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INNAN PROGRAMSTART 

ATT ARBETA MED MOTIVATION I GRUPP 

MOTIVATIONAL INTERVIEWING (MILLER, 2013) 

Motiverande samtal, MI, innehåller specifika tekniker som visat sig effektiva för att arbeta med motivation. 

Motivation ses som en process som är påverkbar av behandlaren genom att man uppnår en känsla av samarbete 

med klienten, stärker klientens tilltro till sin egen förmåga samt framkallar uttalanden i riktning mot att göra en 

förändring, förändringsprat. 

INFORMERA I DIALOG 

Det är viktigt att bibehålla jämlikt förhållande mellan ledare och deltagare. Samtidigt ska man inte glömma att 

man ibland ska kunna agera med tydlighet som ledare om det behövs. Ett effektivt sätt att fördela jämvikt är att 

använda sig av information i dialog i undervisningsavsnitten i programmets lektioner.  

Det är lätt att falla i föreläsningsfällan och låta deltagarna sitta och bara lyssna när något nytt ska förmedlas till 

gruppen. Men det kan vara betydligt effektivare och framförallt roligare för deltagarna om de involveras i detta 

momentet. 

Använd principen att fråga vad de vet – tillför information – utforska gruppens kunskaper – tillför information – 

utforska gruppens tankar osv. Man blandar helt enkelt gruppens röster och tankar kring det som förmedlas 

genom att dessa flätas samman med den information som ges. Genom att inleda med att ställa frågan om vad 

de redan vet, kan man dessutom anpassa informationen efter deltagarna.  
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PROBLEMLÖSNING 

OM PROBLEMLÖSNING 

PROBLEMLÖSNINGSFÖRMÅGA 

Man kan beskriva problemlösningsförmåga som att man förfogar över en uppsättning färdigheter och att man 

har tillgång till en fungerande strategi för problemlösning. 

Problemlösningsförmågan beskrivs i detalj som en kedja: 

…som börjar med problemdefinition och fortsätter med identifiering av alternativa lösningar, val av ett alternativ 

som det troligen bästa, tillämpningen av lösningen och slutligen, utvärdering hur effektiv den var (Goldstein A. 

P., 2003). 

Det finns belägg för att stegvis träning i problemlösning kan få positiva effekter på stress-relaterade känslor och 

beteende (Meichenbaum,1983), konflikter (Robin, 1979), ilskekontroll (Dangel, Deschner &Rasp, 1989) och 

ångest i sociala sammanhang (Maag, 1990).  

Till grund för problemlösningskursen är programmet ICPS (Interpersonal Cognitive Problem Solving) som 

utvecklats av Spivack, Shure och Platt och deras medarbetare (Spivack & Shure, 1974; Spivack, Platt & Shure, 

1976; Shure, 1992) och modifierats av Goldstein (2003). 

ICSPS träningen utformades utifrån att lära barn, ungdomar och vuxna hur man skulle tänka, inte vad de skulle 

tänka – problemlösningsprocessen men inte problemlösningen.  

PROBLEMLÖSNINGSPROCESSEN 
Vi fattar varje dag beslut och många av dem är oproblematiska t.ex. vad vi ska ta på oss för kläder eller vad vi ska 

äta till middag. 

När problemen blir mer komplicerade blir det betydligt svårare. Problem kan definieras som besvärliga 

situationer som vi inte kan hantera. 

Alla problem har två saker gemensamt; mål och hinder. Det är något vi vill och ibland finns det något som 

blockerar vägen att nå dit. 

Problem kan som regel lösas. Genom att lära sig hur man ska arbeta med problemlösning på ett långsammare 

och mer noggrant sätt ökar man möjligheten att hantera situationen bättre. Exempelvis måste man inte göra det 

man först kommer att tänka på, t.ex. använda ett aggressivt beteende för att lösa ett problem, men inte heller 

ge upp och låta andra bestämma. 

PROBLEMLÖSNINGSSTILAR 

Det finns tre problemlösningsstilar; rationell, impulsiv och undvikande. Rationell stil innebär att man använder 

hela problemlösningskedjan. Man ser problem som möjliga att lösa och förstår att problemlösning kräver arbete. 

Impulsiv stil innebär att man försöker använda problemlösningskedjan slarvigt och snabbt. Det visar sig genom 

förenklade problemdefinitioner, man genererar få lösningar, man väljer första bästa, genomförandet slutförs 

inte och det finns brister i utvärderingen. Undvikande stil innebär att man är passiv och undviker att ta tag i 

problemen. Man lägger ansvaret på andra. Man vill att andra ska lösa problemet eller att andra har orsakat 

problemet (Zurilla, 2007). 
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FÖRMÖTE – INTRODUKTION 

AGENDA FÖR FÖRMÖTE 

1. Inledning 

2. Vad är Problemlösning? 

3. Gruppens regler 

4. Schema 

5. Problemlösningskedjan 

6. Självutvärdering 

7. Avslutning 

INLEDNING 
Det är lämpligt att man redan innan förmötet, har individuella träffar med deltagarna för att informera om de 

grundläggande förutsättningarna för att delta i programmet.  

Grundläggande förutsättningar: 

- Träffarna sker i grupp 

- Träffarna består av gruppdiskussioner och rollspel 

- Mellan träffarna ges hemuppgifter som är viktiga att genomföra 

- Man deltar aktivt i lektionerna genom att vara delaktig i alla moment 

- Alla i gruppen är med utifrån sina förutsättningar och behov men på lika villkor 

Inled gärna lättsamt genom att ledarna berättar om sin relation till programmet och något neutralt om sig själv. 

Låt deltagarna göra samma sak. Man kan hjälpa dem genom att ge en inledande fras eller så får de göra en 

isbrytande övning tillsammans.  

Ett annat exempel är att man låter deltagarna berätta om ett tillfälle då deras sätt att lösa problem ställt till det 

för dem. 

När alla fått komma till tals är det lämpligt att presentera agendan för mötet. 
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VAD ÄR PROBLEMLÖSNING? 

Vi fattar varje dag beslut och många av dem är oproblematiska t.ex. vad vi ska ta på oss för kläder eller vad vi ska 

äta till middag. 

När problemen blir mer komplicerade blir det betydligt svårare. Problem kan definieras som besvärliga 

situationer som vi inte kan hantera. 

Alla problem har två saker gemensamt; mål och hinder. Det är något vi vill och ibland finns det något som 

blockerar vägen att nå dit. 

Problem kan som regel lösas. Genom att lära sig hur man ska arbeta med problemlösning på ett långsammare 

och mer noggrant sätt ökar man möjligheten att hantera situationen bättre. Exempelvis måste man inte göra det 

man först kommer att tänka på, t.ex. slåss för att lösa ett problem, men inte heller ge upp och låta andra 

bestämma. 

Det finns tre problemlösningsstilar; rationell, impulsiv och undvikande. Rationell stil innebär att man använder 

hela problemlösningskedjan. Man ser problem som möjliga att lösa och förstår att problemlösning kräver arbete. 

Impulsiv stil innebär att man försöker använda problemlösningskedjan slarvigt och snabbt. Det visar sig genom 

förenklade problemdefinitioner, man genererar få lösningar, man väljer första bästa, genomförandet slutförs 

inte och det finns brister i utvärderingen. Undvikande stil innebär att man är passiv och undviker att ta tag i 

problemen. Man lägger ansvaret på andra. Man vill att andra ska lösa problemet eller att andra har orsakat 

problemet. 

GRUPPENS REGLER 

Låt gruppen diskutera hur de vill ha klimatet när de träffas tillsammans. Sätt upp reglerna på väggen. Det är 

lämpligt att påminna om de grundläggande förutsättningarna (se inledning) igen innan man går vidare. 

Exempel på gruppregler: 

- Kom i tid 

- Inga mobiltelefoner 

- Låt alla tala till punkt – avbryt inte varandra 

- Respektera varandras åsikter 

- Det som sägs i gruppen, stannar i gruppen 

SCHEMA 
Ge en kort översikt överprogrammet genom att berätta hur lektionerna är uppbyggda. 

Nedan finns exempel på hur ett program kan se ut. 

Alternativet nedan är ett exempel med kompletterande lektion efter varje grundlektion. 

Vecka /Dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Modul Grundlektioner   Kompletteringar  

1 
Lektion 1:  

Stopp och tänk 
  

Kompletterande 
lektion 1 

 

2 
Lektion 2: 

Problemidentifiering 
  

Kompletterande 
lektion 2 

 

3 
Lektion 3: 
Perspektiv 

  
Kompletterande 

lektion 3 
 

4 
Lektion 4: 
Alternativ 

  
Kompletterande 

lektion 4 
 

5 
Lektion 5: 

Utvärdering 
  

Kompletterande 
lektion 5 
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Ett annat alternativ är att man först arbetar med alla grundlektionerna och sedan de kompletterande lektionerna. 

Man väljer det upplägg man bedömer fungera bästa utifrån gruppdeltagare och andra eventuella förutsättningar 

som man kan behöva rätta sig efter t.ex. vilken verksamhet man/klienterna befinner sig i jmf. skola eller 

behandlingshem. 

PROBLEMLÖSNINGSKEDJAN 

I Problemlösning tränar man sig på att hantera problem ur ett långsiktigt perspektiv och som inte leder till andra 

problem.  Man får lära sig en teknik, problemlösningskedja. Kedjan innehåller steg som går ut på att först bli bra 

på att upptäcka när man ställts inför ett problem, så att man inte agerar för snabbt. Därefter tränar man på att 

identifiera kärnan i problemet, komma på alternativ till olika lösningar och värdera dem innan man agerar. 

Informera i dialog om de olika delarna i problemlösningskedjan och uppmuntra deltagarna att dela med sig av 

både bra och dåliga erfarenheter av problemlösning.  

  



S i d a  7 | 53 

 

PROBLEMLÖSNINGSKEDJAN 
 

 

STOPP OCH TÄNK 

• 1. ”Tänk och känn” om du har ett problem 

 2. Använd dämpare 

• 3. Säg ”stopp och tänk” 

 

 

PROBLEMIDENTIFIERING 
•  1. Vilket är mitt problem? 

•  2. Definiera problemet (mål, hinder, förändring) 

 

 

PERSPEKTIV 
•  1. Fakta eller åsikt (Vad ser jag? Vilka fakta har jag? 

    Vad behöver jag veta?) 

•  2. Andras uppfattning  (Vad ser, tänker, känner de?) 

  

 

ALTERNATIV 
•  1. Vilka alternativ har jag? 

•  2. Vad kan jag säga/göra? 

 

 

UTVÄRDERING 
•  1. Värdera alternativen och välj 

  2. Använd det valda alternativet 

•  3. Bedöm resultatet 

 4. Självutvärdering 

 

•  =  tankesteg, som illustreras med tanketecken i modelleringar och rollspel. 



S i d a  8 | 53 

TRÄNING 

Här följer stegen träningsproceduren i lektionen.  

1. Beskrivning av färdigheten1 

2. Övning 

3. Modellering 

4. Identifiering av träningsbehov 

5. Rollspela färdigheten 

6. Feedback 

7. Överenskommelse om hemuppgift 

8. Nästa rollspel 

1. BESKRIVNING AV FÄRDIGHETEN – SJÄLVUTVÄRDERING 

När vi klarat av en situation, vänder vi blicken inåt för att utvärdera oss själva. Vi kan träna upp vår förmåga att 

tänka på vad vi gjorde bra och vad vi kan göra bättre eller annorlunda i framtiden. 

Vi behöver alltså träna upp vår förmåga att fokusera på vad vi lyckas bra med och se framgångar när vi försöker 

ändra vårt sätt att handskas med olika situationer men också att belöna oss själv2. 

2. ÖVNING 

SJÄLVUTVÄRDERING 

Syftet med att träna på självutvärdering är att man i fortsättningen gör en självutvärdering direkt efter man 

använt en färdighet, för att fundera över sitt eget agerande. 

3. MODELLERING 

Nu visar ledarna hur det kan se ut när man använder Självutvärdering. Det är viktigt att ledarna tydligt visar 

färdigheten genom att de tänker högt med tanketecken så att deltagarna tydligt ser och hör vad som är skillnaden 

mellan tankar och handlingar. 

När ledarna sätter scenen är det viktigt att beskriva även eventuella 

etablerande omständigheter, så att deltagarna ges möjlighet att 

senare reflektera över hur dessa kan påverka huvudaktörens 

reaktion. 

Programledarna modellerar med hjälp av en problemsituation som 

programledarna själva väljer. Stegen i problemlösningskedjan 

illustreras med fördel av samma exempel genom hela kursen.  

                                                                 
1 Färdigheten innebär ett eller flera steg i problemlösningskedjan 
2 Se Interpersonell färdighetsträning, Färdighet 21 – Att belöna sig själv i boken A.P. Goldstein, Aggression 

Replacement Training (Goldstein). 

 

Tanketecken 

Under rollspelet visar huvudaktören sina tankar genom att använda ett tanketecken. Tanketecken kan vara att man 

exempelvis håller upp en penna, ”Tankepenna”, sätter fingret mot tinningen, knäpper med fingrarna (en gång när man 

börjar tänka och en gång när man inte längre tänker), ställer sig i en ruta på golvet eller något annat som tydligt visar 

att ”nu tänker jag”. 

Etablerande omständigheter 

Händelser som inträffat före den 

aktuella situationen kan påverka hur 

man känner för att agera. Om det 

hänt något som gjort en ledsen eller 

arg, känner man för att agera på ett 

vis, men om man är glad, känner man 

för att agera på ett annat. 
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Exempelvis att huvudaktören; 

- inte trivs på sitt arbete 
- vill sluta röka 
- är orolig inför att hen ska börja ett nytt arbete 
- inte blev antagen till en utbildning 
- ska bli förälder 

 
…eller något annat eget exempel. 
 
Modelleringen är slut när huvudaktören använt färdigheten Självutvärdering.  
Efter modelleringen genomförts diskuteras kort vad som visats och vad deltagarna lade märke till.  

Om modelleringen blivit otydlig är det viktigt att göra den görs om så att gruppen förstår. 

PROBLEMLOGGEN 

Introducera Problemloggen för deltagarna. Använd den modellerade situationen för att visa hur man fyller i delen 

om Självutvärdering. 
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PROBLEMLOGG 
 

 
Vilket är problemet? Beskriv vem som är inblandad, var hände det och vad det var som hände. 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Sätt kryss för varje steg du följde i problemlösningskedjan. 
 

 
Stopp och tänk 

 
Problemidentifiering 

 
Perspektiv 

 
Alternativ 

 
Utvärdering 

 

 
□ Tänk och känn  □ Dämpare 

 
□ Vilket är mitt problem?   □ Mål, hinder, förändring 
 

 
□ Fakta eller åsikt   □ Andras uppfattning 
 

 
□ Vilka alternativ har jag?   □ Vad kan jag göra/säga? 
 

 
□ Värdera och välj  □ Agera □ Bedöm resultat □ Självutvärdering 
 

 
Bedöm själv hur bra du använde kedjan (ringa in ett alternativ) 
 

 Dåligt Godkänt Bra Utmärkt 
 
 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 
 

 
Vad gjorde eller sade du för att lösa problemet? Beskriv tankar, eventuella tankefällor och känslor. 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Valde du en lösning som undanröjde problemet? 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Detta bör jag förbättra: 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
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4. IDENTIFIERING AV TRÄNINGSBEHOV 

När gruppen sett modelleringen är det dags för ledarna att hjälpa var och en med att se fördelen med att träna 

och för att öka chansen att deltagarna kommer använda sig av färdigheten.  

Varje deltagare får berätta om problemsituationer ifrån deras vardag. Deltagarnas namn skrivs upp på tavlan 

tillsammans med stödord som sammanfattar vad deltagaren berättat om problemet hen ställts inför. Skriv gärna 

upp eventuella etablerande omständigheter. 

Att identifiera träningsbehov innebär att man som ledare medvetet använder strategier för att öka motivation 

till träning av färdigheten. Här är visas ett tydligt inslag av MI genom att man lockar fram förändringsprat. 

Exempel på frågor; 

- Om du tränar på och blir riktigt bra på att utvärdera dig själv. Vad blir skillnaden då? 

- Vad blir annorlunda om du gör självutvärdering? 

- Hur säker är du på att du skulle klara det om du verkligen försökte (1-10)? 
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5. ROLLSPELA FÄRDIGHETEN 

För att rollspelen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att försöka efterlikna verkligheten i möjligaste mån. 

Därför är det viktigt att inhämta all nödvändig information från varje deltagare.  

Följ dessa steg för att göra rollspelen effektiva; 

1. Förbered rollspelet 

Låt huvudaktören (som ska öva färdigheten) välja en eller flera medaktörer (kan även vara ledarna) om 

situationen kräver medaktörer. Se sedan till så att huvudaktören vet vad som ska göras. Om det finns 

medaktörer, låt huvudaktören instruera dem vad de ska säga och göra (för att det ska upplevas realistiskt 

för huvudaktören). 

 

2. Sätt scenen 

Huvudaktören sätter scenen genom att berätta kort om var och när det utspelar sig. Huvudaktören får 

också berätta kort hur hen tror att känslan inför den verkliga situationen kommer att vara. Huvudaktören 

beskriver även de etablerande omständigheterna. 

 

3. Genomför rollspelet 

Direkt efter scenen är satt, startar rollspelet – utan dröjsmål. 

Som ledare ser man till att vara beredd att stötta aktörerna om det behövs, exempelvis genom att 

påminna om de olika stegen eller att huvudaktören visar när hen tänker högt. 

Alla rollspel kommer fortsättningsvis alltid avslutas med självutvärdering, som därmed ingår i rollspelet. 

Direkt efter rollspelet, ger grupp och ledare aktörerna en kort applåd för att markera att rollspelet är slut.  

FEEDBACK 

Omedelbart efter rollspelet ges feedback till alla aktörerna som då stannar kvar på scenen.  

Turordningen i feedbacken är viktig. Huvudaktören bör ges möjlighet att lyssna på allas feedback innan hen själv 

delar med sig av sin upplevelse. Feedback till medaktörerna är lika viktig, då deras agerande kan vara avgörande 

för hur autentiskt rollspelet upplevs av huvudaktören. 

Fokus på feedbacken till huvudaktören bör i huvudsak ligga på hur huvudaktören genomförde färdigheten i 

rollspelet, inte på hur medaktören reagerade på färdigheten, vilket snarare passar i feedbacken till medaktören. 

Feedbacken till medaktörens bör handla om hur autentiskt agerandet var. 

Feedbacken ska vara kort. Gärna en sak som var bra och en sak som skulle kunna göras annorlunda nästa gång. 

Om feedbacken från var och en blir för lång finns risk att det dels tar för lång tid, men också att den som ger sin 

feedback sist, inte har någonting att tillägga. 

Sträva efter att alla aktörer ges positiv förstärkning för sina insatser i rollspelet. 

Om det är en välfungerande grupp kan man mycket väl genomföra feedbacken i en gemensam diskussion. Men 

det är viktigt att fokus fortfarande ligger på att ge feedback till aktörernas genomförande av färdigheten. 
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Om det är nödvändigt, kan man ge feedback i en strukturerad turordning. Förslag på turordning; 

1. Medaktör(er) ger feedback till huvudaktören 

2. Huvudaktör ger feedback till medaktör(er) 

3. Gruppdeltagarna ger sin feedback till huvudaktör sen medaktör(er) 

4. Ledarna ger feedback till huvudaktör sen medaktör(er) 

5. Huvudaktören delar med sig av sin upplevelse och tackar för feedbacken. 

Om rollspelet inte genomfördes med framgång eller avslutades med lyckligt slut, ges uppmuntran för gott försök. 

Därefter görs rollspelet om direkt. 

7. ÖVERENSKOMMELSE OM HEMUPPGIFT 

När rollspelet är klart strävar ledarna efter att höja huvudaktörens motivation till att genomföra sin hemuppgift, 

som just tränats. Använd MI-strategier för att framkalla förändringsprat i mobiliseringsspråk1. Huvudaktören 

uppmanas sedan att tänka igenom rollspelet en gång till och sätta sig ned. Till nästa tillfälle arbetar deltagarna 

med att fylla i delen om Självutvärdering i sin problemlogg. 

8. NÄSTA ROLLSPEL 

När sista deltagaren genomfört sitt rollspel, är det dags att avsluta lektionen. 

AVSLUTNING 
Lektionen summeras. Detta görs genom en sammanfattning och några korta kommentarer om nästa lektion. 

Här är det på sin plats att låta gruppen ge kort feedback till ledarna utifrån frågor man kan ställa till gruppen, 

exempelvis; 

- Har ni förstått det vi talat om? 

- Kunde vi gjort något ännu tydligare? 

- Hur kommer ni ha nytta av det vi gått igenom idag? 

Låt deltagarna får ge en kommentar om lektionen och hur hen tror att det kommer att gå att göra 

hemuppgifterna. 

Träffen avslutas lämpligen med att alla får berätta vad de lärt sig eller bara ett ord om träffen. Det viktiga är att 

man får en positiv känsla hos gruppen när de lämnar rummet.  

 

 

  

                                                                 
1 Mobiliseringsspråk innebär yttranden som innehåller åtaganden; exempelvis ”På onsdag ska jag…”. 
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LEKTION 1 – STOPP OCH TÄNK 

AGENDA 

1. Inledning 

2. Tillbakablick 

3. Redovisning av hemuppgift 

4. Träning 

5. Avslutning 

INLEDNING 
Hur man inleder en lektion kan vara avgörande. Det är viktigt att fånga deltagarnas intresse för det man ska 

arbeta med under lektionen. Man kan exempelvis visa ett filmklipp, en bild, berätta en anekdot eller visa ett 

rollspel. Inledningen måste ha en tydlig koppling till innehållet i lektionen. Här är ett förslag på hur man kan 

inleda med en bild; 

Ledarna visar en bild på en person, vars bil just blivit påkörd på en parkering, så att dörren blivit 

repad och inleder en kort diskussion med gruppen utifrån följande frågor; 

- Vad har hänt? Vilka tankar har personen? Vilken eller vilka känslor har personen? Vad kommer 

personen göra om personen agerar direkt? Och vad kommer personen att göra om personen agerar 

dagen efter? 

Gruppen får dela med sig av sina tankar om bilden. Därefter säger ledarna något i stil med; 

- Som vi upptäckte hände det något i den här situationen, som personen på bilden inte kunde styra 

över. Sen fanns det flera olika sätt som personen skulle kunna agera på! Vi upptäckte dessutom hur 

stor betydelse det skulle kunna ha om personen tagit sig tid till att tänka efter innan personen 

agerade. Vi ska tala om något som kallas Stopp och tänk. 

TILLBAKABLICK 

Efter inledningen görs en tillbakablick för att påminna deltagarna om vad som hände vid förra tillfället och 

samtidigt tydliggöra kopplingen mellan förra lektionen till innehållet i den aktuella. Vid första lektionstillfället kan 

man återknyta till vad som diskuterades under förmötet eller be deltagarna dela med sig av tankar de har eller 

haft inför kursstarten. 

REDOVISNING AV HEMUPPGIFT 

Det är utanför programrummet, den verkliga träningen sker. Det är viktigt att förstärka alla försök att träna på 

det som gåtts igenom under lektionerna. När deltagarna redovisar sina hemuppgifter från problemloggarna, 

skrivs deltagarnas namn upp på tavlan, följt av stödord ifrån deras berättelser. 

Dessa noteringar utgör underlag för rollspel längre fram i lektionen. Det är därför viktigt att visa intresse för 

hemuppgiften, så att man får fram tillräckligt med information som underlag för rollspelen. Försök identifiera 

eventuella etablerande omständigheter. 

Det kan vara bra att utgår ifrån vem som var med, var det hände, när det inträffade, känslan man känner i stunden 

och de etablerande omständigheterna. 
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TRÄNING 

Här följer stegen träningsproceduren i lektionen. 

1. Beskrivning av färdigheten 

2. Övning 

3. Modellering 

4. Identifiering av träningsbehov 

5. Rollspela färdigheten 

6. Feedback 

7. Överenskommelse om hemuppgift 

8. Nästa rollspel 

1. BESKRIVNING AV FÄRDIGHETEN – STOPP OCH TÄNK 

För att veta att man faktiskt står inför ett problem, behöver 

man kunna stanna upp ett ögonblick och vinna lite tid innan 

man agerar. Om man inte uppmärksammar kroppens 

reaktioner ökar risken att man agerar på ett sätt som skapar 

nya problem. 

För att kunna stanna upp och tänka behöver man vara bra på 

att lägga märke till tankar, känslor och fysiska reaktioner som 

talar om att man har ett problem. 

I första steget i problemlösningskedjan använder man sig av 

Signaler och Dämpare. (jmf. Känslohantering i ART). 

2. ÖVNING 

ÖVNING 1 – SIGNALER – NÄR MAN UPPTÄCKER ATT MAN HAR PROBLEM 

När något problematiskt drabbar oss, startar en reaktion i kroppen som talar om för oss att vi bör agera. Om vi 

kan stanna upp och tänka efter innan vi agerar, blir resultatet sannolikt bättre ur ett längre perspektiv. Vi behöver 

därför vara extra uppmärksamma på våra kroppsliga reaktioner, våra signaler. 

Tankarna och intensiteten av den kroppsliga reaktionen kan vara olika beroende på problemets upplevda 

omfattning och karaktär. Man kan uppleva en enorm frustration, men det kan också yttra sig som enbart en 

”störande” tanke. 

Vår inre tolkning (tankar) av det inträffade leder oss mot att reagera. Reaktionen vi känner är fysisk. Det kan vara 

adrenalinpåslag som leder till muskelspänning, att käken bits ihop, att pupillerna utvidgas och att pulsen ökar för 

Kognitiva förvrängningar 

En kognitiv förvrängning eller en tankefälla 

är ett inre uttalande som ofta innehåller 

ytterligheter som alltid, aldrig, alla eller 

ingen. Man kan härleda dessa tankefällor ur 

den inre uppfattningen om hur världen är 

och hur man därmed behöver förhålla sig till 

den. Tankefällorna dyker upp när vi hamnar 

i situationer som i vår tolkning stämmer 

överens med vår uppfattning av omvärlden. 

Därför behandlar vi ofta tankefällor som 

sanning och rättfärdigar vårt beteende, om 

de inte ifrågasätts.  

Reflektionsfrågor 
Använd reflektionsfrågor för att fördjupa förståelsen och lotsa deltagarna mellan det abstrakta och konkreta.  

Exempel på reflektionsfrågor; 

- Vad tänker du på när du hör ordet problem?  
- Hur kan man undvika att ”bara tänka” på problemet utan att göra något åt det? 
- Hur skulle du beskriva din problemlösningsförmåga? Hur löser du problem idag? Vad för skillnad kan 

det vara mellan olika problem? 
- Kan man se ett problem som en utmaning?  
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att ge mer syre ut i blodet som fokuseras till de mest nödvändiga musklerna. Det kan också vara att håret på 

kroppen reser sig eller att andningen blir mer ytlig. Känslan kan upplevas som att det kryper i kroppen. 

Dessa fysiska signaler talar om för oss att det som händer i omgivningen är relevant att fokusera på. 

Tankarna eller tolkningen av det som händer, tillsammans med signalerna, talar om för oss vilken känsla vi 

upplever. Om det exempelvis är något vi tolkar som fara eller hot, känner man rädsla eller ilska. Känslan vi 

upplever ger vår hjärna en signal om att vi behöver agera. t.ex. fly, slåss eller frys. Det kan också vara positiva 

saker som t.ex. att skratta. Sådant vi uppfattar som ett mindre problem ger en mildare reaktion. 

Om vi blir bra på att tolka situationen i tanken och även sätta ord på vilken känsla vi upplever, kan vi också bli 

bättre på att avgöra om det faktiskt är ett problem vi står inför. I denna ”inre dialog” kan vi finna kognitiva 

förvrängningar eller tankefällor – föreställningar om omgivningen. 

Ofta är den inre dialogen korta konstateranden men kan också formuleras som meningar om det vi upplever.  

Om man har svårt att hantera problem, kan man också ha svårt att särskilja dessa inre sanningar ifrån 

verkligheten. Man ifrågasätter helt enkelt inte om det man omedelbart tänker faktiskt stämmer. 

De kognitiva förvrängningarna kan vara mindre gynnsamma för oss om vi ska försöka behålla kontrollen.  

LEK DETEKTIV 

En problemlösare måste vara en bra detektiv och lägga märke till alla ledtrådar som finns i en situation. För att 

förstå vad som är problemet måste man studera exakt vad det är som händer. Välj något av följande: 

1. Använd bilder som visar en interaktion mellan olika personer och låt gruppdeltagarna beskriva vad de ser. 

Påpeka att man ser olika saker. 

2. Spela upp ett scenario där den ena ledaren överlämnar ett kuvert, innehållande ett papper med text, som 

läsaren reagerar på. 

3. Konstruera/modellera en situation där gruppdeltagarna får beskriva i detalj vad de såg 

Exempelvis: Be någon annan personal komma in i rummet och be att få tala med en av ledarna, med en 

allvarlig/lättsam ton.  

Låt deltagarna beskriva i detalj vad de såg. Låt deltagarna diskutera hur de skulle reagera om de ställdes inför de 

situationer de just sett. Låt de fundera över om de tror att deras första reaktion hade varit gynnsam för att 

hantera situationen på bästa sätt. Diskutera hur skillnaden skulle bli om man agerade direkt jämfört med om 

man väntade, t.ex. några minuter eller kanske till dagen efter. 

Sammanfatta övningen. 
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ÖVNING 2 – DÄMPARE – ATT SÄGA STOPP TILL SIG SJÄLV 

I en överlevnadssituation kommer känslorna hjälpa oss med vad vi behöver göra. I många fall är det helt rätt att 

agera på känslan. När vi som primitiva varelser levde i vildmarken var dessa känslor avgörande för vår överlevnad. 

Men vårt samhälle har utvecklats snabbare än vår hjärna, vilket innebär att dessa reaktioner finns kvar. Det 

innebär att dessa reaktioner inte alltid är gångbara. Även idag kan det vara helt rätt att agera aggressivt i en 

överlevnadssituation. Ett tydligt exempel på att vi ibland reagerar på ett sätt som inte är ändamålsenligt är 

panikångest, som kan komma plötsligt. 

Om upplevelsen är extra kraftig behöver vi ta ett steg tillbaka, för att sedan kunna agera ändamålsenligt. När vi 

upplever en känsla vill vi med ganska stor sannolikhet agera på känslan utifrån vad tankarna tillsammans med 

signalerna talar om för oss. För att inte göra något vi senare ångrar behöver vi vinna tid till att tänka.  

För att vinna tid använder vi dämpare. Om de kroppsliga reaktionerna är kraftiga har vi inte så stor kognitiv 

förmåga just då. Så att börja resonera med oss själva om konsekvenser av ett eventuellt agerande är svårt. Vi 

behöver vinna tid för att inte överreagera. 

Exempel på dämpare är; 

1. Djupandning 

Man koncentrerar andningen djupt ner i buken genom att andas in genom näsan och ut genom munnen. 

Det finns en mängd olika tekniker för att träna på djupandning. Man försöker helt enkelt att slappna av. 

Principen är att vinna över spänningarna i kroppen (signalerna) genom att ersätta dem med det motsatta 

– avslappning. 

 

2. Baklängesräkning 

Genom att i tanken räkna baklänges från 10 kan vi gå djupare in i koncentration för varje siffra. Försök 

räkna långsammare för varje siffra, så att när man når 1, är man helt avslappnad. Är man fortfarande 

spänd, börjar man om från 10. 

 

3. Behagliga tankar 

När man förflyttar tankarna till något annat som är behagligt att tänka på, låter vi dessa tankar ta över de 

störande och icke ändamålsenliga tankarnas plats i sinnet. Det handlar inte om att ”slå bort” tankar, 

snarare att lägga till nya tankar, som är behagligare att tänka på, vilket så småningom lugnar ned oss. 

 

4. Rida med känslan 

Istället för att motarbeta känslan vi upplever, försöker vi istället sätta ord på den i tanken och uppleva 

den utan att agera på den. Vi sätter oss i ett observerande perspektiv och ”studerar” känslan och dess 

innehåll. Vi känner efter i kroppen vad som händer och koncentrerar oss på att lägga märke till var den 

börjar och hur den förflyttar sig i kroppen. Vi försöker vara nyfikna på våra egna förnimmelser i kroppen. 

Vi rider med känslan. 

Panikångest 

En mycket kraftig reaktion som många upplevt är ångest. När man upplever ångest är det svårt att tänka 

klart, vi får en känsla av att vilja komma ur den situation vi befinner oss i och agerar ofta därefter. 

När denna mycket obehagliga känsla infinner sig, kopplas tankarna in, vilka många gånger innehåller 

kognitiva förvrängningar, t.ex. Jag dör! 

Förvrängningarna eskalerar ångesten och det blir svårt att se någon utväg, som i själva verket bara 

handlar om att vänta ut eller möta attacken. 
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Detta är exempel på dämpare som fungerar för många. Men det är viktigt att hitta den eller de dämpare som 

fungerar för just dig. Man kan naturligtvis kombinera dem eller använda någon egen teknik som hjälper oss att 

vinna de där extra sekunderna som kan vara helt avgörande. 

Dämparen fungerar som ett sätt att säga stopp till sig själv för att därefter kunna fundera över vad som är 

problemet. Ibland kan problemet vara något annat än vad vi först tror. Det kan också vara både större eller 

mindre än vår initiala uppfattning. 

REAKTIONER PÅ PROBLEM 

Människor reagerar på problem på många olika sätt och man kan lära sig känna igen problem genom att bli 

medveten om sina egna tankar och känslor. 

Låt deltagarna beskriva egna problem och diskutera vilka upplevelser som skulle kunna kopplas till deras 

problem.  

Exempel på reaktioner på problem; 

REAKTIONER PÅ PROBLEM 
 

 
 Nedstämdhet En känsla av att vilja ge upp Rastlöshet 
 
 Känslan av att man  Orolig Vill fly undan 
 ändå inte kan fatta     
 det bästa beslutet Otillräcklig Vill undvika 
   problemet genom 
 Förvirrad Arg att göra något annat 
 
 Osäker Olycklig Ledsen 
 
 Skärrad Olustig Vill göra vad som  
   helst för att få det  
 Spänd Nedslagen överstökat 
 
 Tvivlande Frågande Sover 
 
 Se problemet som en En känsla av att vilja skjuta  
 utmaning* fram problemet* 

 

(Goldstein A. , 2003) (*Tillägg av Hall, O & Jönsson, E.) 

Uppmuntra deltagarna att även lägga till andra upplevelser. 

Sammanfatta övningen. 
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3. MODELLERING 

Nu visar ledarna hur det kan se ut när man använder Stopp och tänk. Det är viktigt att ledarna tydligt visar 

färdigheten genom att de tänker högt med tanketecken så att deltagarna tydligt ser och hör vad som är skillnaden 

mellan tankar och handlingar. 

Programledarna modellerar med hjälp av en problemsituation som programledarna själva väljer. Stegen i 

problemlösningskedjan illustreras med fördel av samma exempel genom hela kursen.  

Exempelvis att huvudaktören; 

- inte trivs på sitt arbete 
- vill sluta röka 
- är orolig inför att hen ska börja ett nytt arbete 
- inte blev antagen till en utbildning 
- ska bli förälder 

 
…eller något annat eget exempel. 
 
När ledarna sätter scenen är det viktigt att beskriva även eventuella etablerande omständigheter, så att 

deltagarna ges möjlighet att reflektera över hur dessa i kan påverka huvudaktörens reaktion. 

Modelleringen är slut när huvudaktören använt färdigheten Stopp och tänk och Självutvärdering. 

Ledaren avslutar modelleringen med en självutvärdering. Här kan vara bra att exempelvis visa betydelsen av de 

etablerande omständigheterna för att visa deltagarna att även dessa är viktiga att vara medveten om då de kan 

påverka hur man reagerar. 

Efter modelleringen genomförts diskuteras kort vad som visats och vad deltagarna lade märke till.  

Om modelleringen blivit otydlig är det viktigt att göra den görs om så att gruppen förstår. 

4. IDENTIFIERING AV TRÄNINGSBEHOV 

När gruppen sett modelleringen är det dags för ledarna att hjälpa var och en med att se fördelen med att träna 

och för att öka chansen att deltagarna kommer använda sig av färdigheten.  

Varje deltagare får berätta om problemsituationer ifrån deras vardag. Deltagarnas namn skrivs upp på tavlan 

tillsammans med stödord som sammanfattar vad deltagaren berättat om problemet hen ställts inför. Skriv gärna 

upp eventuella etablerande omständigheter. Det går lika bra att använda problem ifrån deltagarnas loggar 

(hemuppgifterna). 

Att identifiera träningsbehov innebär att man som ledare medvetet använder strategier för att öka motivation 

till träning av färdigheten. Här är visas ett tydligt inslag av MI genom att man lockar fram förändringsprat. 

Exempel på frågor; 

- Om du tränar på och blir riktigt bra på att färdigheten Stopp och tänk. Vad blir skillnaden då? 

- Vad blir annorlunda om du använder Stopp och tänk? 

- Hur säker är du på att du skulle klara det om du verkligen försökte (1-10)? 
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5. ROLLSPELA FÄRDIGHETEN 

För att rollspelen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att försöka efterlikna verkligheten i möjligaste mån. 

Därför är det viktigt att inhämta all nödvändig information från varje deltagare.  

Följ dessa steg för att göra rollspelen effektiva; 

1. Förbered rollspelet 

Låt huvudaktören (som ska öva färdigheten) välja en eller flera medaktörer (kan även vara ledarna) om 

situationen kräver medaktörer. Se sedan till så att huvudaktören vet vad som ska göras. Om det finns 

medaktörer, låt huvudaktören instruera dem vad de ska säga och göra (för att det ska upplevas realistiskt 

för huvudaktören). 

 

2. Sätt scenen 

Huvudaktören sätter scenen genom att berätta kort om var och när det utspelar sig. Huvudaktören får 

också berätta kort hur hen tror att känslan inför den verkliga situationen kommer att vara. Huvudaktören 

beskriver även de etablerande omständigheterna. 

 

3. Genomför rollspelet 

Direkt efter scenen är satt, startar rollspelet – utan dröjsmål. 

Som ledare ser man till att vara beredd att stötta aktörerna om det behövs, exempelvis genom att 

påminna om de olika stegen eller att huvudaktören visar när hen tänker högt. 

 

Alla rollspel kommer fortsättningsvis alltid avslutas med självutvärdering, som därmed ingår i rollspelet. 

Direkt efter rollspelet, ger grupp och ledare aktörerna en kort applåd för att markera att rollspelet är slut.  

6. FEEDBACK 

Omedelbart efter rollspelet ges feedback till alla aktörerna som då stannar kvar på scenen.  

Turordningen i feedbacken är viktig. Huvudaktören bör ges möjlighet att lyssna på allas feedback innan hen själv 

delar med sig av sin upplevelse. Feedback till medaktörerna är lika viktig, då deras agerande kan vara avgörande 

för hur autentiskt rollspelet upplevs av huvudaktören. 

Fokus på feedbacken till huvudaktören bör i huvudsak ligga på hur huvudaktören genomförde färdigheten i 

rollspelet, inte på hur medaktören reagerade på färdigheten, vilket snarare passar i feedbacken till medaktören. 

Feedbacken till medaktörens bör handla om hur autentiskt agerandet var. 

Feedbacken ska vara kort. Gärna en sak som var bra och en sak som skulle kunna göras annorlunda nästa gång. 

Om feedbacken från var och en blir för lång finns risk att det dels tar för lång tid, men också att den som ger sin 

feedback sist, inte har någonting att tillägga. 

Sträva efter att alla aktörer ges positiv förstärkning för sina insatser i rollspelet. 

Om det är en välfungerande grupp kan man mycket väl genomföra feedbacken i en gemensam diskussion. Men 

det är viktigt att fokus fortfarande ligger på att ge feedback till aktörernas genomförande av färdigheten. 
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Om det är nödvändigt, kan man ge feedback i en strukturerad turordning. Förslag på turordning; 

1. Medaktör(er) ger feedback till huvudaktören 

2. Huvudaktör ger feedback till medaktör(er) 

3. Gruppdeltagarna ger sin feedback till huvudaktör sen medaktör(er) 

4. Ledarna ger feedback till huvudaktör sen medaktör(er) 

5. Huvudaktören delar med sig av sin upplevelse och tackar för feedbacken. 

Om rollspelet inte genomfördes med framgång eller avslutades med lyckligt slut, ges uppmuntran för gott försök. 

Därefter görs rollspelet om direkt. 

7. ÖVERENSKOMMELSE OM HEMUPPGIFT 

När rollspelet är klart strävar ledarna efter att höja huvudaktörens motivation till att genomföra sin hemuppgift, 

som just tränats. Använd MI-strategier för att framkalla förändringsprat i mobiliseringsspråk. Huvudaktören 

uppmanas sedan att tänka igenom rollspelet en gång till och sätta sig ned. 

8. NÄSTA ROLLSPEL 

När sista deltagaren genomfört sitt rollspel, är det dags att avsluta lektionen. 

AVSLUTNING 
Lektionen summeras. Detta görs genom en sammanfattning och några korta kommentarer om nästa lektion. 

Här är det på sin plats att låta gruppen ge kort feedback till ledarna utifrån frågor man kan ställa till gruppen, 

exempelvis; 

- Har ni förstått det vi talat om? 

- Kunde vi gjort något ännu tydligare? 

- Hur kommer ni ha nytta av det vi gått igenom idag? 

Låt deltagarna får ge en kommentar om lektionen och hur hen tror att det kommer att gå att göra 

hemuppgifterna. 

Träffen avslutas lämpligen med att alla får berätta vad de lärt sig eller bara ett ord om träffen. Det viktiga är att 

man får en positiv känsla hos gruppen när de lämnar rummet.  
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LEKTION 2 – PROBLEMIDENTIFIERING 

AGENDA 

1. Inledning 

2. Tillbakablick 

3. Redovisning av hemuppgift 

4. Träning 

5. Avslutning 

INLEDNING 
Hur man inleder en lektion kan vara avgörande. Det är viktigt att fånga deltagarnas intresse för det man ska 

arbeta med under lektionen. Man kan exempelvis visa ett filmklipp, en bild, berätta en anekdot eller visa ett 

rollspel. Inledningen måste ha en tydlig koppling till innehållet i lektionen.  

TILLBAKABLICK 

Gör en tillbakablick för att påminna deltagarna om vad som hände förra tillfället och samtidigt tydliggöra 

kopplingen mellan förra lektionen till innehållet i den aktuella. 

REDOVISNING AV HEMUPPGIFT 

Det är utanför programrummet, den verkliga träningen sker. Det är viktigt att förstärka alla försök att träna på 

det som gåtts igenom under lektionerna. När deltagarna redovisar sina hemuppgifter från problemloggar, skrivs 

deltagarnas namn upp på tavlan, följt av stödord ifrån deras berättelser. 

Dessa noteringar kommer att utgöra underlag för rollspel längre fram i lektionen. Det är därför viktigt att visa 

intresse för hemuppgiften, så att man får fram tillräckligt med information som underlag för rollspelen. Försök 

identifiera eventuella etablerande omständigheter. 

Det kan vara bra att utgår ifrån vem som var med, var det hände, när det inträffade, känslan man känner i stunden 

och de etablerande omständigheterna. 

TRÄNING 
Här följer träningsproceduren i lektionen. 

1. Beskrivning av färdigheten 

2. Övning 

3. Modellering 

4. Identifiering av träningsbehov 

5. Rollspela färdigheten 

6. Feedback 

7. Överenskommelse om hemuppgift 

8. Nästa rollspel 
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1. BESKRIVNING AV FÄRDIGHETEN – PROBLEMIDENTIFIERING 

En bra problemlösare kan snabbt identifiera kärnan i problemet. Om man inte tänker efter finns risk att man 

försöker hantera problemet på ett felaktigt sätt, vilket kan leda till nya problem. Inte allt för sällan kan man 

dessutom ha flera problem samtidigt, som kanske hänger ihop vid kärnan till ett utav dem. Då kan det vara 

smartast att börja vid kärnan om det är möjligt. Genom att dessutom ha klart för sig vad det är man vill uppnå, 

kan man lättare veta hur man ska agera. 

 

2. ÖVNING 

ÖVNING 1 – ATT TA REDA PÅ VAD SOM ÄR PROBLEMET 

När man upplever att man på ett lugnt sätt kan börja tänka på problemet, är det dags att se till att man har 

tillräcklig information för att kunna hantera problemet på bästa sätt. Man försöker definiera på ett tydligt och 

konkret sätt – Vad är problemet? 

Det kan vara svårt att lösa ett problem när viktig information saknas. Problemet kan vara beskrivet för brett, 

snävt eller för krångligt. 

1. Beskriv ett problem som är allt för brett definierat. 

Exempel; 

Det är problem med växthuseffekten 

 

2. Beskriv ett problem som är allt för snävt definierat. 

Exempel; 

Din arbetskamrat skäller på dig. 

 

3. Beskriv ett problem som är allt för krångligt definierat. 

Exempel; 

Jag har svårt att umgås med Pelle när han är med Mirza, för då blir Pelle stöddig, om Mirza är på bra 

humör är med är det annorlunda. 

 Sammanfatta övningen. 

  

Reflektionsfrågor 
Använd reflektionsfrågor för att fördjupa förståelsen och lotsa deltagarna mellan det abstrakta och konkreta.  

Exempel på reflektionsfrågor; 

- Är det alltid lätt att veta vad det ”egentliga” problemet är?  
- Är det alltid lätt att veta vad man vill? När kan det vara svårt? 
- När jag vet vad jag vill, vad kan det finnas för hinder? 
- Är det alltid/aldrig mitt eget fel att jag inte når mina mål? 
- Hur påverkar andra mina mål?  
- Vad kan jag vinna – förlora på att göra en förändring?  
- Vi uppfattar och tolkar världen olika. Vad kan det bero på? 
- Hur gjorde Sokrates när han använde sin förlossningskonst? 
- Tror du att du använder tankefällor, vilka? 
- Varför använder vi tankefällor? 
- Kan det vara bra att använda tankefällor? När och varför/varför inte? 
- Vad innebär ”dumma misstag klyftiga personer gör” (Freeman)? 

- En psykiater (Fuhrman) menar att man bör omvandla klagomål till önskemål. Vad tror du? 
 

-  
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Visa olika bilder som illustrerar en problemsituation.  

1. Be gruppdeltagarna att förklara vad det är som är problem. 
 

2. Försök få fram konkreta svar som ger specifika detaljer i förhållande till specifika beteenden. 
 

Sammanfatta övningen. 
 

ÖVNING 2 – ATT VETA VAD MAN VILL UPPNÅ 

När man bestämt sig för vad kärnan till problemet är kan man börja fundera på vad jag vill uppnå. Hur vill jag att 

situationen ska se ut när jag löst problemet? Det kan vara bra att ta till hjälp lite olika strategier för hur jag ska 

formulera målet. 

SMART-mål är ett exempel på hur man kan ställa frågor till 

sig själv när man kommer fram till vad det är jag vill uppnå. 

Genom att ställa sig frågor till sig själv kan man lättare 

komma fram till vad problemet är. 

 

 

Exempel på frågor: 

- Vad vill jag egentligen, vilket mål har jag? 
- Vad är det som hindrar mig att nå mitt mål? 
- Vilka förändringar krävs? 

 
1. Gör en modellering där frågorna används genom illustration med tanketecken. 

Exempel: Du måste ringa din kompis i eftermiddag och berätta att du inte kan komma på hans/hennes 
födelsedagsfest p.g.a. att du glömt bort att det var ikväll och planerat in annat som är för sent att ändra. 

 

DEFINIERA PROBLEMET 
 

 
1. Vad vill jag egentligen, vilket mål har jag? 
 Jag vill inte missa mina vänners födelsedagsfester. 
 
2. Vad är det som hindrar mig att nå mitt mål? 
 Hindret är jag inte skrivit upp när min kompis fest är. 
 
3. Vilka förändringar krävs? 
 Jag måste skaffa en kalender eller börja använda min mobilkalender. 

 

 

  

Att sätta upp mål 

Specifikt – Hur ser det ut när jag nått mitt mål? 

Mätbart – Hur ser jag att det är så? 

Attraktivt – Är det detta jag vill? 

Realistiskt – Är det möjligt? 

Tidsbestämt – När ska jag uppnått det?  
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Låt gruppdeltagarna ge feedback utifrån målformuleringspunkterna. 

Sammanfatta övningen. 

2. Låt gruppdeltagarna välja en problemsituation från sin egen problemlogg, sedan parvis turas om att 
intervjua varandra för att förstå: 
 

- vad den andre egentligen vill, vilket mål han/hon har 
- vad det är som hindrar honom/henne att nå sitt mål 
- vilka förändringar som krävs 
 
Sammanfatta övningen. 
 

3. MODELLERING 

Nu visar ledarna hur det kan se ut när man använder Stopp och tänk och Problemidentifiering. Det är viktigt att 

ledarna tydligt visar färdigheten genom att de tänker högt med tanketecken så att deltagarna tydligt ser och hör 

vad som är skillnaden mellan tankar och handlingar. 

Programledarna modellerar med hjälp av en problemsituation som programledarna själva väljer. Stegen i 

problemlösningskedjan illustreras med fördel av samma exempel genom hela kursen.  

Exempelvis att huvudaktören; 

- inte trivs på sitt arbete 
- vill sluta röka 
- är orolig inför att hen ska börja ett nytt arbete 
- inte blev antagen till en utbildning 
- ska bli förälder 

 
…eller något annat eget exempel. 
 
När ledarna sätter scenen är det viktigt att beskriva även eventuella etablerande omständigheter, så att 

deltagarna ges möjlighet att reflektera över hur dessa i kan påverka huvudaktörens reaktion. 

Modelleringen är slut när huvudaktören använt färdigheterna Stopp och tänk, Problemidentifiering och 

Självutvärdering. 

Ledaren avslutar modelleringen med en självutvärdering. Här kan vara bra att exempelvis visa betydelsen av de 

etablerande omständigheterna för att visa deltagarna att även dessa är viktiga att vara medveten om då de kan 

påverka hur man reagerar. 

Efter modelleringen genomförts diskuteras kort vad som visats och vad deltagarna lade märke till.  

Om modelleringen blivit otydlig är det viktigt att göra den görs om så att gruppen förstår. 

4. IDENTIFIERING AV TRÄNINGSBEHOV 

När gruppen sett modelleringen är det dags för ledarna att hjälpa var och en med att se fördelen med att träna 

och för att öka chansen att deltagarna kommer använda sig av färdigheten.  

Varje deltagare får berätta om problemsituationer ifrån deras vardag. Deltagarnas namn skrivs upp på tavlan 

tillsammans med stödord som sammanfattar vad deltagaren berättat om problemet hen ställts inför. Skriv gärna 

upp eventuella etablerande omständigheter. Det går lika bra att använda problem ifrån deltagarnas loggar 

(hemuppgifterna). 



S i d a  26 | 53 

Att identifiera träningsbehov innebär att man som ledare medvetet använder strategier för att öka motivation 

till träning av färdigheten. Här är visas ett tydligt inslag av MI genom att man lockar fram förändringsprat. 

Exempel på frågor; 

- Om du tränar på och blir riktigt bra på att färdigheten Problemidentifiering. Vad blir skillnaden då? 

- Vad blir annorlunda om du använder Problemidentifiering? 

- Hur säker är du på att du skulle klara det om du verkligen försökte (1-10)? 

5. ROLLSPELA FÄRDIGHETEN 

För att rollspelen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att försöka efterlikna verkligheten i möjligaste mån. 

Därför är det viktigt att inhämta all nödvändig information från varje deltagare.  

Följ dessa steg för att göra rollspelen effektiva; 

1. Förbered rollspelet 

Låt huvudaktören (som ska öva färdigheten) välja en eller flera medaktörer (kan även vara ledarna) om 

situationen kräver medaktörer. Se sedan till så att huvudaktören vet vad som ska göras. Om det finns 

medaktörer, låt huvudaktören instruera dem vad de ska säga och göra (för att det ska upplevas realistiskt 

för huvudaktören). 

 

2. Sätt scenen 

Huvudaktören sätter scenen genom att berätta kort om var och när det utspelar sig. Huvudaktören får 

också berätta kort hur hen tror att känslan inför den verkliga situationen kommer att vara. Huvudaktören 

beskriver även de etablerande omständigheterna. 

 

3. Genomför rollspelet 

Direkt efter scenen är satt, startar rollspelet – utan dröjsmål. 

Som ledare ser man till att vara beredd att stötta aktörerna om det behövs, exempelvis genom att 

påminna om de olika stegen eller att huvudaktören visar när hen tänker högt. 

Alla rollspel kommer fortsättningsvis alltid avslutas med självutvärdering, som därmed ingår i rollspelet. 

Direkt efter rollspelet, ger grupp och ledare aktörerna en kort applåd för att markera att rollspelet är slut.  

6. FEEDBACK 

Omedelbart efter rollspelet ges feedback till alla aktörerna som då stannar kvar på scenen.  

Turordningen i feedbacken är viktig. Huvudaktören bör ges möjlighet att lyssna på allas feedback innan hen själv 

delar med sig av sin upplevelse. Feedback till medaktörerna är lika viktig, då deras agerande kan vara avgörande 

för hur autentiskt rollspelet upplevs av huvudaktören. 

Fokus på feedbacken till huvudaktören bör i huvudsak ligga på hur huvudaktören genomförde färdigheten i 

rollspelet, inte på hur medaktören reagerade på färdigheten, vilket snarare passar i feedbacken till medaktören. 

Feedbacken till medaktörens bör handla om hur autentiskt agerandet var. 

Feedbacken ska vara kort. Gärna en sak som var bra och en sak som skulle kunna göras annorlunda nästa gång. 

Om feedbacken från var och en blir för lång finns risk att det dels tar för lång tid, men också att den som ger sin 

feedback sist, inte har någonting att tillägga. 

Sträva efter att alla aktörer ges positiv förstärkning för sina insatser i rollspelet. 
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Om det är en välfungerande grupp kan man mycket väl genomföra feedbacken i en gemensam diskussion. Men 

det är viktigt att fokus fortfarande ligger på att ge feedback till aktörernas genomförande av färdigheten. 

Om det är nödvändigt, kan man ge feedback i en strukturerad turordning. Förslag på turordning; 

1. Medaktör(er) ger feedback till huvudaktören 

2. Huvudaktör ger feedback till medaktör(er) 

3. Gruppdeltagarna ger sin feedback till huvudaktör sen medaktör(er) 

4. Ledarna ger feedback till huvudaktör sen medaktör(er) 

5. Huvudaktören delar med sig av sin upplevelse och tackar för feedbacken. 

Om rollspelet inte genomfördes med framgång eller avslutades med lyckligt slut, ges uppmuntran för gott försök. 

Därefter görs rollspelet om direkt. 

7. ÖVERENSKOMMELSE OM HEMUPPGIFT 

När rollspelet är klart strävar ledarna efter att höja huvudaktörens motivation till att genomföra sin hemuppgift, 

som just tränats. Använd MI-strategier för att framkalla förändringsprat i mobiliseringsspråk. Huvudaktören 

uppmanas sedan att tänka igenom rollspelet en gång till och sätta sig ned. 

8. NÄSTA ROLLSPEL 

När sista deltagaren genomfört sitt rollspel, är det dags att avsluta lektionen. 

AVSLUTNING 
Lektionen summeras. Detta görs genom en sammanfattning och några korta kommentarer om nästa lektion. 

Här är det på sin plats att låta gruppen ge kort feedback till ledarna utifrån frågor man kan ställa till gruppen, 

exempelvis; 

- Har ni förstått det vi talat om? 

- Kunde vi gjort något ännu tydligare? 

- Hur kommer ni ha nytta av det vi gått igenom idag? 

Låt deltagarna får ge en kommentar om lektionen och hur hen tror att det kommer att gå att göra 

hemuppgifterna. 

Träffen avslutas lämpligen med att alla får berätta vad de lärt sig eller bara ett ord om träffen. Det viktiga är att 

man får en positiv känsla hos gruppen när de lämnar rummet.  
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LEKTION 3 – PERSPEKTIV 

AGENDA 

1. Inledning 

2. Tillbakablick 

3. Redovisning av hemuppgift 

4. Träning 

5. Avslutning 

INLEDNING 
Hur man inleder en lektion kan vara avgörande. Det är viktigt att fånga deltagarnas intresse för det man ska 

arbeta med under lektionen. Man kan exempelvis visa ett filmklipp, en bild, berätta en anekdot eller visa ett 

rollspel. Inledningen måste ha en tydlig koppling till innehållet i lektionen.  

TILLBAKABLICK 

Gör en tillbakablick för att påminna deltagarna om vad som hände förra tillfället och samtidigt tydliggöra 

kopplingen mellan förra lektionen till innehållet i den aktuella. 

REDOVISNING AV HEMUPPGIFT 

Det är utanför programrummet, den verkliga träningen sker. Det är viktigt att förstärka alla försök att träna på 

det som gåtts igenom under lektionerna. När deltagarna redovisar sina hemuppgifter från problemloggar, skrivs 

deltagarnas namn upp på tavlan, följt av stödord ifrån deras berättelser. 

Dessa noteringar kommer att utgöra underlag för rollspel längre fram i lektionen. Det är därför viktigt att visa 

intresse för hemuppgiften, så att man får fram tillräckligt med information som underlag för rollspelen. Försök 

identifiera eventuella etablerande omständigheter. 

Det kan vara bra att utgår ifrån vem som var med, var det hände, när det inträffade, känslan man känner i stunden 

och de etablerande omständigheterna. 

TRÄNING 
Här följer träningsproceduren i lektionen. 

1. Beskrivning av färdigheten 

2. Övning 

3. Modellering 

4. Identifiering av träningsbehov 

5. Rollspela färdigheten 

6. Feedback 

7. Överenskommelse om hemuppgift 

8. Nästa rollspel 
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1. BESKRIVNING AV FÄRDIGHETEN – PERSPEKTIV 

Genom att kunna sätta sig i ett observerande perspektiv kan man hitta lösningar på problemet man kanske inte 

kommit på annars. För att lösa ett problem på ett bra sätt måste man ta hänsyn till eget och andras perspektiv 

men också skilja mellan fakta och åsikt. Handlar vi snabbt utifrån felaktig information kan vi förvärra situationen. 

2. ÖVNING 

ÖVNING 1 – FAKTA ELLER ÅSIKT – VAD SER JAG? VILKA FAKTA HAR JAG? VAD BEHÖVER JAG VETA? 

För att vara en bra problemlösare måste man skilja mellan vad som är sant och vad man tror är sant. Har vi för 

lite information måste man ta reda på mer – vi måste fråga. 

1. Använd bilder som klippts itu eller är tvetydiga, så att all information inte finns med. Låt gruppen öva sig 
på att hitta bevis (fakta) och inte dra slutsatser utan tillräcklig information (åsikt). 
 

Sammanfatta övningen. 
 

ANDRAS UPPFATTNING – VAD SER ANDRA? VAD TÄNKER DE? 

Ett problem kan upplevas på olika sätt. Vi kan kontrollera en händelse bättre om vi i förväg funderar över hur 

andra uppfattar vårt beteende. 

1. Placera ett föremål mitt i rummet och be gruppdeltagarna beskriva eller rita föremålet ur sin synvinkel. 
 

2. Använd bilder och be varje gruppmedlem berätta hur personerna på bilderna uppfattar situationen. 
 

Sammanfatta övningen. 
 

ÖVNING 2 – ANDRAS UPPFATTNING – VAD KÄNNER DE? 

Om vi förstår hur andra känner sig i en problemsituation ökar våra möjligheter att förutse hur de kommer att 

agera.  

1. Använd bilder på ansikten och låt gruppen identifiera olika känslor och ansiktsuttryck. 
 
Sammanfatta övningen. 
 
  

Reflektionsfrågor 
Använd reflektionsfrågor för att fördjupa förståelsen och lotsa deltagarna mellan det abstrakta och konkreta.  

Exempel på reflektionsfrågor; 

- Ibland har man klart för sig vad som hände i en viss situation men när jag diskuterar det med min 
kompis/arbetskamrat så visar det sig att han/hon har en helt annan bild. Vad kan det bero på? 

- Vilka situationer är lättare/svårare att minnas?    
- Kan man vara objektiv? 
- Hur skiljer man mellan fakta och åsikt? 
- Är mina egna känslor fakta eller åsikt? Är andras känslor fakta eller åsikt?  
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3. MODELLERING 

Nu visar ledarna hur det kan se ut när man använder Stopp och tänk, Problemidentifiering och Perspektiv. Det är 

viktigt att ledarna tydligt visar färdigheten genom att de tänker högt med tanketecken så att deltagarna tydligt 

ser och hör vad som är skillnaden mellan tankar och handlingar. 

Programledarna modellerar med hjälp av en problemsituation som programledarna själva väljer. Stegen i 

problemlösningskedjan illustreras med fördel av samma exempel genom hela kursen.  

Exempelvis att huvudaktören; 

- inte trivs på sitt arbete 
- vill sluta röka 
- är orolig inför att hen ska börja ett nytt arbete 
- inte blev antagen till en utbildning 
- ska bli förälder 

 
…eller något annat eget exempel. 
 
När ledarna sätter scenen är det viktigt att beskriva även eventuella etablerande omständigheter, så att 

deltagarna ges möjlighet att reflektera över hur dessa i kan påverka huvudaktörens reaktion. 

Modelleringen är slut när huvudaktören använt färdigheterna Stopp och tänk, Problemidentifiering, Perspektiv 

och Självutvärdering. 

Ledaren avslutar modelleringen med en självutvärdering. Här kan vara bra att exempelvis visa betydelsen av de 

etablerande omständigheterna för att visa deltagarna att även dessa är viktiga att vara medveten om då de kan 

påverka hur man reagerar. 

Efter modelleringen genomförts diskuteras kort vad som visats och vad deltagarna lade märke till.  

Om modelleringen blivit otydlig är det viktigt att göra den görs om så att gruppen förstår. 

4. IDENTIFIERING AV TRÄNINGSBEHOV 

När gruppen sett modelleringen är det dags för ledarna att hjälpa var och en med att se fördelen med att träna 

och för att öka chansen att deltagarna kommer använda sig av färdigheten.  

Varje deltagare får berätta om problemsituationer ifrån deras vardag. Deltagarnas namn skrivs upp på tavlan 

tillsammans med stödord som sammanfattar vad deltagaren berättat om problemet hen ställts inför. Skriv gärna 

upp eventuella etablerande omständigheter. Det går lika bra att använda problem ifrån deltagarnas loggar 

(hemuppgifterna). 

Att identifiera träningsbehov innebär att man som ledare medvetet använder strategier för att öka motivation 

till träning av färdigheten. Här är visas ett tydligt inslag av MI genom att man lockar fram förändringsprat. 

Exempel på frågor; 

- Om du tränar på och blir riktigt bra på att färdigheten Perspektiv. Vad blir skillnaden då? 

- Vad blir annorlunda om du använder Perspektiv? 

- Hur säker är du på att du skulle klara det om du verkligen försökte (1-10)? 
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5. ROLLSPELA FÄRDIGHETEN 

För att rollspelen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att försöka efterlikna verkligheten i möjligaste mån. 

Därför är det viktigt att inhämta all nödvändig information från varje deltagare.  

Följ dessa steg för att göra rollspelen effektiva; 

1. Förbered rollspelet 

Låt huvudaktören (som ska öva färdigheten) välja en eller flera medaktörer (kan även vara ledarna) om 

situationen kräver medaktörer. Se sedan till så att huvudaktören vet vad som ska göras. Om det finns 

medaktörer, låt huvudaktören instruera dem vad de ska säga och göra (för att det ska upplevas realistiskt 

för huvudaktören). 

 

2. Sätt scenen 

Huvudaktören sätter scenen genom att berätta kort om var och när det utspelar sig. Huvudaktören får 

också berätta kort hur hen tror att känslan inför den verkliga situationen kommer att vara. Huvudaktören 

beskriver även de etablerande omständigheterna. 

 

3. Genomför rollspelet 

Direkt efter scenen är satt, startar rollspelet – utan dröjsmål. 

Som ledare ser man till att vara beredd att stötta aktörerna om det behövs, exempelvis genom att 

påminna om de olika stegen eller att huvudaktören visar när hen tänker högt. 

 

Alla rollspel kommer fortsättningsvis alltid avslutas med självutvärdering, som därmed ingår i rollspelet. 

Direkt efter rollspelet, ger grupp och ledare aktörerna en kort applåd för att markera att rollspelet är slut.  

6. FEEDBACK 

Omedelbart efter rollspelet ges feedback till alla aktörerna som då stannar kvar på scenen.  

Turordningen i feedbacken är viktig. Huvudaktören bör ges möjlighet att lyssna på allas feedback innan hen själv 

delar med sig av sin upplevelse. Feedback till medaktörerna är lika viktig, då deras agerande kan vara avgörande 

för hur autentiskt rollspelet upplevs av huvudaktören. 

Fokus på feedbacken till huvudaktören bör i huvudsak ligga på hur huvudaktören genomförde färdigheten i 

rollspelet, inte på hur medaktören reagerade på färdigheten, vilket snarare passar i feedbacken till medaktören. 

Feedbacken till medaktörens bör handla om hur autentiskt agerandet var. 

Feedbacken ska vara kort. Gärna en sak som var bra och en sak som skulle kunna göras annorlunda nästa gång. 

Om feedbacken från var och en blir för lång finns risk att det dels tar för lång tid, men också att den som ger sin 

feedback sist, inte har någonting att tillägga. 
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Sträva efter att alla aktörer ges positiv förstärkning för sina insatser i rollspelet. 

Om det är en välfungerande grupp kan man mycket väl genomföra feedbacken i en gemensam diskussion. Men 

det är viktigt att fokus fortfarande ligger på att ge feedback till aktörernas genomförande av färdigheten. 

Om det är nödvändigt, kan man ge feedback i en strukturerad turordning. Förslag på turordning; 

1. Medaktör(er) ger feedback till huvudaktören 

2. Huvudaktör ger feedback till medaktör(er) 

3. Gruppdeltagarna ger sin feedback till huvudaktör sen medaktör(er) 

4. Ledarna ger feedback till huvudaktör sen medaktör(er) 

5. Huvudaktören delar med sig av sin upplevelse och tackar för feedbacken. 

Om rollspelet inte genomfördes med framgång eller avslutades med lyckligt slut, ges uppmuntran för gott försök. 

Därefter görs rollspelet om direkt. 

7. ÖVERENSKOMMELSE OM HEMUPPGIFT 

När rollspelet är klart strävar ledarna efter att höja huvudaktörens motivation till att genomföra sin hemuppgift, 

som just tränats. Använd MI-strategier för att framkalla förändringsprat i mobiliseringsspråk. Huvudaktören 

uppmanas sedan att tänka igenom rollspelet en gång till och sätta sig ned. 

8. NÄSTA ROLLSPEL 

När sista deltagaren genomfört sitt rollspel, är det dags att avsluta lektionen. 

AVSLUTNING 
Lektionen summeras. Detta görs genom en sammanfattning och några korta kommentarer om nästa lektion. 

Här är det på sin plats att låta gruppen ge kort feedback till ledarna utifrån frågor man kan ställa till gruppen, 

exempelvis; 

- Har ni förstått det vi talat om? 

- Kunde vi gjort något ännu tydligare? 

- Hur kommer ni ha nytta av det vi gått igenom idag? 

Låt deltagarna får ge en kommentar om lektionen och hur hen tror att det kommer att gå att göra 

hemuppgifterna. 

Träffen avslutas lämpligen med att alla får berätta vad de lärt sig eller bara ett ord om träffen. Det viktiga är att 

man får en positiv känsla hos gruppen när de lämnar rummet.  
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LEKTION 4 – ALTERNATIV 

AGENDA 

1. Inledning 

2. Tillbakablick 

3. Redovisning av hemuppgift 

4. Träning 

5. Avslutning 

INLEDNING 
Hur man inleder en lektion kan vara avgörande. Det är viktigt att fånga deltagarnas intresse för det man ska 

arbeta med under lektionen. Man kan exempelvis visa ett filmklipp, en bild, berätta en anekdot eller visa ett 

rollspel. Inledningen måste ha en tydlig koppling till innehållet i lektionen.  

TILLBAKABLICK 

Gör en tillbakablick för att påminna deltagarna om vad som hände förra tillfället och samtidigt tydliggöra 

kopplingen mellan förra lektionen till innehållet i den aktuella. 

REDOVISNING AV HEMUPPGIFT 

Det är utanför programrummet, den verkliga träningen sker. Det är viktigt att förstärka alla försök att träna på 

det som gåtts igenom under lektionerna. När deltagarna redovisar sina hemuppgifter från problemloggar, skrivs 

deltagarnas namn upp på tavlan, följt av stödord ifrån deras berättelser. 

Dessa noteringar kommer att utgöra underlag för rollspel längre fram i lektionen. Det är därför viktigt att visa 

intresse för hemuppgiften, så att man får fram tillräckligt med information som underlag för rollspelen. Försök 

identifiera eventuella etablerande omständigheter. 

Det kan vara bra att utgår ifrån vem som var med, var det hände, när det inträffade, känslan man känner i stunden 

och de etablerande omständigheterna. 

TRÄNING 
Här följer träningsproceduren i lektionen. 

1. Beskrivning av färdigheten 

2. Övning 

3. Modellering 

4. Identifiering av träningsbehov 

5. Rollspela färdigheten 

6. Feedback 

7. Överenskommelse om hemuppgift 

8. Nästa rollspel 
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1. BESKRIVNING AV FÄRDIGHETEN – ALTERNATIV 

Om man har flera olika alternativ att välja mellan, kan man med större sannolikhet lyckas lösa problemet man 

ställts inför. Det kan vara bra att på ett kreativt sätt försöka tänka ut flera lösningar utan att värdera dem så att 

man har många att välja bland när man ska bestämma sig för vad man ska testa. 

 

2. ÖVNING 

VALMÖJLIGHETER: VILKA ALTERNATIV HAR JAG? VAD KAN JAG GÖRA ELLER SÄGA? 

För att kunna göra bra val i en situation måste vi fundera ut mer än ett handlingsalternativ. 

Alla problem har flera olika lösningar och om du ha flera alternativ ökar dina chanser att nå ditt mål och att ta 

dig förbi hinder. 

Det gäller det att identifiera situationsspecifika kännetecken för att i problemsituationen kunna välja den mest 

passande responsen. 

  

Reflektionsfrågor 
Använd reflektionsfrågor för att fördjupa förståelsen och lotsa deltagarna mellan det abstrakta 

och konkreta.  

Exempel på reflektionsfrågor; 

- Om jag vet vad problemet är, jag vill göra något åt det, är det lätt/svårt att välja alternativ? 
- Vad är det som kan försvåra valet? 
- Om jag har idéer om vad och hur jag kan göra, hur kommer det sig att det kanske ända inte 

blir som jag tänkt? 
- Kan det bli så ibland att jag ger upp – jag vill inte ens försöka? Vad kan det bero på? 
- Är du en ”göra”- eller ”tänka”-person?  
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Ett sätt att öka våra möjligheter att finna alternativ är att brainstorma, som innebär att man försöker komma på 

så många idéer som möjligt, utan att göra någon värdering av dem.  

1. Be gruppen tänka på vanligt förekommande problemsituationer som de ofta ställs inför. Låt gruppen 
föreslå så många alternativ till lösningar de kan komma på för att hantera situationen. Skriv upp 
förslagen på tavlan och lägg till de alternativ från tabellen, som gruppen inte tar upp.   

 

ALTERNATIV FÖR ATT HANDSKAS MED PROBLEMSITUATIONER 
 

 
 Beslutsamhet Be att få diskutera problemet 
 
 Ignorera situationen Skämtsamt svar 
 
 Lugnt, icke-fientligt svar Inbjud andra att komma med  
  i din grupp 
 Förhandling om ett annat alternativ  
   
 Rationella, logiska argument Be om hjälp 
 
 Klara, tydliga svar Be om information 
 
 Vänligt och bestämt tonfall Förstå dina egna känslor 
 
 Ta ansvar för beteendet Tänk på hur andra tänker 
 

  Be om ursäkt Tänk på hur andra känner sig 
  

(Goldstein A. , 2003) 

Sammanfatta övningen. 

2. Använd en situation från varje gruppdeltagares problemlogg och låt gruppen ta fram alternativ genom 
brainstorming. Välj passande social/sociala färdigheter. Diskutera alternativen. 

 
Sammanfatta övningen. 
 

3. MODELLERING 

Nu visar ledarna hur det kan se ut när man använder Stopp och tänk, Problemidentifiering, Perspektiv och 

Alternativ. Det är viktigt att ledarna tydligt visar färdigheten genom att de tänker högt med tanketecken så att 

deltagarna tydligt ser och hör vad som är skillnaden mellan tankar och handlingar. 

Programledarna modellerar med hjälp av en problemsituation som programledarna själva väljer. Stegen i 

problemlösningskedjan illustreras med fördel av samma exempel genom hela kursen.  
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Exempelvis att huvudaktören; 

- inte trivs på sitt arbete 
- vill sluta röka 
- är orolig inför att hen ska börja ett nytt arbete 
- inte blev antagen till en utbildning 
- ska bli förälder 

 
…eller något annat eget exempel. 
 
När ledarna sätter scenen är det viktigt att beskriva även eventuella etablerande omständigheter, så att 

deltagarna ges möjlighet att reflektera över hur dessa i kan påverka huvudaktörens reaktion. 

Modelleringen är slut när huvudaktören använt färdigheterna Stopp och tänk, Problemidentifiering, Perspektiv, 

Alternativ och Självutvärdering. 

Ledaren avslutar modelleringen med en självutvärdering. Här kan vara bra att exempelvis visa betydelsen av de 

etablerande omständigheterna för att visa deltagarna att även dessa är viktiga att vara medveten om då de kan 

påverka hur man reagerar. 

Efter modelleringen genomförts diskuteras kort vad som visats och vad deltagarna lade märke till.  

Om modelleringen blivit otydlig är det viktigt att göra den görs om så att gruppen förstår. 

4. IDENTIFIERING AV TRÄNINGSBEHOV 

När gruppen sett modelleringen är det dags för ledarna att hjälpa var och en med att se fördelen med att träna 

och för att öka chansen att deltagarna kommer använda sig av färdigheten.  

Varje deltagare får berätta om problemsituationer ifrån deras vardag. Deltagarnas namn skrivs upp på tavlan 

tillsammans med stödord som sammanfattar vad deltagaren berättat om problemet hen ställts inför. Skriv gärna 

upp eventuella etablerande omständigheter. Det går lika bra att använda problem ifrån deltagarnas loggar 

(hemuppgifterna). 

Att identifiera träningsbehov innebär att man som ledare medvetet använder strategier för att öka motivation 

till träning av färdigheten. Här är visas ett tydligt inslag av MI genom att man lockar fram förändringsprat. 

Exempel på frågor; 

- Om du tränar på och blir riktigt bra på att färdigheten Alternativ. Vad blir skillnaden då? 

- Vad blir annorlunda om du använder Alternativ? 

- Hur säker är du på att du skulle klara det om du verkligen försökte (1-10)? 
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5. ROLLSPELA FÄRDIGHETEN 

För att rollspelen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att försöka efterlikna verkligheten i möjligaste mån. 

Därför är det viktigt att inhämta all nödvändig information från varje deltagare.  

Följ dessa steg för att göra rollspelen effektiva; 

1. Förbered rollspelet 

Låt huvudaktören (som ska öva färdigheten) välja en eller flera medaktörer (kan även vara ledarna) om 

situationen kräver medaktörer. Se sedan till så att huvudaktören vet vad som ska göras. Om det finns 

medaktörer, låt huvudaktören instruera dem vad de ska säga och göra (för att det ska upplevas realistiskt 

för huvudaktören). 

 

2. Sätt scenen 

Huvudaktören sätter scenen genom att berätta kort om var och när det utspelar sig. Huvudaktören får 

också berätta kort hur hen tror att känslan inför den verkliga situationen kommer att vara. Huvudaktören 

beskriver även de etablerande omständigheterna. 

 

3. Genomför rollspelet 

Direkt efter scenen är satt, startar rollspelet – utan dröjsmål. 

Som ledare ser man till att vara beredd att stötta aktörerna om det behövs, exempelvis genom att 

påminna om de olika stegen eller att huvudaktören visar när hen tänker högt. 

 

Alla rollspel kommer fortsättningsvis alltid avslutas med självutvärdering, som därmed ingår i rollspelet. 

Direkt efter rollspelet, ger grupp och ledare aktörerna en kort applåd för att markera att rollspelet är slut.  

6. FEEDBACK 

Omedelbart efter rollspelet ges feedback till alla aktörerna som då stannar kvar på scenen.  

Turordningen i feedbacken är viktig. Huvudaktören bör ges möjlighet att lyssna på allas feedback innan hen själv 

delar med sig av sin upplevelse. Feedback till medaktörerna är lika viktig, då deras agerande kan vara avgörande 

för hur autentiskt rollspelet upplevs av huvudaktören. 

Fokus på feedbacken till huvudaktören bör i huvudsak ligga på hur huvudaktören genomförde färdigheten i 

rollspelet, inte på hur medaktören reagerade på färdigheten, vilket snarare passar i feedbacken till medaktören. 

Feedbacken till medaktörens bör handla om hur autentiskt agerandet var. 

Feedbacken ska vara kort. Gärna en sak som var bra och en sak som skulle kunna göras annorlunda nästa gång. 

Om feedbacken från var och en blir för lång finns risk att det dels tar för lång tid, men också att den som ger sin 

feedback sist, inte har någonting att tillägga. 

Sträva efter att alla aktörer ges positiv förstärkning för sina insatser i rollspelet. 

Om det är en välfungerande grupp kan man mycket väl genomföra feedbacken i en gemensam diskussion. Men 

det är viktigt att fokus fortfarande ligger på att ge feedback till aktörernas genomförande av färdigheten. 
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Om det är nödvändigt, kan man ge feedback i en strukturerad turordning. Förslag på turordning; 

1. Medaktör(er) ger feedback till huvudaktören 

2. Huvudaktör ger feedback till medaktör(er) 

3. Gruppdeltagarna ger sin feedback till huvudaktör sen medaktör(er) 

4. Ledarna ger feedback till huvudaktör sen medaktör(er) 

5. Huvudaktören delar med sig av sin upplevelse och tackar för feedbacken. 

Om rollspelet inte genomfördes med framgång eller avslutades med lyckligt slut, ges uppmuntran för gott försök. 

Därefter görs rollspelet om direkt. 

7. ÖVERENSKOMMELSE OM HEMUPPGIFT 

När rollspelet är klart strävar ledarna efter att höja huvudaktörens motivation till att genomföra sin hemuppgift, 

som just tränats. Använd MI-strategier för att framkalla förändringsprat i mobiliseringsspråk. Huvudaktören 

uppmanas sedan att tänka igenom rollspelet en gång till och sätta sig ned. 

8. NÄSTA ROLLSPEL 

När sista deltagaren genomfört sitt rollspel, är det dags att avsluta lektionen. 

AVSLUTNING 
Lektionen summeras. Detta görs genom en sammanfattning och några korta kommentarer om nästa lektion. 

Här är det på sin plats att låta gruppen ge kort feedback till ledarna utifrån frågor man kan ställa till gruppen, 

exempelvis; 

- Har ni förstått det vi talat om? 

- Kunde vi gjort något ännu tydligare? 

- Hur kommer ni ha nytta av det vi gått igenom idag? 

Låt deltagarna får ge en kommentar om lektionen och hur hen tror att det kommer att gå att göra 

hemuppgifterna. 

Träffen avslutas lämpligen med att alla får berätta vad de lärt sig eller bara ett ord om träffen. Det viktiga är att 

man får en positiv känsla hos gruppen när de lämnar rummet.  
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LEKTION 5 – UTVÄRDERING 

AGENDA 

1. Inledning 

2. Tillbakablick 

3. Redovisning av hemuppgift 

4. Träning 

5. Avslutning 

INLEDNING 
Hur man inleder en lektion kan vara avgörande. Det är viktigt att fånga deltagarnas intresse för det man ska 

arbeta med under lektionen. Man kan exempelvis visa ett filmklipp, en bild, berätta en anekdot eller visa ett 

rollspel. Inledningen måste ha en tydlig koppling till innehållet i lektionen.  

TILLBAKABLICK 

Gör en tillbakablick för att påminna deltagarna om vad som hände förra tillfället och samtidigt tydliggöra 

kopplingen mellan förra lektionen till innehållet i den aktuella. 

REDOVISNING AV HEMUPPGIFT 

Det är utanför programrummet, den verkliga träningen sker. Det är viktigt att förstärka alla försök att träna på 

det som gåtts igenom under lektionerna. När deltagarna redovisar sina hemuppgifter från problemloggar, skrivs 

deltagarnas namn upp på tavlan, följt av stödord ifrån deras berättelser. 

Dessa noteringar kommer att utgöra underlag för rollspel längre fram i lektionen. Det är därför viktigt att visa 

intresse för hemuppgiften, så att man får fram tillräckligt med information som underlag för rollspelen. Försök 

identifiera eventuella etablerande omständigheter. 

Det kan vara bra att utgår ifrån vem som var med, var det hände, när det inträffade, känslan man känner i stunden 

och de etablerande omständigheterna. 

TRÄNING 
Här följer träningsproceduren i lektionen. 

1. Beskrivning av färdigheten 

2. Övning 

3. Modellering 

4. Identifiering av träningsbehov 

5. Rollspela färdigheten 

6. Feedback 

7. Överenskommelse om hemuppgift 

8. Nästa rollspel 
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1. BESKRIVNING AV FÄRDIGHETEN – UTVÄRDERING 

Om man har flera olika alternativ att välja mellan, kan man med större sannolikhet lyckas lösa problemet man 

ställts inför. Det kan vara bra att på ett kreativt sätt försöka tänka ut flera lösningar utan att värdera dem så att 

man har många att välja bland när man ska bestämma sig för vad man ska testa.  

För att få bättre kontroll över situationen måste vi fundera ut olika alternativ och tänka på vad som händer om 

vi väljer ett alternativ framför ett annat. Vi måste således bedöma konsekvenserna, göra valet men också 

utvärdera resultatet. 

2. ÖVNING 

ÖVNING 1 – KONSEKVENSER: VAD KOMMER ATT HÄNDA OM JAG GÖR SI ELLER SÅ? 

Diskutera med gruppen om konsekvenser av två beteenden. 
Exempel: Du blir stoppad av en vakt/polis. 

1. Du blir uppkäftig. 
 

2. Du blir samarbetsvillig. 
 

3. Gruppen tar ett exempel från någon av problemloggarna och brainstormar för att ta fram olika 
alternativ till lösningen. Ta fram för och nackdelar med varje alternativ. 

 
Sammanfatta övningen. 
  

Reflektionsfrågor 
Använd reflektionsfrågor för att fördjupa förståelsen och lotsa deltagarna mellan det abstrakta och konkreta.  

Exempel på reflektionsfrågor; 

- Hur hanterar man ett misslyckande? 
- Vad kan man göra om problemet löstes men lösningen skapade andra problem som man inte förutsåg? 
- Hur kan man påminna sig själv om alla olika konsekvenser; kortsiktiga, långsiktiga, sociala, externa, 

interna, för mig och för andra? 
- Hur viktigt är det att belöna sig själv? 
- Hur har din problemlösningsförmåga påverkat ditt sätt att förhålla dig till problem?  
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ÖVNING 2 – VAL: HUR BESTÄMMER JAG VAD JAG SKA GÖRA? 

Genom att studera effekter av sina beslut får man hjälp att ta beslut i framtiden. Det gäller att välja det alternativ 

som är bäst. 

1. Be gruppen berätta om ett svårt beslut de fattat som de är stolta över. Diskutera hur de värderade 
konsekvenserna. 
 

2. Be gruppen ge exempel på beslut de tagit och sedan ångrat. Diskutera hur de värderade 
konsekvenserna. 
 

3. Låt var och en i gruppen beskriva en situation och rollspela fram till valsituationen. Låt gruppen 
interaktivt ge olika alternativ till fortsättningen. Huvudaktören väljer några av alternativen och rollspelar 
dessa. Utvärdera resultatet. 

 
Sammanfatta övningen. 
 

3. MODELLERING 

Nu visar ledarna hur det kan se ut när man använder hela problemlösningskedjan. Det är viktigt att ledarna tydligt 

visar färdigheten genom att de tänker högt med tanketecken så att deltagarna tydligt ser och hör vad som är 

skillnaden mellan tankar och handlingar. 

Programledarna modellerar med hjälp av en problemsituation som programledarna själva väljer. Stegen i 

problemlösningskedjan illustreras med fördel av samma exempel genom hela kursen.  

Exempelvis att huvudaktören; 

- inte trivs på sitt arbete 
- vill sluta röka 
- är orolig inför att hen ska börja ett nytt arbete 
- inte blev antagen till en utbildning 
- ska bli förälder 

 
…eller något annat eget exempel. 
 
När ledarna sätter scenen är det viktigt att beskriva även eventuella etablerande omständigheter, så att 

deltagarna ges möjlighet att reflektera över hur dessa i kan påverka huvudaktörens reaktion. 

Modelleringen är slut när huvudaktören använt hela problemlösningskedjan och Självutvärdering.  

Ledaren avslutar modelleringen med en självutvärdering. Här kan vara bra att exempelvis visa betydelsen av de 

etablerande omständigheterna för att visa deltagarna att även dessa är viktiga att vara medveten om då de kan 

påverka hur man reagerar. 

Efter modelleringen genomförts diskuteras kort vad som visats och vad deltagarna lade märke till.  

Om modelleringen blivit otydlig är det viktigt att göra den görs om så att gruppen förstår. 
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4. IDENTIFIERING AV TRÄNINGSBEHOV 

När gruppen sett modelleringen är det dags för ledarna att hjälpa var och en med att se fördelen med att träna 

och för att öka chansen att deltagarna kommer använda sig av färdigheten.  

Varje deltagare får berätta om problemsituationer ifrån deras vardag. Deltagarnas namn skrivs upp på tavlan 

tillsammans med stödord som sammanfattar vad deltagaren berättat om problemet hen ställts inför. Skriv gärna 

upp eventuella etablerande omständigheter. Det går lika bra att använda problem ifrån deltagarnas loggar 

(hemuppgifterna). 

Att identifiera träningsbehov innebär att man som ledare medvetet använder strategier för att öka motivation 

till träning av färdigheten. Här är visas ett tydligt inslag av MI genom att man lockar fram förändringsprat. 

Exempel på frågor; 

- Om du tränar på och blir riktigt bra på att färdigheten Utvärdering. Vad blir skillnaden då? 

- Vad blir annorlunda om du använder Utvärdering? 

- Hur säker är du på att du skulle klara det om du verkligen försökte (1-10)? 

5. ROLLSPELA FÄRDIGHETEN 

För att rollspelen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att försöka efterlikna verkligheten i möjligaste mån. 

Därför är det viktigt att inhämta all nödvändig information från varje deltagare.  

Följ dessa steg för att göra rollspelen effektiva; 

1. Förbered rollspelet 

Låt huvudaktören (som ska öva färdigheten) välja en eller flera medaktörer (kan även vara ledarna) om 

situationen kräver medaktörer. Se sedan till så att huvudaktören vet vad som ska göras. Om det finns 

medaktörer, låt huvudaktören instruera dem vad de ska säga och göra (för att det ska upplevas realistiskt 

för huvudaktören). 

 

2. Sätt scenen 

Huvudaktören sätter scenen genom att berätta kort om var och när det utspelar sig. Huvudaktören får 

också berätta kort hur hen tror att känslan inför den verkliga situationen kommer att vara. Huvudaktören 

beskriver även de etablerande omständigheterna. 

 

3. Genomför rollspelet 

Direkt efter scenen är satt, startar rollspelet – utan dröjsmål. 

Som ledare ser man till att vara beredd att stötta aktörerna om det behövs, exempelvis genom att 

påminna om de olika stegen eller att huvudaktören visar när hen tänker högt. 

 

Alla rollspel kommer fortsättningsvis alltid avslutas med självutvärdering, som därmed ingår i rollspelet. 

Direkt efter rollspelet, ger grupp och ledare aktörerna en kort applåd för att markera att rollspelet är slut.  
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6. FEEDBACK 

Omedelbart efter rollspelet ges feedback till alla aktörerna som då stannar kvar på scenen.  

Turordningen i feedbacken är viktig. Huvudaktören bör ges möjlighet att lyssna på allas feedback innan hen själv 

delar med sig av sin upplevelse. Feedback till medaktörerna är lika viktig, då deras agerande kan vara avgörande 

för hur autentiskt rollspelet upplevs av huvudaktören. 

Fokus på feedbacken till huvudaktören bör i huvudsak ligga på hur huvudaktören genomförde färdigheten i 

rollspelet, inte på hur medaktören reagerade på färdigheten, vilket snarare passar i feedbacken till medaktören. 

Feedbacken till medaktörens bör handla om hur autentiskt agerandet var. 

Feedbacken ska vara kort. Gärna en sak som var bra och en sak som skulle kunna göras annorlunda nästa gång. 

Om feedbacken från var och en blir för lång finns risk att det dels tar för lång tid, men också att den som ger sin 

feedback sist, inte har någonting att tillägga. 

Sträva efter att alla aktörer ges positiv förstärkning för sina insatser i rollspelet. 

Om det är en välfungerande grupp kan man mycket väl genomföra feedbacken i en gemensam diskussion. Men 

det är viktigt att fokus fortfarande ligger på att ge feedback till aktörernas genomförande av färdigheten. 

Om det är nödvändigt, kan man ge feedback i en strukturerad turordning. Förslag på turordning; 

1. Medaktör(er) ger feedback till huvudaktören 

2. Huvudaktör ger feedback till medaktör(er) 

3. Gruppdeltagarna ger sin feedback till huvudaktör sen medaktör(er) 

4. Ledarna ger feedback till huvudaktör sen medaktör(er) 

5. Huvudaktören delar med sig av sin upplevelse och tackar för feedbacken. 

Om rollspelet inte genomfördes med framgång eller avslutades med lyckligt slut, ges uppmuntran för gott försök. 

Därefter görs rollspelet om direkt. 

7. ÖVERENSKOMMELSE OM HEMUPPGIFT 

När rollspelet är klart strävar ledarna efter att höja huvudaktörens motivation till att genomföra 

problemlösningskedjan i fortsättningen. Använd MI-strategier för att framkalla förändringsprat i 

mobiliseringsspråk. Huvudaktören uppmanas sedan att tänka igenom rollspelet en gång till och sätta sig ned. 

8. NÄSTA ROLLSPEL 

När sista deltagaren genomfört sitt rollspel, är det dags att avsluta lektionen. 
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AVSLUTNING 

Lektionen och hela programmet summeras. Detta görs genom en sammanfattning. 

Här är det på sin plats att låta gruppen ge kort feedback till ledarna utifrån frågor man kan ställa till gruppen, 

exempelvis; 

- Har ni förstått det vi talat om? 

- Kunde vi gjort något ännu tydligare? 

- Hur kommer ni ha nytta av kursen? 

- Vilken betydelse kommer kursen att ha för er i framtiden? 

Låt deltagarna får ge en kommentar om lektionen och hur hen tror att det kommer att gå att använda 

problemlösning i framtiden. 

Träffen avslutas lämpligen med en diskussion kring vad deltagarna behöver arbeta vidare med. Informera om 

eventuella uppföljningsträffar. 

Dela gärna ut kursintyg/diplom som avslutning. 
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BILAGOR 
HÄR FINNS DOKUMENT SOM ANVÄNDS UNDER PROGRAMMET 
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PROBLEMLÖSNINGSKEDJAN 
 

 

STOPP OCH TÄNK 

• 1. ”Tänk och känn” om du har ett problem 

 2. Använd dämpare 

• 3. Säg ”stopp och tänk” 

 

 

PROBLEMIDENTIFIERING 
•  1. Vilket är mitt problem? 

•  2. Definiera problemet (mål, hinder, förändring) 

 

 

PERSPEKTIV 
•  1. Fakta eller åsikt (Vad ser jag? Vilka fakta har jag? 

    Vad behöver jag veta?) 

•  2. Andras uppfattning  (Vad ser, tänker, känner de?) 

  

 

ALTERNATIV 
•  1. Vilka alternativ har jag? 

•  2. Vad kan jag säga/göra? 

 

 

UTVÄRDERING 
•  1. Värdera alternativen och välj 

  2. Använd det valda alternativet 

•  3. Bedöm resultatet 

 4. Självutvärdering 
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PROBLEMLOGG 
 

 
Vilket är problemet? Beskriv vem som är inblandad, var hände det och vad det var som hände. 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Sätt kryss för varje steg du följde i problemlösningskedjan. 
 

 
Stopp och tänk 

 
Problemidentifiering 

 
Perspektiv 

 
Alternativ 

 
Utvärdering 

 

 
□ Tänk och känn  □ Dämpare 

 
□ Vilket är mitt problem?   □ Mål, hinder, förändring 
 

 
□ Fakta eller åsikt   □ Andras uppfattning 
 

 
□ Vilka alternativ har jag?   □ Vad kan jag göra/säga? 
 

 
□ Värdera och välj  □ Agera □ Bedöm resultat □ Självutvärdering 
 

 
Bedöm själv hur bra du använde kedjan (ringa in ett alternativ) 
 

 Dåligt Godkänt Bra Utmärkt 
 
 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 
 

 
Vad gjorde eller sade du för att lösa problemet? Beskriv tankar, eventuella tankefällor och känslor. 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Valde du en lösning som undanröjde problemet? 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Detta bör jag förbättra: 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
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REAKTIONER PÅ PROBLEM 
 

 
 Nedstämdhet En känsla av att Rastlöshet 
  vilja ge upp 
 
 Känslan av att man  Orolig Vill fly undan 
 ändå inte kan fatta     
 det bästa beslutet Otillräcklig Vill undvika 
   problemet genom 
 Förvirrad Arg att göra något annat 
 
 Osäker Olycklig Ledsen 
 
 Skärrad Olustig Vill göra vad som  
   helst för att få det  
 Spänd Nedslagen överstökat 
 
 Tvivlande Frågande Sover 
 
 Se problemet En känsla av att vilja  
 som en utmaning skjuta fram problemet 
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DEFINIERA PROBLEMET 
 

 
1. Vad vill jag egentligen, vilket mål har jag? 
 Jag vill inte missa mina vänners födelsedagsfester. 
 
2. Vad är det som hindrar mig att nå mitt mål? 
 Hindret är jag inte skrivit upp när min kompis fest är. 
 
3. Vilka förändringar krävs? 
 Jag måste skaffa en kalender eller börja använda min mobilkalender. 
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ALTERNATIV FÖR ATT HANDSKAS MED PROBLEMSITUATIONER 
 

 
 Beslutsamhet Be att få diskutera problemet 
 
 Ignorera situationen Skämtsamt svar 
 
 Lugnt, icke-fientligt svar Inbjud andra att komma med  
  i din grupp 
 Förhandling om ett annat alternativ  
   
 Rationella, logiska argument Be om hjälp 
 
 Klara, tydliga svar Be om information 
 
 Vänligt och bestämt tonfall Förstå dina egna känslor 
 
 Ta ansvar för beteendet Tänk på hur andra tänker 
 

  Be om ursäkt Tänk på hur andra känner sig 
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