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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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SCHEMA 

Nedan finns exempel på hur programmet kan se ut tillsammans med den kompletterande kursen. 

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

Vecka /Dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
Lektion 1:  

Stopp och tänk 
 

Lektion 2: 
Problemidentifiering 

  

2 
Lektion 3: 
Perspektiv 

 
Lektion 4: 
Alternativ 

  

3 
Lektion 5: 

Utvärdering 
 

Kompletterande 
lektion 2 

  

4 
Kompletterande 

lektion 3 
 

Kompletterande 
lektion 4 

  

5 
Kompletterande 

lektion 5 
    

 

Ett annat alternativ är att man arbetar med båda kurserna parallellt. 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.  
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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 

 

•  =  tankesteg, som illustreras med tanketecken i modelleringar och rollspel. 
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LEKTION 1 – MÅL-MEDEL-TÄNKANDE 

AGENDA 

1. Inledning 

2. Tillbakablick 

3. Redovisning av hemuppgift 

4. Övning 

5. Överenskommelse om hemuppgift 

6. 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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ÖVNING 

• Problemidentifiering, känslor, lösningar/konsekvenser 

• Mål-medel-tänkande 

• Realistiska och orealistiska mål 
 

ÖVNING 1: PROBLEMIDENTIFIERING, KÄNSLOR, LÖSNINGAR/KONSEKVENSER 

Läs en berättelse som innehåller ett problem som kan vara mellanmänskligt eller av annat slag. Välj frågor som 

passar berättelsen bland de följande: 

- Vad hände? Vilket är problemet? 
- Vilken information i berättelsen hjälper oss att identifiera problemet? 
- Vilken information i den är inte viktig? 
- Varför gjorde (person 1) så? 
- Något annat skäl? 
- Hur kände sig (person 2) när (person 1) gjorde det? 
- Hur vet du det? 
- Vad hände sedan, när (han/hon) gjorde så? 
- Vad sa eller gjorde (person 2) sedan? 
- Hur kände sig (person 1) när (person 2) gjorde eller sa det? 
- Vad gjorde (person 1) för att lösa problemet? 
- Vad kunde (person 1) också ha sagt eller gjort för att lösa problemet? 
- Är det en bra idé? Varför, eller varför inte? 

 

ÖVNING 2: MÅL-MEDEL-TÄNKANDE 

Använd samma berättelse som ovan och diskutera följande frågeställningar: 

- Vad hade (namn) för mål? 
- Vad gjorde han/hon först? Och sedan? 
- Valde han/hon en bra eller dålig tidpunkt för att göra så? 
- Vad hände när han/hon gjorde det? 
- Var det något som gjorde att han/hon inte nådde målet? 
- Fanns det några hinder? 
- Vad gjorde han/hon då? Vilket var hans/hennes nästa steg? 
- Hur lång tid tog det för honom/henne att nå målet? 

 
Sammanfatta övningarna. 
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REALISTISKA OCH OREALISTISKA MÅL 

Diskutera målformuleringspunkterna med fokus på realistiska orealistiska mål. 

MÅLFORMULERING 
 

 
När du gör en målformulering är det viktigt att du funderar på… 
 

- …att du identifierar problemet 
- …att du ser till att det är ditt mål 
- …att målet är realistiskt 
- …att du tycker det är viktigt 
- …om du har andra motstridiga mål och önskningar 
- …att du ”påbörjar något” hellre än ”avslutar något” 
- …att det är det närvaro av något, inte frånvaro 
- …att målet finns i ett socialt sammanhang 
- …att du har delmål, kort-/långsiktiga 
- …att du har en konkret tidsplan 
- …att målet är tydligt beskrivet i konkreta termer 
- …vad du vill börja med 
- …att du identifierar hinder 
- …om du behöver hjälp och i så fall vilken och av vem 
- …hur du ger dig själv positiv feedback då du lyckas 

 

 

Läs upp två situationer för gruppen.  

1. Barbro har varit med i flera olika pjäser i den lokala teatern. Hon har tagit teaterlektioner under flera 
år. Nu planerar hon att pröva in till Dramatens elevskola. 
 

2. Lina har ett dåligt betalt arbete på en bank. Hon och hennes man gifte sig direkt efter gymnasiet. Han 
arbetar som mekaniker men har under de senaste åren bytt arbetsplats flera gånger. Han säger till 
Lina att han nu har hittat det han verkligen vill satsa på och hon kan förbereda sig på att han inom tre 
månader kommer att vara chef för alla mekaniker i verkstaden. 

 
Diskutera situationerna utifrån realistiska och orealistiska mål. 
 

1. Be var och en tänka på något som han/hon skulle vilja uppnå men som är orealistiskt. Berätta i 
gruppen.  
 

2. Be var och en i gruppen tänka på något som han/hon skulle vilja uppnå som är realistiskt. Berätta i 
storgrupp. 

 

Diskutera med gruppen: 

- Vad skiljer realistiska mål från orealistiska? 

- Tror ni att ett mål som är orealistiska vid en tidpunkt, kan bli realistiskt vid en annan? 

- Ser du några fördelar med att ha orealistiska mål? 

- Verkar dina mål generellt vara orealistiska eller realistiska? 

Sammanfatta övningen. 
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ÖVERENSKOMMELSE OM HEMUPPGIFT 

HEMUPPGIFT 1 – REALISTISKA OCH OREALISTISKA MÅL 

Var och en i gruppen beskriver två situationer där man kan utläsa en målformulering. Situationerna ska beskriva 

dels ett realistiskt mål och ett orealistiskt.  

Situationerna redovisas vid nästa lektionstillfälle. 

HEMUPPGIFT 2 – PROBLEM, PROBLEM! 

Introducera hemuppgiften som kommer sträcka sig över lektion 2, 3 och 4. 

Gruppdeltagarna ska granska olika aspekter på ett eget problem som man vill lösa. De ska beskriva problemet 

och be om råd anonymt. Gruppdeltagarna ska också komma med förslag till hur andra gruppdeltagares problem 

kan lösas. 

Till nästa lektion ska varje gruppdeltagare skriva ett brev. I brevet ska de beskriva sitt problem och förklara vilken 

slags hjälp de vill ha. 

Exempel att utgå ifrån: 

- Problemet jag behöver hjälp med är… 
- När jag förstod att det var ett problem blev jag… 
- Min roll i det är… 
- Det här förstår jag inte… 
- Det här skulle jag vilja säga till… 
- För att lösa problemet tycker jag att… 
- När jag tänker på framtiden blir jag… 
- Såhär ser jag på problemet idag… 

 
Gruppdeltagarna undertecknar breven med ett påhittat namn eller signatur t.ex. Orolig nästan jämt. Brevet läggs 

sedan i ett kuvert med gruppdeltagarens eget namn (detta är endast till för att programledarna ska kunna ge 

svarsbreven till rätt brevskrivare). 

Vid nästa tillfälle samlas breven in. Ett (eller flera) läses upp men brevskrivaren förblir anonym för gruppen. 

Gruppdeltagarna kommer att få i hemuppgift att svara på breven till lektion 3 och 4. 

HEMUPPGIFT 3 – PROBLEMLOGG 

Gruppdeltagarna fyller i situationer som uppkommer under veckan i problemloggarna. 
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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? 

Man kan även leda en diskussion kring följande frågeställningar; 

- Be gruppdeltagarna uttrycka hur de upplevt lektionen utifrån ”Hände, kände, lärde”. 
- Låt varje deltagare uttrycka ett ord som beskriver dagens lektion. 
- Gruppdeltagarna sammanfattar tillsammans med programledarna. 

 
Låt deltagarna får ge en kommentar om lektionen och hur de 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.  

Programledarna informerar kort om innehållet i nästa lektion 
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LEKTION 2 – KORT- OCH LÅNGSIKTIGA MÅL 

AGENDA 

1. Inledning 

2. Tillbakablick 

3. Redovisning av hemuppgift 

4. Övning 

5. Överenskommelse om hemuppgift 

6. 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 
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. 

Var och en redovisar Hemuppgift 1 – Realistiska och orealistiska mål.  

Gruppdeltagarna redovisar Hemuppgift 2 – Problem, problem! genom att lämna in sina brev. 

Ett (eller flera) brev läses upp för gruppen och brevskrivaren förblir anonym. Gruppen diskuterar olika sätt att 

handskas med det beskrivna problemet. 

Hemuppgift 3 – Problemlogg 

Be gruppdeltagarna redovisa sin problemlogg för gruppen genom rollspel.  

Sammanfatta hemuppgifterna. 
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ÖVNING 

VISUALISERA LÖSNINGEN 

1. Be gruppdeltagarna tänka på när de lärde sig något för första gången, t.ex. att cykla, åka vattenskidor 
eller skridsko. Diskutera hur de tror det gick till när de lärde sig det. 
 

2. Be gruppdeltagarna föreställa sig att de ska lära sig gå på lina. 
Diskutera de olika steg som kan behövas, t.ex. att först kunna hålla balansen på linan, sedan att ta steg på 

linan, hålla händer och fötter rätt och att veta hur man ska stiga av linan osv. 

Be dem blunda och se sig själva när de långsamt går uppför stegen, försiktigt stiger ut på linan, håller 

balansen med hjälp av armarna, sätter den ena foten framför den andra osv. Diskutera. 

3. Be gruppdeltagarna tänka på ett problem som de nyligen haft och som innebar att de måste ta en risk, 
berätta något för någon, göra något som de var rädda för att göra osv. Uppmuntra dem att använda 
visualisering för att föreställa sig hur de löste problemet ett steg i taget. Låt dem sedan berätta om sina 
erfarenheter för varandra. 

 
Diskutera; 
 

- Kunde ni föreställa er en situation eller stegen mot en lösning av problemet? 
- Tror ni att en metod som den här kan vara till hjälp? 
- Om ni gör det, varför? 
- Har du någon gång använt visualisering för att se lösningar på problem? Om, berätta. 
- Är visualisering något du kommer använda? 
 
Sammanfatta övningen. 
 

KORT- OCH LÅNGSIKTIGA MÅL 

1. Diskutera vad mål innebär (se lektion 1). 
 

2. Dela in gruppen i par. Ge varje par en bild med en känd person eller ett kort med ett ord (ex. 
stadsminister, lärare eller idrottsproffs). 
 

3. Paren identifierar kortsiktiga mål som personen på bilden/kortet kan ha ställt upp för att nå sitt 
långsiktiga mål. Paren skriver de kortsiktiga målen på blädderblock.  
 

4. Gruppen diskuterar de kortsiktiga mål paren kommit fram till. 
 
Diskutera; 
 

- Vad är det för skillnad mellan kort- och långsiktiga mål? 
- Hur tror ni att människor gör när de bestämmer sina långsiktiga mål?  
- Hur gjorde ni för att identifiera kortsiktiga mål i den här övningen? 

 

Sammanfatta övningen. 
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ÖVERENSKOMMELSE OM HEMUPPGIFT 

HEMUPPGIFT 1 – LÅNG- OCH KORTSIKTIGA MÅL  

Var och en i gruppen funderar över en person de känner som nått sina mål och identifierar de kortsiktiga mål 

som denne ställt upp för att nå sitt långsiktiga. 

Uppgiften redovisas vid nästa tillfälle. 

HEMUPPGIFT 2 – PROBLEM, PROBLEM! 

Påminn gruppen om breven och läs eventuellt upp dem igen. 

Till nästa lektion ska gruppdeltagarna skriva personliga svar som läggs i en låda. Svaren undertecknas med ett 

påhittat namn eller signatur t.ex. Problemlösaren. 

I lektion 4 lämnas alla svar ut till respektive brevskrivare genom att programledarna placerar svaren i det kuvert 

(med gruppdeltagarens eget namn) som lämnades in vid lektion 2. 

Samtliga gruppdeltagare har då skrivit ett problem som övriga deltagare svarat på. 

HEMUPPGIFT 3 – PROBLEMLOGG 

Gruppdeltagarna fyller i situationer som uppkommer under veckan i problemloggarna. 

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? 

Man kan även leda en diskussion kring följande frågeställningar; 

- Be gruppdeltagarna uttrycka hur de upplevt lektionen utifrån ”Hände, kände, lärde”. 
- Låt varje deltagare uttrycka ett ord som beskriver dagens lektion. 
- Gruppdeltagarna sammanfattar tillsammans med programledarna. 

 
Låt deltagarna får ge en kommentar om lektionen och hur de 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.  

Programledarna informerar kort om innehållet i nästa lektion 
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LEKTION 3 – BÅDA VINNER 

AGENDA 

1. Inledning 

2. Tillbakablick 

3. Redovisning av hemuppgift 

4. Övning 

5. Överenskommelse om hemuppgift 

6. 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 
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. 

Var och en redovisar Hemuppgift 1 – Realistiska och orealistiska mål.  

Gruppdeltagarna redovisar Hemuppgift 2 – Problem, problem! genom att lämna in sina svar på breven som lästes 

upp förra lektionen. 

Resterande brev läses upp för gruppen och brevskrivaren förblir anonym. Gruppen diskuterar olika sätt att 

handskas med det beskrivna problemet. 

Hemuppgift 3 – Problemlogg 

Be gruppdeltagarna redovisa sin problemlogg för gruppen genom rollspel.  

Sammanfatta hemuppgifterna. 
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ÖVNING 

När en konflikt uppstår mellan två människor leder den ibland till hårda ord, anklagelser, förolämpningar och till 

och med till fysiskt våld. Starka känslor kan stå i vägen för rimliga och logiska förklaringar. Konfliktlösning kräver 

inte att man ska förneka sådana känslor, tvärtom. Vi måste erkänna att både vi själv och andra har dem.  

För att förhandla fram en lösning på en konflikt måste båda parterna få tillfälle att redovisa sina ståndpunkter. 

Förhandlingar sker i en atmosfär där båda går med på att betrakta konflikten ur ett ”båda – vinner” perspektiv 

och samarbetar fram en lösning. 

Av alla strategiers som finns för problemlösning, är ”båda vinner” den som ger de bästa resultaten, d.v.s. båda 

parter blir troligen nöjda. Genom att samarbeta och ta fram den bästa lösningen de kan, får de som inte är 

överens möjlighet att: 

- Interagera på ett positivt sätt 
- Lyssna på varandras uppfattningar 
- Kombinera sin uppfinningsrikedom för att hitta alternativa lösningar 
- Välja en situation som ger båda möjlighet att känna sig som ”vinnare” 

 

PERSPEKTIVBYTE 

1. Välj aktuella ämne, där man tar ställning för eller emot.  
 

Förslag på ämnen: 
 
- Abort 
- Skönhetsoperationer 
- Dokusåpor 
- Partnerskap 
- Legalisering av droger 
- Månggifte 
- Könsbestämning 
- Annat 

 
2. Bestäm vilken av gruppdeltagarna som ska vara för respektive emot i ämnet. Sedan tänker 

gruppdeltagarna igenom sin ståndpunkt i ca 5 minuter för att förbereda redovisningen av sin sida av 
saken. 

 
3. I förhandlingsparet utses den ena deltagaren till A och den andre till B. A redovisar sin syn på saken i 

högst 4 minuter. Sedan redogör B för sin i högst 4 minuter. 
 
4. B byter sedan perspektiv och gör en så fullständig och riktig redovisning av A:s syn. Därefter byter A 

perspektiv och redovisar B:s uppfattning så fullständigt och korrekt han kan.  
 
5. Paren får sedan 10 minuter på sig för att förhandla fram en lösning på tvisten. Under den tiden måste de 

följa omformuleringsregeln: 
 

Innan någon av dem bemöter ett påstående från den andre måste han på ett korrekt och varmt sätt 
formulera om det på ett sätt som den andre parten är nöjd med.  
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Ha en gemensam diskussion kring följande frågeställningar: 
 
- Hur påverkade perspektivbytet förståelse för den andra sidan av saken? 
- Gjorde perspektivbytet det lättare att nå en överenskommelse? På vilket sätt? 
- Hur påverkades känslorna för varandra under förhandlingen? 
- Bidrog perspektivbytet att de nådde en överenskommelse som båda sidor var nöjda med? 
 

Sammanfatta övningen 
 

BÅDA VINNER 

1. Dela ut formuläret ”Båda vinner” och låt gruppdeltagarna läsa igenom det. 
 

2. Diskutera punkterna i formuläret och fördelarna med att samarbeta kring lösningen.  
 

3. Låt gruppdeltagarna arbeta i nya par och rollspela en reell konflikt som någon av dem just upplevt 
(helst en konflikt de har/haft med varandra). Påminn den som haft konflikten om att han/hon ska 
beskriva den så bra som möjligt, både omständigheterna och den andra partens roll, innan rollspelet 
börjar. 

 
4. Programledarna går runt och lyssnar på paren och ger stöd vid behov. 

 
När alla paren är klara med rollspelen diskutera: 

- Hur kändes det att arbeta tillsammans för att lösa konflikten? 
- Hur nöjda är ni med lösningen? 
- Vilka delar i processen var svårast/lättast? 
- Problemlösning fungerar inte i alla konflikter. När tror ni att ni skulle kunna använda er av den här 

strategin? För vilken typ av konflikter tror ni att problemlösning inte skulle fungera, eller vara 
olämplig? 

- Vilka färdigheter behöver ni arbeta med, för att förbättra er förmåga att handskas med konflikter på 
det här sättet? 

 
Sammanfatta övningen. 

ÖVERENSKOMMELSE OM HEMUPPGIFT 

HEMUPPGIFT 1 – LÅNG- OCH KORTSIKTIGA MÅL  

Var och en i gruppen funderar över en person de känner som nått sina mål och identifierar de kortsiktiga mål 

som denne ställt upp för att nå sitt långsiktiga. 

Uppgiften redovisas vid nästa tillfälle. 

HEMUPPGIFT 2 – PROBLEM, PROBLEM! 

Påminn gruppen om breven och läs eventuellt upp dem igen. 

Till nästa lektion ska gruppdeltagarna skriva personliga svar som läggs i en låda. Svaren undertecknas med ett 

påhittat namn eller signatur t.ex. Problemlösaren. 

I lektion 4 lämnas alla svar ut till respektive brevskrivare genom att programledarna placerar svaren i det kuvert 

(med gruppdeltagarens eget namn) som lämnades in vid lektion 2. 

Samtliga gruppdeltagare har då skrivit ett problem som övriga deltagare svarat på. 

HEMUPPGIFT 3 – PROBLEMLOGG 

Gruppdeltagarna fyller i situationer som uppkommer under veckan i problemloggarna.  
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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? 

Man kan även leda en diskussion kring följande frågeställningar; 

- Be gruppdeltagarna uttrycka hur de upplevt lektionen utifrån ”Hände, kände, lärde”. 
- Låt varje deltagare uttrycka ett ord som beskriver dagens lektion. 
- Gruppdeltagarna sammanfattar tillsammans med programledarna. 

 
Låt deltagarna får ge en kommentar om lektionen och hur de 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.  

Programledarna informerar kort om innehållet i nästa lektion 
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LEKTION 4 – INTE ETT PROBLEM UTAN EN MÖJLIGHET 

AGENDA 

1. Inledning 

2. Tillbakablick 

3. Redovisning av hemuppgift 

4. Övning 

5. Överenskommelse om hemuppgift 

6. 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 
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. 

Hemuppgift 1 – Problem som önskemål redovisas i samband med övningen 

Gruppdeltagarna redovisar Hemuppgift 2 – Problem, problem! genom att lämna in sina svar på breven som lästes 

upp förra lektionen. 

Programledarna placerar samtliga svar i respektive kuvert och delar ut dem till brevskrivarna som fortfarande 

förbli anonyma för gruppdeltagarna. 

I nästa lektion lämnas utrymme för reflektioner på övningen. 

Hemuppgift 3 – Problemlogg 

Be gruppdeltagarna redovisa sin problemlogg för gruppen genom rollspel.   
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ÖVNING 

INTE ETT PROBLEM UTAN EN MÖJLIGHET 

 

1. Hemuppgift 1 – Problem som önskemål redovisas genom att gruppdeltagarna visar eller läser upp och 
sedan kommenterar den/de bilder eller artiklar de har med sig.  
 

2. När samtliga gruppdeltagare redovisat vad de tagit med sig delas de in i par. Paren väljer någon av 
bilderna/artiklarna som de diskuterar. Be paren skriva ner de svårigheter personen/personerna gått 
igenom och hur de hanterade problemsituationerna.  
 

3. Låt paren redovisa vad de kommit fram till för resten av gruppen. Uppmuntra gruppdeltagarna att ställa 
frågor och göra kopplingar till sina egna liv. 

 
4. Diskutera; 

 
- Tror ni att det är realistiskt att problem kan leda till personlig utveckling? 
- Hur många människor tror ni det är som utnyttjar möjligheten till personlig utveckling, för att förändra 

sina liv? 
- Har du någonsin upplevt en situation där du vänt ett problem till en möjlighet att utvecklas? 
- Vad tror du att du kan göra för att uppmuntra människor med problem till att vända det till en 

utvecklingsmöjlighet? 
 

Sammanfatta övningen. 
 

BAKOM VARJE PROBLEM FINNS ETT ÖNSKEMÅL 

Koppla tillbaka till resonemanget om att ”bakom varje problem finns ett önskemål” från förra lektionen. 

När man har ett problem har man troligen också en önskan om att uppnå något. 

Exempel: 

Problem:  Kaffet är slut =>  Önskemål: Vill köpa kaffe 

Problem:  Har inget arbete  =>  Önskemål: Vill ha ett arbete 

Problem:  Missbrukar  =>  Önskemål: Vill bli drogfri 

1. Be gruppen berätta om egna problem de brukar uppleva. Uppmuntra dem att ta det problem som 
kommer upp, vilket som helst, allt ifrån vardagliga till större problem. Skriv upp dem på blädderblock. 
 

2. Gruppen får nu tillsammans resonera fram de bästa ”önskemålen” till varje problem (det kan finnas 
mer än ett!). 

 
Diskutera:  
 

- Vad skulle skillnaden bli om man ser problem som önskemål? 
- Vad blir skillnaden när man tänker på målformulering i detta sammanhanget? 
- Hur kan du ha nytta av denna övningen i ditt liv? 
- Hur kan du uppmuntra människor i din omgivning att använda detta sätt att se på problem? 

 
Sammanfatta övningen. 
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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? 

Man kan även leda en diskussion kring följande frågeställningar; 

- Be gruppdeltagarna uttrycka hur de upplevt lektionen utifrån ”Hände, kände, lärde”. 
- Låt varje deltagare uttrycka ett ord som beskriver dagens lektion. 
- Gruppdeltagarna sammanfattar tillsammans med programledarna. 

 
Låt deltagarna får ge en kommentar om lektionen och hur de 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.  

Programledarna informerar kort om innehållet i nästa lektion 
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LEKTION 5 – GRUPPDELTAGARNAS EGEN LEKTION 

AGENDA 

1. Inledning 

2. Tillbakablick 

3. Redovisning av hemuppgift 

4. Övning 

5. Överenskommelse om hemuppgift 

6. 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 
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. 

Hemuppgiften till denna lektionen, se övning nedan. 

ÖVNING 

GRUPPENS EGEN LEKTION 

Gruppdeltagarna genomför parvis delar av en lektion, tid ca 1 timme. 

Programledarna och övriga i gruppen bildar grupp. 

Gruppen ger feedback. 
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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? 

Man kan även leda en diskussion kring följande frågeställningar; 

- Be gruppdeltagarna uttrycka hur de upplevt kursen utifrån ”Hände, kände, lärde”. 
- Låt varje deltagare uttrycka ett ord som beskriver kursen.  
- Gruppdeltagarna sammanfattar tillsammans med programledarna. 

 
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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