Fejes (2009) skriver att kvalitet kan ses som ett samlingsbegrepp för att mäta 

hur mycket validitet, tillförlitlighet och trovärdighet studien har. Har en studie hög kvalitet 

ska den få läsaren att reflektera, vilja läsa mer, bli intresserad samt att det ska bidra med ny, 

kreativ men också kritisk kunskap. Med studiens validitet menas om studien har undersökt 

det den avsett att undersöka, om syftet är lämpligt för forskningen, om metoderna som valts 

är lämpade för syftet och om syftet har besvarats eller inte. Validitet är dock ett begrepp som 

tillhör den kvantitativa forskningen medan begrepp som tillförlitlighet och trovärdighet tillhör 

den kvalitativa forskningen, men de båda handlar om studiens kvalitet. Tillförlitlighet och 

trovärdighet handlar till skillnad från validitet om hur den systematiska forskningsprocessen 

har genomförts och hur tillförlitliga resultaten blir till följd av den (Thornberg & Fejes, 

2009). Föreliggande studiens validitet påvisas genom att den forskningsmetod som valts är 

utifrån syftets utformning. Dessutom framförs det i diskussionen på vilket sätt syftet är 

besvarat, som även påvisar studiens validitet. Studiens kvalitet påvisas genom att det tydligt 

redovisats för den systematiska litteratursökningen, inkluderats studier som visat på både 

bekräftande och icke-bekräftande utfall samt påvisat resultat som bidragit med något nytt till 

forskningsfältet. 

 

Om en forskningsöversikt jämförs med exempelvis en kvalitativ intervjustudie är en vanlig 

uppfattning att forskaren vid en forskningsöversikt inte påverkar resultatet vilket inte 

stämmer. Forskaren påverkar resultatet genom sin uppfattning av studien, val av syfte och 

frågeställningar, litteratursökningen med inklusions- och exklusionskriterier samt 

tillvägagångssätt i analysen (Booth et al., 2016). Konsekvenserna av forskarrollen har 

beaktats genom att tydligt beskriva under metodavsnittet hur val av syfte och metod har gått 

tillväga, hur den systematiska litteratursökningen har genomförts, etiska överväganden, vilka 

teoretiska begrepp som valts och dess relevans för problemområdet samt vilka inklusions- 

och exklusionskriterier som använts och varför. 

 

Generaliserbarhet handlar om huruvida det går att överföra resultaten till den population som 

syftet avsåg att undersöka. Det handlar också om att identifiera brister, svagheter och styrkor 

i den tidigare forskningen (Booth et al., 2016). Föreliggande studie har i den systematiska 

sökningen inkluderat forskning från alla länder, men det har däremot inte använts forskning 

från alla länder. Därför är det svårt att säga att studien går att överföra till alla länders 

skolformer. Studien har inte heller behandlat alla årskurser eller åldrar utan endast elever som 

är 11–14 år eller går i årskurs 6–8. Överförbarheten kan därför tänkas gå att applicera på 

liknande åldrar eller årskurser. Det kan vara svårt att generalisera resultatet om skolkuratorers 

delaktighet på grund av den definitionen av skolkurator som använts i denna studie. Då denna 

studie har använt “teen counselor”, “guidance counselor”, “school counselor” samt endast 

“counselor” som synonyma begrepp kan det komma att påverka resultatet då olika länder 

eller skolformer kan använda dessa begrepp på olika sätt. Dessutom fanns ytterst begränsad 



 

forskning om skolkuratorers arbete i relation till drogprevention och därmed är det en 

svårighet att generalisera resultatet till andra kontexter. 

3.5.2 Styrkor och svagheter  

Utifrån den systematiska litteratursökningen framkommer det att det finns begränsad 

forskning som undersöker drogförebyggande interventioner för elever i årskurs 6–8, även 

begränsad forskning gällande skolkuratorers inkludering i interventionerna. På grund av brist 

på relevant forskning gällande problemområdet kan det tolkas som en svaghet i studien då 

materialet kan antas vara för begränsat för att besvara syftet och frågeställningarna. 

Föreliggande forskningsstudie hade därför eftersträvat en mer omfattande forskning att basera 

resultatet på och det hade då kunnat upplevas som en av studiens styrkor. Sökningarna har 

även genererat i internationell forskning då engelska sökord har använts men i ett försök att 

göra studien mer generaliserbar genomfördes sökningar i den svenska databasen SwePub för 

att inkludera nationell forskning. Däremot uppdagades det att nationell forskning var så pass 

begränsad att det skulle uteslutas i denna studie. Studien kan därför möjligtvis inte 

generaliseras till en svensk kontext då den baseras på internationell forskning vilket kan 

upplevas som en svaghet. Två databaser har använts i föreliggande studie för att inhämta 

relevant forskning men för att öka möjligheterna för ett mer gediget material hade sökningar i 

fler databaser kunnat genomföras. För att möjliggöra en bredare datainsamling hade 

sökningarna även kunnat inkludera ett bredare åldersspektrum, andra eller mer specifika 

droger som till exempel läkemedel och tobak. 

 

Eftersom denna studie baseras på redan befintlig forskning kan därför studiens resultat 

ifrågasättas då det handlar om tolkningar av andras tolkningar. Detta skulle kunna uppfattas 

som en svaghet men eftersom tolkningarna och tillvägagångssätten tydligt har redovisats, är 

förhoppningen att det ger läsaren en god förståelse för hur materialet använts. I denna studie 

har begreppen empowerment, handlingsutrymme och social inlärningsteori använts då de kan 

relateras till varandra och användas för att analysera interventionernas utformning, effekter 

och skolkuratorers inkludering. Möjligtvis hade andra teoretiska begrepp kunnat användas för 

att uppnå andra tolkningar och slutsatser. 

 

För att få en djupare förståelse för skolkuratorers upplevelser av deras roll, kompetens och 

delaktighet i interventionerna hade möjligtvis intervjuer varit en mer lämplig 

datainsamlingsmetod. Eftersom syftet med studien även var att fokusera på interventioner och 

dess effekter ansågs dock en integrativ forskningsöversikt som mest användbar för att fånga 

båda aspekterna. En styrka med studien är därför metodvalet, då både kvantitativa och 

kvalitativa studier använts vilket har bidragit till en mer omfattande bild av problemområdet. 

Ytterligare styrkor som kan identifieras med studien är dels att ämnet är relevant för socialt 

arbete då droganvändning är ett folkhälsoproblem samt för att droganvändningens 

konsekvenser ofta behandlas av socialarbetare. På grund av begränsad forskning har denna 

studie bidragit med något nytt som tidigare inte undersökts vilket kan tolkas som en av 

studiens styrkor. Utifrån tidigare forskning framkommer det att tidigare forskningsöversikter 

inte finns på området där skolkuratorer, åldersgruppen eller droger undersöks som det gör i 

denna studie.  

3.5.3 Etiska överväganden 

Vid en integrativ forskningsöversikt innebär det att datainsamlingen består av redan befintlig 

forskning på området. Därför behövs inte samma typ av etiska överväganden göras som vid 

intervjuer och enkäter. Däremot blir det av vikt att tillförsäkra att den tidigare forskningens 



 

slutsatser och resonemang inte förvrids eller missaktas. För att undvika oredlighet i forskning 

är det därför viktigt att tydligt referera och hänvisa data till aktuell källa. Vid datainsamlingen 

behöver artiklarna granskas kritiskt och för att tillförsäkra god kvalitet på artiklarna behöver 

dessa vara vetenskapligt granskade (CODEX, 2019). Vetenskapsrådet (2017) förklarar att 

etiska överväganden är centrala för forskningens kvalitet vid både utförandet och 

slutresultatet. För att uppnå god forskningssed har faktorer efterföljts som är i enlighet med 

Vetenskapsrådets (2017) rekommendationer. Dessa faktorer är följande: att vara ärlig om 

forskningen, medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för studien, tydligt redovisa 

metodval och resultat, inte stjäla forskning och försöka undvika att studien resulterar i 

negativa konsekvenser för andra. För att uppnå god forskningssed har därför föreliggande 

studie i enlighet med Vetenskapsrådets (2017) faktorer, tydligt redovisat för denna studies 

metoder, tillvägagångssätt, det insamlade materialets resultat, föreliggande studies slutsatser 

samt diskussion. 

4 Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Empowerment 

Askheim och Starrin (2007) beskriver att empowerment är ett begrepp som innefattar faktorer 

som exempelvis styrka, makt och kraft. En individ eftertraktar makt, att kunna styra och 

bestämma över sitt liv, känna sig kraftfull och att ha möjlighet att delge sina åsikter. 

Empowerment inbegriper även faktorer som delaktighet, självförtroende och självkänsla, 

kunskaper och färdigheter, värdighet, socialt stöd och självsäkerhet. Begreppet empowerment 

används ofta när det talas om strategier för att utveckla preventioner och interventioner, 

främst inom organisationer som omfattar folkhälsa och socialt arbete. Begreppet 

empowerment användes inledningsvis av politiker som försökte arbeta mot diskriminering 

och fattigdom samt för att kämpa för människors rättigheter. Empowerment används och 

riktar sig numera även till individer och organisationer som arbetar för att hjälpa utsatta 

individer (Askheim & Starrin, 2007). 

 

Som ovan nämnt innehåller empowerment andra begrepp som makt, styrka och kraft. Syftet 

är att individer som upplevs maktlösa med hjälp av empowerment ska finna styrka och kraft 

och återta makten över sina liv. Det betyder att individerna behöver stärkas för att finna kraft 

att förändra sin situation till det bättre. Det kan uppnås genom bland annat aktiviteter som 

utvecklar och stärker individernas självbehärskning och självförtroende som innebär ökad 

kompetens och färdigheter (Askheim, 2007). Empowerment kan också handla om att en 

individ tillhandahåller sig makt utan att någon egentligen gett makten till denne. Det handlar 

om att ha förmåga till att kunna ta egna beslut, vara autonom, ha självbestämmande och att ha 

kontroll över sitt liv. Empowerment kan även ses som en process av att bli delaktig bland 

andra människor. Empowerment syftar också till att stärka “vanligt folks” roll och inte endast 

se till de professionella som har övertag i många fall när det gäller kompetens (Forsberg & 

Starrin, 1997). Då begreppet syftar till att framhäva betydelsen av att stärka och stötta utsatta 

individer är empowerment relevant för individer inom bland annat socialt arbete (Askheim & 

Starrin, 2007). 

 

Askheim (2007) diskuterar empowerment i relation till socialt arbete och menar att 

socialarbetare tillsammans med sin brukare ska försöka finna dennes autonomi och förmåga 

att exempelvis komma ur ett drogmissbruk. Arbetet handlar om att framkalla individens 

positiva egenskaper och styrkor och dennes möjligheter att kunna ta betydelsefulla och 

självrådande val. Askheim (2007) påpekar att de som arbetar med empowerment utgår från 



 

samma positiva människosyn som innebär att människan är en handlande individ som med 

rätta förutsättningar kan och vill göra vad som är bäst för denne själv.  

4.1.1 Teorins relevans för denna studie 

Det teoretiska begreppet empowerment får relevans i denna studie då begreppets innebörd 

kan användas för att stärka och stötta enskilda individer i utsatta situationer för att dessa ska 

återfå sin kraft, makt och kontroll över sina liv. En individ som använder alkohol eller droger 

kan upplevas befinna sig i en utsatt situation och behöva hjälp att återta kontrollen över sitt 

liv samt hjälp att stärka egenskaper för att öka sin självkänsla. På så vis kan individen 

utveckla sina färdigheter och styrkor att komma ur ett eventuellt drogmissbruk eller för att 

kunna motstå droger. Då empirin gällande interventionerna bestod av fokus på att stärka 

elevers kunskaper, färdigheter, och självkänsla för att kunna avstå från droger och ta 

ansvarsfulla val, har det påverkat valet av begreppet empowerment. Med hjälp av 

empowerment kan skolans interventioner, dess utformning och effekter analyseras. Syftet 

med att använda begreppet är även att undersöka huruvida interventionerna stärker eleverna, 

ökar deras självkänsla samt uppmanar dem till självständiga liv. Begreppet kan även 

användas för att analysera skolkuratorer och för att se om dessa blir stärkta i sin roll, 

delaktighet och kompetens i relation till drogförebyggande interventioner. 

4.2 Handlingsutrymme  

Lipsky (1980) förklarar att yrkesutövare inom organisationer som exempelvis skolan, 

socialtjänsten och polisen kan beskrivas som gräsrotsbyråkrater då de är offentligt anställda 

och har inom sitt yrke direkt kontakt med medborgarna. Inom Lipskys (1980) teori om 

gräsrotsbyråkrati är ett centralt begrepp handlingsutrymme och han förklarar att 

gräsrotsbyråkrater anses ha ett stort handlingsutrymme när de interagerar med medborgarna i 

samhället. Dessa gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme innefattar arbetsuppgifter där de 

tillhandahåller klienterna förmåner eller sanktioner som antingen kan begränsa eller förbättra 

klienternas liv. Deras handlingsutrymme anses framstående främst när det gäller vilken 

kvalitet, mängd eller typ av förmåner eller sanktioner som myndigheten levererar. Trots att 

gräsrotsbyråkrater anses ha stort handlingsutrymme och stor frihet i sitt arbete förklarar 

Lipsky (1980) att regler, föreskrifter och direktiv från högre uppsatta, begränsar och styr 

deras arbete. Rutiner som återfinns inom organisationen, egna tolkningar samt traditioner och 

normer är ytterligare faktorer som påverkar handlingsutrymmet. Därför kan 

handlingsutrymmet hanteras olika beroende på yrkesutövaren (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008).  

 

Svensson et al. (2008) förklarar att organisationen tilldelar yrkesutövaren arbetsuppgifter 

vilket innebär att organisationen bestämmer handlingsutrymmets storlek. Hur utrymmet 

används påverkas dels av organisationens ramar men även av yrkesutövarens professionella 

erfarenheter och livserfarenheter samt interaktionerna med klienterna. Yrkesutövarens 

personliga egenskaper, bakgrund, tolkningar och erfarenheter kan också påverka och forma 

handlingsutrymmet. Gräsrotsbyråkrater beskrivs arbeta i organisationer vars resurser är 

begränsade vilket i sin tur har en påverkan på deras arbete och handlingsutrymme (Lipsky, 

1980). Gräsrotsbyråkrater anses befinna sig längst ner i hierarkin inom en organisation vilket 

innebär att de behöver förhålla sig till direktiv och krav från de högre skikten i hierarkin. 

Reglerna och direktiven kan däremot inte vara alltför begränsade och strikta då 

gräsrotsbyråkraternas arbete anses vara för komplicerat eftersom det skiljer sig beroende på 

det enskilda ärendet samt det interaktiva mötet med klienten. Därför tillges 

gräsrotsbyråkraterna en stor handlingsfrihet av de högre uppsatta i hierarkin (Johansson, 



 

2007). När det kommer till skolkuratorers uppdrag och handlingsutrymme uppfattas det som 

otydligt och att staten har utformat uppdraget tvetydigt. Dessutom karaktäriseras 

socionomyrken som allmänt osäkert i förhållande till dess arbetsuppgifter (Svensson, et al., 

2008).  

4.2.1 Teorins relevans för denna studie 

Redan vid utformningen av studiens syfte ansågs handlingsutrymme vara ett relevant begrepp 

för att analysera handlingsutrymmets storlek och användning och därmed undersöka hur det 

påverkar skolkuratorers roll, arbetsuppgifter, delaktighet och kompetens. Lipskys (1980) teori 

om gräsrotsbyråkrati samt det teoretiska begreppet handlingsutrymme är av relevans för 

denna studie då skolkuratorer kan anses vara gräsrotsbyråkrater. De kan anses vara detta då 

de arbetar i direkt kontakt med elever i skolan där de tillhandahåller eleverna diverse stöd och 

hjälp som kan tolkas som förmåner. Skolkuratorer tillges även direktiv av organisationen och 

behöver förhålla sig till regler och riktlinjer utformade av skolan vilket påverkar och formar 

deras handlingsutrymme. Skolkuratorers personliga egenskaper och erfarenheter kan även 

forma handlingsutrymmet utifrån den ovan nämnda teorin. Med hjälp av begreppet 

handlingsutrymme kan skolkuratorers arbete och deras inkludering i drogförebyggande 

interventioner analyseras och diskuteras utifrån vad deras arbetsuppgifter innefattar. 

4.3 Social inlärningsteori 

Den sociala inlärningsteorin baseras på både behavioristisk och kognitiv teori. Den 

behavioristiska inlärningsteorin fokuserar på observerbara beteenden och utesluter inre 

faktorer som till exempel en individs tankar och känslor. Inom behaviorismen läggs fokus på 

stimuli och respons, det vill säga hur yttre beteenden (respons) påverkas av yttre händelser 

(stimuli) och förstärkning. Den kognitiva teorin fokuserar däremot på individers tankar och 

hur dessa kan påverka beteendet. Det centrala i den kognitiva teorin identifieras som 

individers subjektiva intryck och uppfattningar för att förklara ett beteende. Den sociala 

inlärningsteorin kombinerar dessa två teorier för att studera vad individer kan utvinna genom 

att betrakta andra individer och deras beteende samt vilka sociala faktorer som styr och 

påverkar beteendet (Angelöw & Jonsson, 2000).  

 

Angelöw och Jonsson (2000) uppger att Albert Bandura anses vara den teoretiker som 

representerar den sociala inlärningsteorin och främst kan associeras till den. Den sociala 

inlärningsteorin anses vara uppdelad i två delar. Ett beteende kan antingen läras in genom 

direkt inlärning eller modellinlärning. Direkt inlärning innebär inlärning av ett beteende 

direkt efter en handling, antingen genom belöning eller bestraffning. På så vis utvecklas eller 

förändras beteendet beroende på om handlingen resulterade i belöning eller bestraffning. 

Modellinlärning innebär att en individ lär sig, skapar eller imiterar ett beteende genom att 

iaktta andra individers beteenden. Angelöw och Jonsson (2000) förklarar att den mest 

verksamma metoden av inlärning är modellinlärning och teoretikern Bandura menar att denna 

innefattar fyra steg. Dessa steg anses vara:  

1. Uppmärksamhet. Det handlar om att individen måste ha en modell vars beteende 

observeras. Modellen uppmärksammas och beteenden studeras för att kunna läras in.  

2. Försöka minnas. Det observerade beteendet behöver läras in så att individen minns 

beteendet för att sedan kunna imitera det. 

3. Repetition. För att lära sig ett beteende behövs kontinuerlig upprepning, både mental och 

beteendemässig. 



 

4. Förmåga att återge. När beteendet blivit inlärt och individen ska imitera beteendet krävs 

det en fysisk eller psykisk färdighet för att kunna återge det. Individens enskilda 

förutsättningar avgör hur väl denne kan återge beteendet.  

 

Den kognitiva aspekten är av vikt då sannolikheten att ett beteende imiteras är större om 

beteendet medför belöningar. Ett beteende kan därmed inläras men individen behöver inte 

vilja utföra beteendet om det är så att det kan resultera i bestraffning (Angelöw & Jonsson, 

2000). Enligt Angelöw och Jonsson (2000) definierar Bandura en av tre faktorer som 

påverkar och styr en individs beteende, kallad kognitiv kontroll. Kognitiv kontroll innebär att 

en individs tankar styr dennes beteende. Individen visualiserar beteenden och vilka eventuella 

konsekvenser det kan medföra innan handlingen utförs. Den kognitiva kontrollen används 

främst vid situationer som individen upplever som problematiska. 

4.3.1 Teorins relevans för denna studie 

Efter att ha läst samtliga artiklar uppdagades det att interventionerna använde sig av olika 

strategier för att lära eleverna om droger och dess konsekvenser. Därför ansågs den sociala 

inlärningsteorin användbar för att analysera vilken form av inlärning som var mest effektiv 

gällande elevernas minskade droganvändning och intention till användning. Teorin och 

innehållande begrepp kan användas för att diskutera elevernas inlärningsförmåga i relation 

till droganvändning och dess konsekvenser, motståndsstrategier, attityder gentemot droger 

samt färdigheter och livskunskaper. Social inlärningsteori kan användas för att analysera hur 

inlärningsprocessen går till och för att analysera vem i interventionerna som anses besitta den 

främsta förmågan att anta uppgiften att demonstrera korrekta beteenden till eleverna.  

5 Resultat 

Resultatet består av 16 artiklar vars syfte, design, urval och slutsatser redovisas för i en tabell 

som går att återfinna som bilaga 1. Artiklarna utgörs av kvantitativ, kvalitativ och teoretisk 

art. Ett återkommande mönster är att de allra flesta artiklar, 13 stycken, är kvantitativa 

studier. De återstående artiklarna utgörs av två stycken kvalitativa studier och en teoretisk 

studie. De kvantitativa studierna presenterar främst drogförebyggande interventioner, medan 

de kvalitativa och den teoretiska studien påtalar skolkuratorers roll och kompetens. Dock är 

det vissa kvantitativa studier som även påtalar skolkuratorers drogrelaterade arbete. I vissa 

fall fick skolkuratorerna beskriva sina egna upplevelser genom enkäter, medan i andra fall 

fick eleverna fylla i enkäter angående skolkuratorernas roll. I ett annat fall fick en expertpanel 

beskriva hur skolkuratorers arbete med droger bör utformas.  

 

Mönster som kännetecknas i de drogförebyggande interventionerna är fokus på elevers 

självkänsla, drogattityder, drogmotståndsstrategier, sociala- och livsfärdigheter samt 

användning och intentioner till användning av droger. När det gäller mönster inom 

skolkuratorers drogförebyggande arbete var dessa hur elever såg på skolkuratorernas roll och 

kompetens, samt hur skolkuratorerna själva såg på detsamma. Utifrån mönstren inom 

skolkuratorernas drogförebyggande arbete kommer en analys genomföras gällande deras 

eventuella delaktighet i de drogförebyggande interventionerna.  

 

För att analysera resultaten kommer begreppen empowerment, handlingsutrymme och social 

inlärningsteori att användas. Utifrån läsning av de 16 inkluderade artiklarna upplevdes dessa 

begrepp kunna användas på ett begripligt sätt för att få en djupare förståelse för 

problemområdet. Återkommande i artiklarna gällande interventionerna var att dessa 

interventioner syftade till att stärka eleverna och deras färdigheter för att på så vis stärka 



 

deras självkänsla och möjligheter att stå emot drog erbjudanden. Detta påverka valet av att 

använda empowerment för att analysera interventionernas utformning och dess effekter 

gällande elevernas minskade droganvändning och intentioner till användningen. 

Empowerment kommer att användas för att analysera mönstren inom de drogförebyggande 

interventionerna. Fokus ligger då på att se om interventionernas utformning angående 

stärkning av eleverna är så pass påtagliga till att ge positiva effekter gällande elevernas 

droganvändning och intentioner till användning. Empowerment kommer även att användas 

för att analysera hur skolkuratorer eventuellt blir stärkta i sin roll, sin kompetens och därmed 

kan tänkas bli delaktiga i de drogförebyggande interventionerna.  

 

Valet att använda social inlärningsteori uppdagades efter att ha läst samtliga studier på grund 

av att interventionerna utformning bestod av inlärning på olika sätt, antingen genom lektioner 

eller lektioner i kombination med aktiviteter. Social inlärningsteori antog därför kunna 

användas för att undersöka vilken typ av inlärning som ger bäst effekter på elevers minskade 

droganvändning eller intentioner till användning. Den sociala inlärningsteorin kommer även 

användas för att analysera skolkuratorer på så sätt att försöka visa på att skolkuratorn skulle 

kunna vara den person som besitter en lämplig roll och kompetens för att lära ut beteenden 

till eleverna.  

 

Eftersom syftet med studien var att undersöka skolkuratorers inkludering i interventionerna  

påverkade det valet av begreppet handlingsutrymme. Skolkuratorers arbetsuppgifter och roll 

kan tänkas påverkas av handlingsutrymmets storlek och utformning, vilket i sin tur kan 

påverka skolkuratorers inkludering i de drogförebyggande interventionerna. Begreppet 

kommer att användas för att analysera skolkuratorers roll, kompetens och delaktighet. 

Skolkuratorers arbetsuppgifter ska analyseras gällande i vilken mån drogarbete är inkluderat i 

rollen, om skolkuratorerna upplever sig ha kompetens för drogförebyggande arbete samt om 

detta då leder till en eventuell delaktighet i interventionerna.  

6 Analys 

I följande avsnitt presenteras de valda studierna genom två huvudteman: Drogförebyggande 

interventioner samt skolkuratorers inkludering i drogförebyggande interventioner. Centrala 

teman som analyseras under rubriken drogförebyggande interventioner är interventionernas 

utformning och effekter. Under rubriken skolkuratorers inkludering i drogförebyggande 

interventioner analyseras centrala teman som handlar om skolkuratorers roll, skolkuratorers 

delaktighet samt skolkuratorers kompetens. De teoretiska utgångspunkterna empowerment, 

handlingsutrymme samt social inlärningsteori kommer att användas för att analysera 

resultatet.  

6.1 Drogförebyggande interventioner  

I det studerade materialet gällande interventionernas införanden i skolan går det att urskilja 

två förhållningssätt vid utformandet. Antingen genomförs interventionerna genom lektioner 

där information och kunskaper lärs ut genom undervisning. Det andra sättet är att 

interventionerna är utformade utifrån en kombination av lektioner och aktiviteter där eleverna 

är mer deltagande. Analysen av drogförebyggande interventioner påbörjas med en 

redovisning av lektionsinterventionernas utformning följt av dess effekter. Därefter en analys 

av aktivitetsinterventionerna med samma upplägg som vid lektionsinterventionerna. Avsnittet 

avslutas med en jämförande sammanfattning av interventionerna.  



 

6.1.1 Utformning: Deltagande lektioner 

Cuijpers, Jonkers, De Weedt och De Jong (2002) skriver om interventionen “Healthy school 

and Drugs” som består av fem komponenter och en del av de fem innefattar lektioner. Tre 

lektioner handlar om tobak som presenteras under första året av interventionen, tre lektioner 

om alkohol som presenteras under antingen första eller andra året, samt tre lektioner om 

marijuana, ecstasy och hasardspel under år tre. Den första av tre lektioner består av generell 

information om substansen medan den andra och tredje lektionen fokuserar på attityder, 

beteenden, träning av färdigheter när det gäller att göra val, våga motstå substanser samt 

fokus på självförtroende. Cuijpers et al. (2002) skriver att i lektionsinterventionen är det 

viktigt att inte endast ge information om drogers negativa konsekvenser då det inte visat sig 

ge någon effekt. Det är därför viktigt att kombinera information med utveckling av 

hälsosamma attityder och beteenden gentemot droger och att träna på att göra val, motstå 

droger och öka självförtroendet.  

 

Empowerment fokuserar bland annat på att ta till sig förmågan att kunna ta egna beslut, ha 

självbestämmande och ha kontroll över sitt liv. Det handlar också om att känna sig kraftfull, 

utveckla färdigheter och att stärka andra (Askheim & Starrin, 2007;Forsberg & Starrin, 

1997). I interventionen “Healthy school and Drugs” beskrivs det att eleverna får träning i att 

göra val, motstå droger och att få ökat självförtroende. Genom att eleverna får träning inom 

dessa områden kan det leda till att eleverna känner sig stärkta i att exempelvis våga motstå 

droger, vilket tyder på empowerment. När eleverna även får träning inom områden i 

interventionen som fokuserar på ökat självförtroende kan detta leda till förmåga att våga ta 

egna beslut och att vara självständig. Askheim (2007) förklarar att aktiviteter där individer 

ges möjlighet att utveckla och stärka sitt självförtroende, leder till ökad kompetens och 

färdigheter. Det i sin tur resulterar i att individerna stärks och kan finna kraft att förändra sin 

situation. Interventioner utformade genom endast lektioner kanske inte har möjlighet att 

stärka eleverna lika väl som i aktiviteter där eleverna är mer delaktiga och inte endast blir 

undervisade i exempelvis drogmotståndsstrategier.  

 

I två studier bestod interventionerna av tio lektioner. Först Workman et al.:s (2012) studie 

som beskriver interventionen “Prevention through alternative learning styles” (PALS) och 

sedan Shope et al.:s (1998) studie som beskriver en läroplansintervention. PALS fokuserade 

på interaktiv träning, sociala inflytanden och lärande om drogmotståndsstrategier. Eleverna 

fick lära sig färdigheter i att känna igen och stå emot grupptryck och potentiella drogmiljöer, 

hantera stress och att göra hälsosamma livsval. Läroplansinterventionen som undersöktes 

utav Shope et al. (1998) syftade till att utveckla en läroplan som behandlade träning för 

motstånd från sociala påtryckningar. Lärarna fick en dags utbildning inför interventionen och 

sedan undervisade lärarna om olika påtryckningar till att använda droger, riskerna med 

droganvändning samt metoder för att motstå påtryckningarna.  

 

Gemensamt fokus för dessa två interventioner är drogmotståndsstrategier. Att utveckla sina 

drogmotståndsstrategier kan också tyda på empowerment som Askheim och Starrin (2007) 

samt Forsberg och Starrin (1997) beskriver. Att känna att man som individ har makt, är 

kraftfull och är stärkt av andra individer kan tänkas hjälpa i att våga motstå droger. Genom att 

eleverna tar del av empowerment kan de träna på olika motståndsstrategier och detta kan leda 

till en upplevd känsla av att ha kontroll över sitt liv och känsla av självbestämmande. Det i 

sin tur kan anses vara viktigt för att minska på droganvändningen bland unga. I de två 

studierna beskrivs det dock inte utförligt hur dessa drogmotståndsstrategier utförts. Eftersom 

interventionerna har fokus på lektioner och inte specifika aktiviteter går det att tänka sig att 

eleverna inte får träning i den mängd som behövs för att uppnå önskad effekt. 



 

6.1.2 Effekter: deltagande lektioner 

Cuijpers et al. (2002) skriver om interventionen “Healthy school and Drugs” som inte visade 

på effekter när det gäller attityder gentemot substansanvändning eller elevernas förmåga att 

kunna hantera olika situationer, också kallat självförmåga. Interventionen visade dock på 

långsiktiga effekter på kunskap om alkohol och droger. Användningen av alkohol och 

marijuana minskade under studiens gång och effekterna på alkoholanvändning var 

långsiktiga, medan marijuanaanvändning visade på en lägre användning under år två i 

interventionsgruppen, men under år tre användes det mer än i kontrollgruppen. Det går att se 

att interventionen visade på både positiva effekter samt att vissa delar i interventionen inte 

gav någon effekt alls.  

 

Modellinlärning handlar enligt Angelöw och Jonsson (2000) om att en individ lär sig, skapar 

eller imiterar ett beteende genom att iaktta andra individers beteenden. Modellinlärning 

innehåller flera steg varav en är uppmärksamhet, som bygger på att individen måste se ett 

beteende av en modell för att sedan själv kunna ta efter det. Resterande steg är att försöka 

minnas, repetera beteenden samt att ha den fysiska eller psykiska färdigheten för att kunna 

återge beteenden. De positiva effekterna i interventionen “Healthy school and Drugs” kan 

tänkas bero på att interventionen byggde på modellinlärning då  det går att se det som att 

författarna Cuijpers et al. (2002) visar på modellinlärning genom att informera om substanser 

vid flera tillfällen - tre tillfällen per substansområde. Författarna skriver också att eleverna 

inte endast fick information utan att de också fick öva på att göra val och att stå emot droger. 

Författarna beskriver dock inte hur träningen var utformad. Träningen kan vara en anledning 

till att interventionen fick långsiktiga resultat när det gäller alkoholanvändning och kunskap 

om olika substanser. Användningen av marijuana visade på effekt i minskad användning 

under år ett och två men inte under år tre. Detta kan tyda på att modellinlärningen inte varit 

tillräckligt utvecklad för att påverka dessa områden. En förklaring till detta kan vara att 

interventionen baserades på lektioner och inte på så stor mängd aktiviteter som ger eleverna 

träning i att kunna minnas, repetera och återge beteendet. Interventionen visade inte heller på 

effekter när det gäller attityder eller elevernas självförmåga. Enligt Forsberg och Starrin 

(1997) och Askheim & Starrin (2007) handlar empowerment om att bland annat 

tillhandahålla sig makt, uppleva sig som självständig, kunna ha kontroll över sitt liv och att få 

ökade känslor av självförtroende och självkänsla. Genom att interventionen inte visade på 

effekter i elevernas självförmåga kan det vara för att interventionen inte innefattade så pass 

stora delar av empowerment. Eleverna kanske inte blev tillräckligt uppmuntrade i sina 

färdigheter att kunna motstå droger. Interventionen kanske inte heller lyckades förmedla 

tillräckligt med styrka till eleverna för att finna sin kraft att förändra sin situation och 

möjligheter att utveckla sitt självförtroende och sin självkänsla. Empowerment inbegriper 

dessa faktorer och det kan därmed tänkas att interventionen brast i användningen av 

empowerment. Detta kan också tänka sig bero på lektionsutformningen och om eleverna har 

fått ta del av aktiviteter såsom rollspel, lekar eller spel hade det möjligen kunnat ge mer 

positiva effekter. 

 

Workman et al. (2012) skriver att PALS använde sig av enkäter före interventionen, direkt 

efter interventionen, ett år efter interventionen samt två år efter interventionen för att mäta 

effekterna. Effekterna för intentionen till att använda alkohol visade en signifikans i att 186 

elever sa nej innan interventionen och 198 sa nej efter interventionen. När det gäller 

intentionen till att använda marijuana skriver författarna att det inte visade någon signifikans. 

På uppföljningsenkäterna visade det inte heller någon signifikans då samma procent av 

eleverna hade sagt nej till intentioner till att använda marijuana både före interventionen samt 

på uppföljningen.  



 

 

Shope et al. (1998) skriver att läroplansinterventionen visade på en signifikant effekt i årskurs 

7, då alkoholanvändningen i interventionsgrupper var lägre än i kontrollgruppen. I 

uppföljningen i årskurs 12 uppgav dock båda grupperna att de drack ca 2–3 glas alkohol i 

veckan. När det gäller negativ användning av alkohol visade resultat på att den var lägre i 

interventionsgruppen i årskurs 7 än i kontrollgruppen vilket berodde på en 

interventionseffekt. I årskurs 12 uppgav däremot båda grupperna återigen lika mycket negativ 

användning av alkohol. När det gäller marijuana och kokain visade det en signifikant 

könsskillnad, då killarna i årskurs 7 som deltog i kontrollgruppen påvisade en högre 

droganvändning än andra årskurser och kön. Till skillnad från marijuanaanvändningen som 

endast visade på en könsskillnad, visade kokainanvändningen även bero på en 

interventionseffekt.  

 

Effekterna av PALS visade inte på någon signifikans förutom när det gäller intentionen till att 

använda alkohol. Läroplansinterventionen visade generellt kortsiktiga effekter men inga 

långvariga vid uppföljning i årskurs 12. Det var dessutom flera effekter som inte var 

signifikanta när det gäller effekter av interventionen, men effekter när det gäller kön. Effekter 

av de båda interventionerna kan tänka sig bero på bristen av modellinlärning i och med att 

interventionerna endast bestod av lektioner eller träning för motstånd från sociala 

påtryckningar och inte några specifika aktiviteter. Enligt den sociala inlärningsteorin som 

Angelöw och Jonsson (2000) beskriver behövs flera delar för att en individ ska kunna lära in 

ett beteende. Beskrivningen av interventionerna visar inte på att eleverna fått möjlighet till att 

ha en modell som de kan ta efter beteenden av. Det framställs inte att eleverna fått observera 

beteenden, repetera dessa och sedan fått möjlighet till att återge dessa. Detta kan därför vara 

en förklaring till att effekterna visade detta resultat, och om interventionerna hade använt sig 

mer av modellinlärningen kanske effekterna hade varit mer påtagliga. Bristen på 

modellinlärning kan också ses som en förklaring till varför läroplansinterventionen inte 

visade på flertalet effekter när det gäller interventionen utan när det gäller kön.  

6.1.3 Utformning: deltagande aktiviteter 

Interventioner utformade genom aktiviteter kan exempelvis innefatta utvecklade läroplaner, 

hemläxor och uppdrag eleverna behöver genomföra utanför skoltid (Chang et al., 2015). Vid 

en kombination av undervisning och deltagande aktiviteter såsom gruppdiskussioner, 

demonstrationer, modellering, rollspel, beteendeövningar, återkoppling och förstärkning samt 

hemläxor förklarar Botvin, Epstein, Baker, Diaz & Ifill-Williams (1997) att eleverna fick 

möjligheter att utveckla och lära sig nya färdigheter för att kunna stå emot sociala influenser 

som kan påverka eleven att använda alkohol och droger. Dessa färdigheter skapades bland 

annat genom att öka den allmänna personliga kompetensen hos eleverna. Syftet med dessa 

interventioner där eleverna fick vara deltagande var att stärka elevernas självkänsla, skapa en 

förståelse för risk-och skyddsfaktorer, stärka anti-drogattityder och normer. 

Undervisningsaktiviteterna erbjöd eleverna möjligheter att träna på att lösa problem, ta 

ansvarsfulla beslut, uttrycka sina färdigheter i relation till självförtroende, igenkänna 

kamraters inflytande och hur de kan stå emot grupptryck. Lektionerna var kombinerade med 

undervisning gällande fysiska, psykiska, sociala och juridiska konsekvenser av 

droganvändning men även deltagande aktiviteter gällande uppskattning av livet och sig själv 

samt drogmotstånd (Chang et al., 2015).  

 

Två artiklar undersökte interventioner som var utformade på liknande vis, det vill säga 

undervisning och aktiviteter, och detta under skoltid (Chang et al., 2015;Botvin et al.,1997). 

De andra två artiklarna undersökte interventioner vars utformning skiljde sig. Den ena 



 

undersökte ett interventionsprogram efter skoltid där eleverna frivilligt fick delta (D’Amico 

et al., 2012). Den andra artikeln var ett datorbaserat interventionsprogram där eleverna både 

fick information om droger och fick spela spel som fokuserade på att främja inlärning av 

nyckelfärdigheter, skyddsfaktorer som social kompetens, beslutsfattande förmågor och 

självförmåga (Marsch, Bickel & Badgers, 2015). Gemensamt bland samtliga artiklar gällande 

kombination av undervisning och deltagande aktiviteter var att eleverna skulle stärka samt 

utveckla sina färdigheter, exempelvis hur eleverna kan agera i vissa situationer för att stå 

emot grupptryck och drogerbjudanden samt stärka och förändra elevernas attityder (Chang et 

al., 2015;Marsch et al., 2008;Botvin et al., 1997;D’Amico et al., 2012). 

 

Syftet med aktiviteter i interventionen kan tänkas vara att eleverna, genom att delta och testa 

diverse färdigheter och strategier i specifika situationer, kan lära sig beteenden och kunskaper 

bättre. Angelöw och Jonsson (2008) förklarar att en individ kan lära in ett beteende antingen 

genom direkt inlärning eller modellinlärning, vilka båda innefattas av den sociala 

inlärningsteorin. Med direkt inlärning inlärs beteendet direkt efter handlingen beroende på 

om handlingen resulterade i belöning eller bestraffning. Modellinlärning innebär att en 

individ iakttar andras beteenden och lär in det och imiterar sedan samma beteende. Inom 

modellinlärning antas vissa steg vara relevanta för att ett beteende ska läras in, dessa är att 

individen måste ha en modell vars beteende som ska observeras, beteendet behöver läras in, 

repeteras för att sedan kunna återge eller imitera beteendet (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Genom deltagande aktiviteter får eleven iaktta läraren eller interventionsledarens 

demonstrationer, det vill säga observera deras beteenden och eleverna ges sedan möjlighet att 

försöka minnas och lära in beteendet genom beteendeövningar och rollspel där beteendet 

repeteras. Genom att kombinera aktiviteterna med undervisning får eleverna också den 

information och kunskaper som behövs för att kunna förstå beteendet när de utövar det. Om 

beteendet skulle vara korrekt skulle exempelvis läraren eller interventionsledaren kunna 

belöna eleven med uppmuntrande ord vilket enligt direkt inlärning skulle ses som en belöning 

och därmed stärka beteendet.  

 

Återkommande i dessa former av interventioner är att eleverna ska stärka sina färdigheter, 

kommunikationsförmågor, självkänsla och förmågor att hantera och stå emot droger. Det 

skulle kunna tolkas som att interventionernas utformning är baserade på eller påverkade av 

begreppet empowerment. Empowerment handlar bland annat om att stärka individer i sina 

roller, att utveckla förmågor att ta egna beslut och att vara en självständig individ. Det krävs 

därmed att exempelvis eleverna uppvisar engagemang för att lärare eller skolpersonal ska 

kunna motivera och stärka eleverna (Forsberg & Starrin, 1997). Askheim (2007) förklarar att 

individers självförtroende och färdigheter kan stärkas och utvecklas genom aktiviteter. Med 

hjälp av deltagande aktiviteter kan eleverna bli mer delaktiga och med aktiviteter där eleverna 

får möjlighet att öva och testa beteenden kan det resultera i att eleverna blir mer stärkta och 

säkra i sina färdigheter. Jämfört med interventioner som fokuserar på att leverera information 

om droger där eleverna inte deltar eller får öva på diverse motståndsstrategier skulle det 

kunna innebära att eleverna inte blir stärkta i sin roll eller får möjlighet att observera ett 

korrekt beteende som de borde lära sig och sedan imitera.  

 

6.1.4 Effekter: deltagande aktiviteter 

Interventionen som utvärderades av Chang et al. (2015) visade på en ökning gällande 

drogrelaterade kunskaper och attityder vid interventionens uppföljning. Den genomsnittliga 

poängen för elevernas livskunskaper hade även ökat likaså hade elevernas uppfattning om 

föräldraansvaret vid förebyggande droganvändning ökat. Elevernas avsikter att använda 



 

droger var däremot oförändrad vid uppföljningen. Trots att interventionen innefattade 

demonstreringar, gruppdiskussioner, interaktiva aktiviteter samt klassrumsundervisning kan 

detta möjligtvis inte varit tillräckligt för eleverna eller att demonstrationerna kunde ha 

förbättrats, då avsikterna att använda droger var oförändrade. Genom modellinlärning ska 

individen ges möjlighet att observera ett beteende för att sedan lära in och imitera beteendet 

(Angelöw & Jonsson, 2000). Elevernas möjligheter till inlärning genom modellinlärning kan 

anses varit otillräcklig. Lärarna kanske brast i sin förmåga att demonstrera beteenden att stå 

emot droger och därför kan eleverna ha haft svårigheter att lära in korrekt beteende och återge 

beteenden. Elevernas avsikter att använda droger kan vara oförändrat på grund av att de inte 

haft möjlighet att observera och lära in beteenden och strategier för att stå emot 

drogerbjudanden. 

 

Botvin et al. (1997) utvärderade en intervention utformad på liknande vis som Chang et al. 

(2015) gjorde, där resultatet påvisar positiva effekter på elevernas droganvändning. Resultatet 

påvisar att eleverna rökte signifikant mindre, konsumerade en mindre mängd alkohol, blev 

berusade färre gånger och rökte mindre marijuana, till skillnad från kontrollgruppen. 

Framtida avsikter att röka, dricka öl eller vin, röka marijuana eller använda kokain inom det 

närmaste året, var även lägre i interventionsgruppen. De positiva effekterna av dessa två 

interventioner kan tänkas bero på elevernas delaktighet i aktiviteterna samt att eleverna fick 

möjlighet att observera beteenden genom demonstrationer men även lära sig färdigheter 

genom beteendeövningar. Askheim (2007) diskuterar empowerment och förklarar att 

individer som önskar finna kraft att förändra sin situation behöver stärkas, vilket kan uppnås 

genom aktiviteter som stärker individens självförtroende och färdigheter. Det kan därmed 

antas att interventionerna lyckades stärka eleverna och öka deras kunskaper och färdigheter 

gällande droger, då resultaten påvisar ökade kunskaper och attityder gentemot droger. Det 

kan tänkas bero på att interventionerna inkluderade aktiviteter. Att elevernas alkohol- och 

droganvändning minskade efter interventionen kan tänkas bero på att eleverna har blivit 

stärkta i sin roll och har därigenom fått färdigheter och kunskaper för att kunna stå emot 

grupptryck eller drogerbjudanden och därför har droganvändningen minskat.  

 

D’Amico et al. (2012) undersökte huruvida det fanns möjlighet att motivera elever att delta i 

intervention CHOICE efter skoltid, där eleverna fick information om droger och dess effekter 

samt delta i exempelvis rollspel för att kunna motstå grupptryck. Resultaten påvisar att elever 

i årskurs 6 och 7 var mer villiga att delta i interventionen och fortsätta i samtliga sessioner, 

till skillnad från elever i årskurs 8. 35 % av eleverna deltog i endast en session, 14 % i två 

sessioner, 8 % i tre sessioner, 5 % i fyra sessioner och 38 % deltog i alla fem sessioner. Syftet 

med begreppet empowerment är bland annat att individer som upplever en maktlöshet ska 

finna styrka och kraft att återfå kontrollen över sina liv genom att stärka vissa färdigheter och 

egenskaper (Askheim & Starrin, 2007). Det skulle kunna antas att anledningen till varför 

eleverna frivilligt deltog i interventionen efter skoltid var på grund av att interventionsledarna 

lyckats motivera eleverna genom exempelvis empowerment. Att motivera eleverna genom att 

stärka dem, finna deras personliga styrka och makt kan ha bidragit till att eleverna frivilligt 

ville delta. Varför 38 % av eleverna deltog i samtliga sessioner kan bero på empowerment då 

eleverna blev fortsatt stärkta och kontinuerligt upplevde mera styrka och motivering att återta 

makten över sitt liv och därför försöka sluta eller eventuellt motstå droganvändning. Det kan 

även bero på att interventionsledarna lyckats motivera eleverna att fortsätta 

interventionssessionerna genom att lära ut beteenden som eleverna sedan lärt in, tagit till sig 

och sedan själv använt sig utav, vilket är i enlighet med Angelöw och Jonssons (2000) 

förklaring av de steg som innefattas i modellinlärning. De inlärda beteendena kan därmed 

innebära att eleverna vill fortsätta delta i sessionerna och förbättra sina drogkunskaper. 



 

 

Det datorbaserade interventionsprogrammet HeadOn påvisade positiva resultat efter avslutad 

intervention i följande avseenden: elevernas substansanvändning, avsikter att använda olika 

substanser, attityder gentemot substanser, hur de upplever förekomsten av 

substansanvändning bland skolkamrater och vuxna samt sannolikheten att motstå droger. 

Resultatet visar att interventionen HeadOn kan vara till stor nytta för elever i årskurs 6–8 som 

en förebyggande intervention, eftersom programmet anses ha hög trovärdighet och är mer 

kostnadseffektivt än andra mer arbetsintensiva interventioner. Utifrån återkoppling från 

eleverna framgick det att de upplevde programmet som lika användbart som deras tidigare 

interventionsprogram och att de lärde sig mycket om vad de kan göra om de erbjuds droger. 

Eleverna uppgav att de ansåg programmet som intressant, lärorikt och främst mycket roligare 

än de tidigare interventionerna. Resultatet av interventionen HeadOn jämfördes med 

resultaten av en intervention kallad Life Skill Training Program, som redan bevisats generera 

i positiva effekter. Resultatet av utvärderingen påvisade att HeadOn visade på en mer 

objektiv, korrekt och noggrann kunskap om förebyggandet av drogmissbruk i förhållande till 

Life Skills Training Program (Marsch et al., 2008).  

 

I denna intervention fick eleverna utföra en slags aktivitet för att lära sig, istället för endast 

lektioner. Detta kan tänka sig gå att relatera till direkt inlärning inom den sociala 

inlärningsteorin. Direkt inlärning handlar enligt Angelöw och Jonsson (2000) om att en 

individ lär sig ett beteende direkt efter en handling genom antingen belöning eller 

bestraffning. I detta fall var interventionen utformad så att eleverna fick spela ett spel där de 

kunde få poäng samt att de tävlade mot varandra. Poängen i spelet skulle kunna ses som en 

slags belöning och att det kan vara en bidragande faktor till varför effekterna var så pass 

påtagliga och positiva som de var. Detta stärker det faktum att interventioner med aktiviteter 

kan anses vara mer lönsamma än lektionsbaserade interventioner där eleverna inte är 

delaktiga på samma sätt. Effekterna kan också kopplas samman med begreppet kognitiv 

kontroll inom den sociala inlärningsteorin som beskrivs av Angelöw och Jonsson (2000). 

Enligt författarna handlar kognitiv kontroll om att det är individens tankar som styr beteendet 

och att individen kan se konsekvenser av beteendet. Eleverna fick använda sina kognitiva 

förmågor i spelet mer än att utöva beteenden. Det går dock att tänka sig att eleverna kan se 

både positiva och negativa konsekvenser ur detta. Positiva konsekvenser skulle kunna vara att 

de belönas med poäng och att de därmed lärt sig färdigheter som får dem att motstå droger. 

På samma sätt skulle negativa konsekvenser vara att inte ha lärt sig tillräckligt för att samla 

poäng i spelet och att det därmed kanske inte leder till minskad droganvändning. Oavsett så 

används elevernas kognitiva kontroll och att de får kunskaper genom direkt inlärning samt att 

de kan se konsekvenser av sina beteenden.  

 

6.1.5 Sammanfattning av interventionerna 

Generellt utifrån den analys som genomförts går det att se skillnader mellan 

lektionsinterventioner och aktivitetsinterventioner. Lektionsinterventionerna syftade till att 

stärka eleverna, ge dem övning i att göra val och träning på motståndsstrategier i form av att 

låta eleverna ta del av lektioner. Aktivitetsinterventionerna syftade till detsamma, men 

utformningen av interventionerna utgjordes av lektioner och aktiviteter där eleverna var mer 

delaktiga i den bemärkelsen att de fick delta i bland annat rollspel, lekar och debatter. Både 

lektionsinterventionerna och aktivitetsinterventionerna har analyserats med hjälp av de 

teoretiska begreppen social inlärningsteori samt empowerment. Utifrån interventionernas 

syfte kan det tolkas att de båda fokuserar på empowerment genom stärkning av eleverna, 

deras självförtroende, självförmåga och deras kraft till drogmotstånd. När det dock ses till 



 

interventioneras effekter visar inte lektionsinterventionerna på så pass påtagliga effekter av 

empowerment som i aktivitetsinterventionerna. Därmed kan det tolkas att 

lektionsinterventionerna har en utformning som fokuserar på empowerment, men att 

utformningen inte är av så stor påtaglighet för att ge önskade effekter. Detta kan tänkas bero 

på att utformningen var lektioner och inte inkluderade aktiviteter, där 

aktivitetsinterventionerna har visat ge märkbara effekter på elevernas intentioner till 

användning. En förklaring till detta kan vara att aktivitetsinterventionerna lät eleverna vara 

mer delaktiga och därmed fick mer träning i att observera beteenden, försöka minnas dem, 

repetera dem samt återge dem i enlighet med den sociala inlärningsteorin. Ett påstående blir 

därmed att trots hur mycket interventionerna beskrivs fokusera på aspekter av empowerment, 

ger det inte påtagliga effekter om inte interventionen är utformad på ett sådant sätt att 

eleverna är mer delaktiga.  

6.2 Skolkuratorers inkludering i drogförebyggande interventioner 

6.2.1 Skolkuratorers roll 

Harris och Jeffery (2010) menar att skolkuratorn har en betydelsefull roll i skolan när det 

gäller drogrelaterade problem. Skolkuratorerna i studien upplevde sig dock osäkra i rollen då 

de inte upplevde sig ha tillräckligt med kompetens för att arbeta med drogprevention. De 

hade inte heller fått någon formell utbildning under de senaste fem åren för att stärka sin 

kompetens inom drogområdet. Författarna skriver vidare att detta kan bero på att deras 

utbildningsgivare inte identifierar drogarbete som passande för rollen som skolkurator. 

Skolkuratorerna var också, likt utbildningsgivaren, oeniga kring om drogarbete ingick i deras 

roll. Frågan är då varför vissa skolkuratorer anser det ingå i rollen och vissa inte. Enligt 

Lipsky (1980) och Svensson et al. (2008) innefattar handlingsutrymme regler, föreskrifter 

och direktiv från högre uppsatta, organisationens egna tolkningar samt den professionellas 

egna erfarenheter. Dessa är faktorer som styr handlingsutrymmet och kan antingen begränsa 

eller utöka det. Lipsky (1980) skriver också att skolkuratorer kan uppfattas som 

gräsrotsbyråkrater som generellt har ett stort handlingsutrymme. I koppling till Harris och 

Jefferys (2010) resonemang går det att tolka det som att skolkuratorerna i studien har ett stort 

handlingsutrymme som också leder till en oklar roll. Skolkuratorerna är inte eniga om vad 

som ingår i rollen, vilket kan förstås utifrån att det inte tydliggjorts inom deras 

handlingsutrymmet. När skolkuratorernas utbildningsgivare inte heller är eniga om vad som 

ingår i rollen kan det också upplevas som svårt för dem eller organisationen i sig att avgränsa 

handlingsutrymmet för att underlätta för skolkuratorerna.  

Anledningen till varför skolkuratorerna inte fått någon utbildning inom drogprevention under 

de senaste fem åren kan förklaras genom att de inte vill ha utbildning då de anser att 

drogarbete inte ingår i deras roll. Det andra fallet hade kunnat vara att skolkuratorerna 

upplever att drogarbete möjligen kan ingå i rollen men att de inte får utbildning för att högre 

uppsatta inte anser att det ingår i rollen. Det går att tänka sig att skolkuratorns roll måste 

förtydligas, främst genom att förtydliga dennes handlingsutrymme.  

 

Ett flertal andra studier visar på vikten av skolkuratorers roll. Burrow-Sanchez et al. (2008) 

skriver att skolkuratorn anses vara den främsta personalen i skolan som kan hjälpa elever som 

använder droger. Skolkuratorn har förtroende från eleverna då det i studien uppges att elever 

skulle kunna tänka sig att vända sig till skolkuratorn för att prata om droganvändning samt att 

i många fall är skolkuratorn den första professionella kontakt som tas för att få hjälp. Detta 

beskrivs också i Masons (1997) studie där det påvisas att 58 % av elever i årskurs 6–8 skulle 

kunna vända sig till skolkuratorn för att samtala kring drogproblematik.  



 

 

Enligt två skolkuratorer i Dorschs (1997) studie är två aspekter viktiga i rollen som 

skolkurator, vilka är att vara “äkta” och att vara “realistisk”. Med dessa begrepp menar 

skolkuratorerna att det är av stor vikt att bry sig och skapa relationer med eleverna. Att 

förmedla kunskap om droger till eleverna ska inte utgöras av skräckhistorier utan historierna 

ska vara realistiska för att eleverna ska förstå de allvarliga konsekvenserna droganvändningen 

kan medföra. Skolkuratorer besitter också en lämplig roll för att ge positivt inflytande på 

eleverna till att avstå från droger. De uppfattas som lämpliga informationslämnare, bra 

förebilder och de personer som elever känner förtroende för. Förtroende kan skapas genom 

relationer, att knyta band och att ha en dialog som skapar förståelse, empati och uppskattning. 

Watkins, Ellickson, Vaiana och Hiromoto (2006) påvisar också att skolkuratorn besitter en 

viktig roll för att arbeta drogförebyggande. Författarna menar att skolkuratorn kan förmedla 

information utan att vara dömande genom att ha byggt upp ett förtroende från eleverna, samt 

att ha uppvisat trovärdighet. Skolkuratorn är den person som kan motivera elever till att avstå 

från droger och lära ut drogernas konsekvenser.  

 

I dessa presenterade studier visas det på att skolkuratorn har en viktig roll när det gäller 

drogarbete. Det går att tänka sig att handlingsutrymme är någonting som har en betydande 

roll. Handlingsutrymmet kan styras av den professionellas egna erfarenheter och kunskap, 

inte bara av organisationens ramar och högre uppsattas direktiv. Det handlar också om hur 

den professionella väljer att utnyttja det utrymme som finns samt hur arbetsuppgifterna 

beskrivs inom organisationen (Svensson et al., 2008;Lipsky, 1980). Det går att tänka sig att 

skolkuratorerna i studierna ovan har kunnat utnyttja det handlingsutrymme som finns och 

genom det ha uppfattningen om att drogarbete är någonting som passar in i rollen. Deras 

handlingsutrymme kan se ut som det gör på grund av att de har kunnat använda sig av egna 

erfarenheter, bakgrund, tolkningar, personlighet och kompetens för att utföra ett effektivt 

drogarbete. Detta trots att organisationens direktiv om handlingsutrymmet kan vara oklara. 

Det kan också vara så att skolorna skiljer sig åt och att handlingsutrymmet som styrs av 

organisationen och högre uppsatta påverkar skolkuratorernas handlingsutrymme och därmed 

hur de upplever sin roll, men då handlingsutrymmet innefattar egna erfarenheter kan det leda 

till att skolkuratorerna fortfarande upplever att drogarbete innefattas i rollen.  

 

Skolkuratorernas roll går också att förstås utifrån empowerment. Empowerment handlar 

bland annat om att ta till sig makt, vara autonom, ha självbestämmande och förmåga att ta 

egna beslut. Individen ska också bli delaktig och stärkt i sin roll och genom det kunna ta 

betydelsefulla och självrådande val (Forsberg & Starrin, 1997;Askheim, 2007). Det går att 

tänka sig att skolkuratorerna som upplever att drogarbete går hand i hand med rollen har 

blivit stärkta av sin ledning. Kanske kan det bero på att ledningen identifierar drogarbete som 

inkluderande i rollen som skolkurator eller för att skolkuratorn själv har tagit till sig arbetet 

utan att ledningen egentligen tillhandahållit skolkuratorn den makten. Detta leder till att 

skolkuratorn kan tänkas uppleva rätten till att kunna ta egna beslut, kunna hantera 

självrådande val och att ha självbestämmande. I flera studier beskrivs vikten av att 

skolkuratorn bör vara delaktig då denne besitter rätt roll för arbetet, vilket kommer diskuteras 

i nästkommande avsnitt. Empowerment innefattar också delaktighet vilket skolkuratorn kan 

bli genom att få sin roll stärkt. Om skolkuratorn blir stärkt av sin ledning kan det leda till att 

denne blir uppmanad till samt vill ta mer beslut och ta till sig själv makt och därigenom blir 

mer delaktig. Om skolkuratorn inte bli stärkt av sin ledning genom empowerment kan det 

resultera i känslor av misstro gentemot sig själv eller sina färdigheter och att denne då inte 

vill vara delaktig.  



 

6.2.2 Skolkuratorers delaktighet 

Utifrån studier relaterade till skolkuratorers delaktighet i det drogförebyggande arbetet i 

skolan påvisas ett flertal skillnader gällande deras delaktighet. I fyra studier är 

skolkuratorerna delaktiga i interventionerna men på olika vis. I två av studierna är det 

skolkuratorerna som identifierar elever med ett högriskbeteende som exempelvis 

substansanvändning och rekommenderar dessa att delta i interventioner. Winters, Fahnhorst, 

Botzet, Lee och Lalone (2012) skriver att skolkuratorerna i studien valde ut elever som 

antingen blivit påkomna att använda eller inneha droger eller att det finns oro eller misstanke 

om droganvändning. Därefter gjorde skolkuratorerna en bedömning gällande huruvida eleven 

bör delta i interventionen. Däremot var skolkuratorerna inte delaktiga i genomförandet av 

interventionen utan eleven fick istället samtala med en terapeut med kompetens inom 

motiverande samtal (MI). Trots att elever uppger att de skulle söka hjälp hos skolkuratorerna 

gällande deras droganvändning (Mason, 1997) samt skolkuratorernas möjligheter att arbeta 

förebyggande, bedöma och ingripa i högriskbeteenden såsom substansanvändning, upplever 

skolkuratorerna inte en konkret delaktighet i utförandet (Harris & Jeffrey, 2010).  

 

Skolkuratorerna kännetecknas som gräsrotsbyråkrater då de arbetar i direktkontakt med sina 

klienter, det vill säga eleverna. De antas därför besitta ett stort handlingsutrymme trots 

direktiv och regler bestämda av högre uppsatta (Lipsky, 1980). Det är organisationen som 

tilldelar yrkesutövaren dennes arbetsuppgifter och beroende på rutiner, normer och traditioner 

inom organisationen påverkar det handlingsutrymmet (Svensson et al., 2008). En möjlig 

orsakande faktor till skolkuratorernas minimala delaktighet i det drogförebyggande arbetet 

kan tänkas bero på direktiv från högre uppsatta. Med tanke på att det är organisationen, i det 

här fallet skolledningen, som tilldelar skolkuratorerna deras arbetsuppgifter kan det utifrån 

arbetsuppgifterna finnas otydliga eller uteslutande instruktioner kring deras delaktighet i 

interventioners utformning och utförande. Svensson et al. (2008) beskriver skolkuratorernas 

uppdrag som otydligt beskrivet från staten och deras roll i allmänhet som osäkert i 

förhållande till deras arbetsuppgifter. Utifrån detta konstaterande kan skolledningen 

möjligtvis uppleva en osäkerhet angående skolkuratorernas roll och vad deras arbetsuppgifter 

ska innehålla. Därför kanske det beslutas att utomstående professionella ska delta i 

interventionerna istället. Det påvisas exempelvis i en studie skriven av Raynal och Chen 

(1996) där drogförebyggande specialister genomförde interventionen istället för 

skolkuratorerna. I de studier gällande de drogförebyggande interventionernas utformning och 

effekter var majoriteten av interventionerna genomförda av utomstående professionella 

(Chang et al., 2015: D’Amico et al., 2012: Workman et al., 2012). 

 

Utifrån en studie skriven av Daugherty, Smaby & Marlowe (1996) framkommer det att 

skolkuratorerna bör vara delaktiga i det drogförebyggande arbetet, inte minst när det kommer 

till utformandet och genomförandet av interventioner. Med godkännande från skolledningen, 

skolförvaltningen och rektorn ska skolkuratorerna ha möjlighet att bilda ett interventionslag 

bestående av exempelvis skolpersonal, föräldrar, professionella medlemmar i samhället samt 

studenter där de med hjälp av tidigare framgångsrika modeller kan utforma egna specifika 

interventioner för skolan. LoSciuto och Steinman (2004) skriver i deras studie att det var 

skolkuratorernas uppgift att administrera interventionsprogrammet på grund av att 

skolkuratorn har erfarenhet, kompetens och samtidigt en nära relation till eleverna. LoSciuto 

och Steinman (2004) menar därför att skolkuratorernas relation till eleverna kan vara av vikt 

då skolkuratorn inte endast är en professionell som påvisar fakta för eleverna. Med bakgrund 

till detta stärks argumenten för att skolkuratorerna ska vara mer delaktig i det 

drogförebyggande arbetet. 

 



 

Gräsrotsbyråkrater anses vara längst ner i hierarkin inom en organisation och behöver 

förhålla sig till krav, lagar och regler uppsatta från de högre skikten i hierarkin (Lipsky, 

1980). Gräsrotsbyråkraterna, det vill säga skolkuratorerna befinner sig därför i underläge 

gentemot rektorn och skolledningen. Trots att det kan antas finnas behov av skolkuratorernas 

delaktighet i drogarbetet, kan möjligtvis skolledningen och rektor uppleva att drogprevention 

inte innefattas i skolkuratorernas arbetsuppgifter eller inte känner förtroende för deras 

kompetens. För att öka skolkuratorernas delaktighet kan det tänkas kräva förtroende från 

skolledning och rektorn samt att de försöker stärka skolkuratorerna att vara mer delaktiga. 

Forsberg och Starrin (1997) förklarar att begreppet empowerment innebär en process för att 

bli mer delaktig, att stärka individer i sin roll och kompetens. Om skolledningen eller rektorn 

hade försökt stärka skolkuratorerna och försökt inkludera skolkuratorerna skulle det 

eventuellt kunnat resultera i ökad delaktighet i det drogförebyggande arbetet. En orsak till 

varför skolkuratorerna inte upplevs delaktiga kan därmed bero på brist på empowerment från 

skolledningens håll och brist på försök att inkludera och stärka skolkuratorerna i deras arbete.  

6.2.3 Skolkuratorers kompetens 

Skolkuratorerna antas besitta kompetens gällande identifikation av elever som är relevanta 

för interventionerna men mer delaktighet utöver detta i interventionerna utesluts (Winters et 

al., 2012;Raynal & Chen, 1996). Harris och Jeffery (2010) påvisar att skolkuratorerna har den 

kompetens, utbildning och position i skolan för att kunna vara den person som arbetar 

drogförebyggande. Vikten av skolkuratorns arbete är stort och denne anses vara rätt person 

för att bland annat informera om droganvändningens farliga konsekvenser. Skolkuratorerna 

upplever sig dock ha för lite kompetens gällande drogarbetet i skolan. De känner sig inte väl 

förberedda eller har tillit till sig själva för att arbeta med drogrelaterade problem. Majoriteten 

av skolkuratorerna som deltog i denna studie menade på att de varken förebygger eller 

åtgärdar drogrelaterade problem i sitt arbete. Även de skolkuratorer som hade tidigare 

erfarenheter av att arbeta med droginterventioner kände sig osäkra i rollen. Skolkuratorerna 

hade inte heller fått någon formell utbildning under de senaste 5 åren angående 

högriskbeteenden som inkluderar droganvändning.  

 

Då skolkuratorerna antas inneha den kompetens, färdigheter, utbildning och position som 

krävs för att hjälpa och stötta elever med deras substansanvändning (Burrow-Sanchez et al., 

2008;Harris & Jeffery, 2010;Winters et al., 2012) går det att anta att de även borde vara 

delaktiga i drogförebyggande interventioner. Inom social inlärningsteori finns det en 

uppfattning att ett beteende kan läras in genom direkt inlärning eller modellinlärning. 

Modellinlärning innebär att en individ fungerar som en modell och ska demonstrera ett 

beteende som observeras, lärs in och imiteras av andra (Angelöw & Jonsson, 2000). Utifrån 

denna teori går det att anta att skolkuratorerna, med tanke på deras position och kompetens 

skulle fungera som en modell för eleverna. Det framgår att eleverna uppger att de skulle 

vända sig till skolkuratorerna för att få hjälp med drogrelaterade problem (Winters et al., 

2012;Burrow-Sanchez et al., 2008) samt att skolkuratorerna antas ha en nära relation till 

eleverna (LoSciuto & Steinman, 2004). Med tanke på detta och elevernas upplevda 

förtroende för skolkuratorerna borde skolkuratorerna fungera som den modell vars beteende 

observeras och imiteras av eleverna. Utifrån elevernas förtroende för skolkuratorerna går det 

att anta att mer önskvärda effekter kan uppnås då informationen kommer från någon som de 

litar på istället för en utomstående professionell som eleverna inte har någon relation till. Det 

skulle därför kunna gå att anta att skolkuratorn är den mest lämpade modellen som eleverna 

skulle kunna observera. 

 



 

Trots att skolkuratorerna utifrån studier anses ha de kvalifikationer som krävs för att styra, 

samordna och underlätta långsiktiga och samhällsbaserade program som kan säkerställa 

positiv förändring i både skolor och samhällen (Daugherty et al., 1996) känner 

skolkuratorerna en osäkerhet gällande sin kompetens (Burrow-Sanchez et al., 2008). 

Skolkuratorerna önskar mer utbildning för att stärka sina kompetenser och i en studie av 

Mason (1997) framkommer det att både skolkuratorer och lärare behöver en specifik och 

intensiv utbildning om interventionsprogram samt hur skolans policy som innefattar regler 

och handlingsplaner ska efterföljas. Däremot är det främst lärare eller utomstående personal 

som får utbildning för att kunna genomföra interventionerna vilket kan tänkas kopplas till 

Svensson et al. (2008) förklaring att skolkuratorernas uppdrag är otydligt definierat och 

därför inkluderas möjligtvis inte utformning av interventioner i deras arbetsuppgifter. Om 

skolkuratorerna hade fått mer utbildning inom interventioner, kanske deras upplevda 

kompetens hade ökat och en delaktighet i interventionerna hade kunnat bidragit till positiva 

effekter på elevernas substansanvändning. Eftersom eleverna uppger att skolkuratorn är den 

professionella kontakt som skulle tas finns det ökade chanser att eleverna skulle lära in 

beteenden som skolkuratorerna demonstrerar istället för annan personal. Det kan dock vara så 

att skolkuratorerna själva upplevde att de inte besatt den kompetens som behövdes för att 

kunna arbeta med droger och därmed blir deras handlingsutrymme begränsat i och med att de 

inte kunde använda sina egna kunskaper eller erfarenheter. Detta kan vara en förklaring till 

varför skolkuratorerna inte inkluderas i interventionerna. 

7 Slutsatser 

Syftet med den integrativa forskningsöversikten har varit att undersöka hur skolan arbetar 

drogförebyggande i årskurs 6–8 med fokus på drogförebyggande interventioners utformning 

och dess effekter. Det centrala i de drogförebyggande interventionerna har varit att se effekter 

på elevers droganvändning och intentioner till användning. Syftet har även varit att undersöka 

huruvida skolkuratorer inkluderas i interventionerna. För att få en djupare förståelse för 

problemområdet har en analys med utgångspunkt i de teoretiska begreppen empowerment, 

handlingsutrymme samt social inlärningsteori genomförts. När data insamlats och studerats 

har två huvudteman identifierades, vilka är drogförebyggande interventioner samt 

skolkuratorers inkludering i drogförebyggande interventioner. Inom vardera tema har 

underkategorier identifierats som har använts för att strukturera analysen samt finna likheter 

och skillnader i insamlad data. 

 

En frågeställning var att undersöka vilka effekter som kan ses av drogförebyggande 

interventioner i årskurs 6–8. En slutsats utifrån interventionernas utformning och effekter är 

att de interventioner som fokuserade på aktiviteter visade på bättre effekter än de som endast 

innefattade lektioner. Detta gäller både när det kommer till den sociala inlärningsteorin samt 

empowerment. Lektionsinterventionernas utformning beskrev flera delar som fokuserade på 

empowerment i den bemärkelse att eleverna fick öva på att göra val, träning i 

motståndsstrategier samt fokus på ökat självförtroende. Ses det dock till effekter var dessa 

inte lika påtagliga som i de resterande aktivitetsinterventionerna, då lektionsinterventionerna i 

vissa fall inte gav effekt alls. Vissa delar i lektionsinterventionerna hade inslag av 

modellinlärning, bland annat repetitioner av lektioner, men då effekterna inte var så påtagliga 

kan ändå slutsatsen dras att modellinlärningen inte var så pass stor för att leda till önskad 

effekt. Inom aktivitetsinterventionerna kan det generellt ses mer effekter, som också är 

långvariga, både när det gäller att stärka eleverna samt att ge dem övning inom olika 

motståndsstrategier. Genom att genomföra drogförebyggande interventioner som har fokus på 

aktiviteter kan positiva konsekvenser ses såsom att effekterna är mer påtagliga. Detta i sin tur 



 

kan leda till att eleverna kan motstå droger och därmed inte utsättas för risker som att 

exempelvis avsluta sina studier tidigare, fastna i ett missbruk, i framtiden bli arbetslösa eller 

utsätta sina kroppar för stora skador. Det blir då även mer positiva konsekvenser för 

samhället och socialarbetare som annars hade varit de personer som behövt arbeta med detta. 

Positiva konsekvenser kan också vara att eleverna mår bättre både psykiskt och fysiskt och att 

droganvändning som folkhälsoproblem minskar.  

 

Studiens andra frågeställning var hur skolkuratorer inkluderades i drogförebyggande 

interventioner i årskurs 6–8. Utifrån det studerade materialet framkommer det att 

skolkuratorer i hög grad är exkluderade i interventionerna trots att de besitter den kompetens, 

färdigheter, position och utbildning som krävs för att kunna arbeta med elever i årskurs 6–8 

och deras substansanvändning. Skolkuratorer antas även ha de kvalifikationer som krävs för 

att vara delaktig i interventionerna, inte minst vid utformningen och utförandet. Trots detta 

upplever skolkuratorer en osäkerhet kring deras roll och kompetens, samt önskar mer 

utbildning för att kunna arbeta drogförebyggande med eleverna. Utifrån artiklarnas resultat 

framkommer det att skolkuratorer upplever bristande kunskaper och färdigheter samt minimal 

delaktighet i interventionerna. Den delaktighet som skolkuratorer förväntas ha är att 

identifiera elever med ett högriskbeteende som exempelvis substansanvändning och bedöma 

huruvida eleverna antas vara i behov av interventioner. Utöver detta inkluderades inte 

skolkuratorer i interventionerna förutom i en artikel där det var skolkuratorernas uppgift att 

administrera interventionsprogrammet utifrån deras erfarenhet, kompetens och nära relation 

till eleverna. För att skolkuratorer och högre uppsatta som rektorer och skolledning ska förstå 

vikten av skolkuratorers inkludering i interventionerna krävs det att skolkuratorers roll 

behöver förtydligas, främst genom att förtydliga dennes handlingsutrymme. Vilka 

arbetsuppgifter som ska innefattas i rollen behöver förtydligas för att skapa en ökad säkerhet 

för skolkuratorer. Dessutom bör skolledningen försöka arbeta mer med empowerment, att 

stärka skolkuratorer i deras roll och inkludera dem mer i det drogförebyggande arbetet, då 

elever uppger att skolkuratorn är den första professionella kontakt som skulle tas gällande 

drogrelaterade problem.  

 

Slutsatsen att skolkuratorer bör inkluderas mer i de drogförebyggande interventionerna i 

skolan kan resultera i flertal positiva konsekvenser. Eleverna upplever ett stort förtroende för 

skolkuratorn och om denne skulle inkluderas mer i det drogförebyggande arbetet kanske 

chanserna att eleverna söker hjälp för drogrelaterade problem skulle öka då skolkuratorn är 

mer framstående och finns nära tillhands. Om eleverna skulle söka mer hjälp hos 

skolkuratorn kan det leda till positiva effekter på minskad droganvändning, då skolkuratorer 

antas besitta korrekt kompetens för att arbeta med drogrelaterade problem. Minskad 

droganvändning bland elever innebär minskad utsatthet för drogernas konsekvenser vilket 

leder till positiva konsekvenser för samhället och yrkesutövare inom socialt arbete som hade 

behövt arbeta med droganvändningens konsekvenser.  

8 Slutdiskussion 

De tidigare forskningsöversikterna visar på att denna studie kan anses vara unik i sitt slag då 

det går att uttyda skillnader i undersökningsområde, ålder, substans och intervention. Dock 

kan vissa likheter gå att urskilja. I Durands et al. (2016) studie låg fokus på en skolbaserad 

intervention men också på åldern 10–18 år samt en viss etnisk grupp. Interventionerna som 

undersöktes fokuserade på bland annat utveckling av integritet och självförmåga samt 

relationsskapande. Detta är faktorer som är likt de studier som inkluderats i denna 

forskningsöversikt, vilket talar för detta är viktiga aspekter att ha med i en drogförebyggande 



 

intervention. Ladis et al. (2018) studie skiljer sig från denna forskningsöversikt då den 

fokuserade på föräldrafokuserade interventioner, vilket inte inkluderats i denna studie. Dock 

visade resultat i Ladis et al.:s (2018) studie på att det är viktigt att fokusera på vissa specifika 

delar när en intervention genomförs, exempelvis mål, målbeteenden och målgrupp. Detta går 

att diskutera i relation till studierna som inkluderats i denna forskningsöversikt. En slutsats i 

föreliggande studie är att interventioner med aktiviteter är mest påtagliga och det går även att 

tänka sig att målgruppen elever i åldern 11–14 år behöver andra medel än just lektioner för att 

lära sig och för att interventionen ska uppnå önskade effekter. Detta påvisas också i Lee et 

al.:s (2016) studie där de tre interventionerna som gav mest påtagliga effekter innefattade 

aktiviteter. Här låg fokus på lektioner men också på träning av färdigheter, 

motståndsstrategier, debatter, hemläxor, interaktiv träning samt lekar. Dock fokuserade denna 

forskningsöversikt endast på alkoholinterventioner vilket gör att den skiljer sig från denna 

forskningsöversikt. Detta styrker ändå denna studies slutsats kring att interventioner med 

aktiviteter är mer effektiva än interventioner med endast lektioner då denna studie även 

inkluderat alkoholinterventioner men också andra drogförebyggande interventioner. 

 

Föreliggande studies resultat påvisar att interventioner utformade med kombination av 

deltagande lektioner och aktiviteter bidrar till minskad droganvändning bland skolelever samt 

deras intentioner att använda droger. Resultatet visar även att skolkuratorer har en minimal 

eller uteslutande roll i interventionerna. Om studien däremot hade utgjorts av kvalitativa 

intervjuer hade eventuellt studiens resultat förändrats. Då det finns bristande forskning om 

skolkuratorers inkludering och uppfattning av drogförebyggande interventioner hade 

intervjuer kunnat bidra med en mer omfattande uppfattning av deras upplevelse. Det hade 

kunnat framkomma information som tidigare forskning inte lyckats förmedla, exempelvis 

gällande deras eventuella inkludering. Dessutom har internationella källor använts angående 

skolkuratorer och då intervjuerna skulle bestå av skolkuratorer från Sverige hade dessa 

skolkuratorers inkludering i interventionerna möjligtvis skilt sig från de internationella 

källorna. Interventionerna i Sverige är möjligen utformade på annat vis än som i de källor 

som använts i denna studie vilket innebär att skolkuratorerna eller eleverna kan ha haft andra 

uppfattningar än de som framkommit i det studerade materialet. Därmed hade resultatet 

eventuellt inte varit densamma, utan lektioner kanske hade påvisat en ökad minskning av 

droganvändningen bland skolelever. Ytterligare en infallsvinkel vore att intervjua eleverna 

och då hade kanske deras åsikter stärkt argumentet att aktiviteter där eleverna är delaktiga är 

mest fördelaktig och bidrar till minskad droganvändning.  

 

Föreliggande studie kan anses bidra med information och kunskaper relevanta för 

professionella yrkesutövare då dessa kan använda sig av denna studie för att se vilka 

drogförebyggande interventioner i årskurs 6–8 som är mest effektiva. Studien fungerar också 

som ett argument för vikten av att skolkuratorer ska vara mer delaktiga i interventioner då 

dessa besitter rätt roll och kompetens för arbetet. Det är viktigt att skolor som arbetar 

drogförebyggande tar tillvara på den professionella person som redan finns på plats i skolan, 

och som dessutom är nära till hands, har relationer till eleverna samt har ett förtroende från 

eleverna. Denna studie visar också på vikten av förebyggande arbete med droger för elever. 

Förebyggande arbete är av stor vikt för att minska droganvändning som folkhälsoproblem 

samt för att tidigt upptäcka riskbruk och därmed minska risken för negativa effekter av 

droganvändning.  

 

Forskning på problemområdet som denna studie presenterar har visat sig vara begränsat. 

Därmed, för att stärka denna studies resultat är ett förslag för vidare forskning att utföra mer 

sökningar kring problemområdet men att också möjligen bredda perspektivet. Forskning som 



 

också lägger fokus på andra droger, skolformer och åldrar hade kunnat bidra med en mer 

omfattande bild av problemområdet. Ett förslag är att genomföra forskning med fokus på 

interventioner med aktiviteter för att stärka argumentet att aktivitetsinterventioner har visat ge 

positiva resultat. Vidare är ett annat förslag att undersöka skolkuratorers roll, delaktighet och 

kompetens i relation till drogförebyggande interventioner ytterligare då denna del av 

forskningen var ytterst begränsad. Detta hade med fördel kunnat utföras genom 

intervjustudier med skolkuratorer för att få en tydligare bild av deras förståelse och 

upplevelser av drogprevention. Möjligen hade även intervjustudier med skolledning och 

rektor kunnat genomföras för att få tydligare perspektiv på hur dessa upplever skolkuratorers 

arbete med droger.   
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