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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka högstadielärares uppfattningar om och upplevelser 

av att använda så kallad ”lösningsfokuserad metod” i interaktion med elever samt hur de 

upplever att deras implementering av lösningsfokuserad metod kan främja för elevers 

psykosociala hälsa och utveckling. Fem högstadielärare som implementerar 

lösningsfokuserad metod har intervjuats och materialet har sedan analyserats med kvalitativ 

innehållsanalys. Utifrån en induktiv ansats analyserades materialet först teorilöst för att sedan 

genomgå en andra analys utifrån tre teorier: Den sociologiska visionen, Känsla av 

SAMmanhang (KASAM) och Empowerment.  

Resultatet som framkom av intervjuerna pekar på att högstadielärarnas uppfattningar om och 

upplevelser av implementering av lösningsfokuserad metod i interaktion med elever kan 

främja elevernas personliga utveckling och kunskapsutveckling, högstadielärarnas relationer 

med elever, elev-elevrelationer och den psykosociala klassrumsmiljön.  

I analysen med utgångspunkt i den sociologiska visionen och högstadielärarnas uppfattningar 

om och upplevelser av implementering av lösningsfokuserad metod i interaktion med elever 

problematiseras vissa antaganden i skolans verksamhet. Det tycks skapa möjligheter för 

högstadielärarna och elever att i relationella processer kunna handla utanför etablerade sociala 

strukturer i skolan och möjliggöra att elever når en högre nivå i deras utveckling. 

Utifrån KASAM och dess tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

tolkar jag att högstadielärarna genom lösningsfokuserad metod i interaktion med elever kan 

främja deras KASAM. 

Med utgångspunkt i Empowerment tolkar jag att högstadielärarna genom lösningsfokuserad 

metod i interaktion med elever kan ge elever möjlighet till Empowerment, vilket kan främja 

elevernas psykosociala hälsa och utveckling. Eftersom jag intervjuade högstadielärarna och 

inte deras elever kan inga slutsatser om elevernas egen känsla av KASAM dras och heller inte 

om eleverna tar den möjlighet som jag tolkar att respondenterna ger dem till Empowerment.  

Nyckelord: Högstadielärare, elever, lösningsfokuserad metod, psykosocial hälsa, utveckling, 

den sociologiska visionen, KASAM, Empowerment 
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1. Inledning 

I och med att forskning visat en kontinuerlig ökning av psykisk ohälsa bland unga i Sverige 

de senaste två decennierna har detta blivit en allt viktigare angelägenhet för både skola och 

forskning (Gunnarsson, 2015: 16; Greiff, Sjögren & Wieselgren, 2012: 18; Ahrén, 2010: 15). 

Eftersom ungdomar spenderar stor del av sin tid i skolan har denna arena stor betydelse deras 

psykiska (o)hälsa (Gunnarsson, 2015: 16). Skolans uppdrag är att främja lärande och 

utveckling och har en viktig roll i att ge unga de kunskaper och färdigheter de behöver för att 

uppnå social, psykisk och fysisk hälsa (Ogden, 2006; Skolinspektionen, 2015). Därigenom 

har grundskolan och dess lärare en viktig roll i ungas psykiska och sociala (psykosociala) 

utveckling. Forskning visar att lärande och psykosocial hälsa är tätt sammankopplat (Greiff, 

Sjögren & Wieselgren, 2012: 20; Nilsson, 2014: 5). Enligt Berlin, Hjern och Vinnerljung 

(2010) är att klara grundskolan den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för barn och ungas 

framtida psykiska hälsa. Att gå ut grundskolan med godkända betyg minskar risken för 

psykisk ohälsa, utanförskap och kriminalitet senare i livet. Låga eller ofullständiga betyg i 

grundskolan ökar omvänt risken för framtida psykiska problem på grund av att de är 

avgörande för huruvida de kan studera vidare på gymnasium och/eller få arbete (Berlin, Hjern 

& Vinnerljung, 2010: 228). Ingen lärare kan förhindra att barn och unga utsätts för olika 

påfrestningar, men det kan skapas förutsättningar i skolan och i klassrummet som gör att 

eleverna lär sig att hantera motgångar på ett sätt som gynnar deras utveckling. Detta utgör en 

skyddsfaktor mot psykisk ohälsa (Antonovsky, 1991; Socialstyrelsen, 2010: 34). I och med 

detta kan konstateras att frågor som traditionellt sett betraktats som rent pedagogiska 

kunskapsfrågor är nära förknippade med mer psykosociala frågor: hur skolan, lärare 

inkluderade, genom olika sätt att förhålla sig till pedagogik och unga tycks ha betydelse för 

uppkomsten av och arbetet med sociala problem i dagens samhälle. Därför är det också viktigt 

att förstå detta område inom ramen för socialt arbete som praktik och vetenskapsområde. 

 

Dagens skola och lärare möter stora utmaningar, till exempel uppförandeproblem, 

inlärningssvårigheter och bristande motivation hos elever (Ogden, 2006: 4). Under de senaste 

tio åren har efterfrågan och tillgången till utbildningar/kurser/program för lärare och 

skolledningar som behandlar sociala relationer i skolan ökat, speciellt bland högstadielärare 

som denna studie omfattar. De efterfrågar fördjupad kompetens och verktyg för att bemöta 

unga och den problematik som uppstår i sociala relationer och sammanhang i skolan 

(Regeringskansliet, 2015; SBU, 2010). Regeringskansliet (2015: 11) har lyft fram denna 

problematiska psykosociala fråga och skriver att "Idag efterfrågar många lärare 

kompetensutveckling och grundläggande kunskaper i att bättre kunna möta, motivera och 

engagera varje elev. Det finns ett behov av insatser för att utveckla den specialpedagogiska 

kompetensen generellt bland lärare.”  

Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2010) används ett 

hundratals skolbaserade program i Sverige idag med syfte att förebygga psykisk ohälsa, trots 

brist på tillräckligt vetenskapligt stöd (SBU, 2010: 16). Hur lärare bör bemöta psykosocial 

problematik som existerar eller uppstår med enskilda elever och i elevgrupper på ett sätt som 

främjar elevers psykosociala hälsa och utveckling är således en viktig diskussionsfråga som är 
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högst aktuell.  En relativt nyetablerad metod inom skolor i Sverige är så kallad 

”lösningsfokuserad metod” (Måhlberg & Sjöblom, 2003: 20). Metoden innebär ett nytt sätt 

för lärare att förhålla sig till och bemöta unga och den psykosociala problematik som existerar 

eller uppstår med enskilda elever och/eller i elevgrupper. I och med detta nya sätt för lärare att 

bemöta och förhålla sig till elever och psykosociala problem i skolan väcks en del viktiga 

frågor som är aktuella att försöka svara på. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Utifrån förutsättningarna att skolor och dess lärare har en viktig roll för ungas psykosociala 

hälsa och utveckling och att lösningsfokuserad metod är en relativt nyetablerad metod inom 

skolor i Sverige har studiens syfte formulerats. Syftet med denna studie att undersöka 

högstadielärares uppfattningar om och upplevelser av att använda lösningsfokuserad metod i 

interaktion med elever samt hur de upplever att lösningsfokuserad metod kan främja elevers 

psykosociala hälsa och utveckling. Utifrån detta har jag utvecklat frågeställningar som jag 

ämnar svara på genom denna studie. Studiens frågeställningar är: 

 

• Vad innebär lösningsfokuserad metod för lärarrollen i relation till eleven? 

• Hur upplever lärare att använda lösningsfokuserad metod i interaktion med elever? 

• Hur upplever lärare att deras implementering av lösningsfokuserad metod kan främja 

elevers psykosociala hälsa och utveckling? 

 

1.2 Disposition 

Detta första inledningskapitel fortsätter med en bakgrund där sammanhanget som studien 

utreder klargörs med beskrivning av lösningsfokuserad metod, läraruppdraget och avslutas 

med begreppsförklaringar. Sedan följer ett kapitel med tidigare forskning med relevans för 

ämnesområdet, som tydliggör studiens sammanhang och möjlighet att generera ny kunskap.  

 

I tredje kapitlet redogörs för studiens valda teorier: Den sociologiska visionen, KASAM och 

Empowerment och relevansen för dessa i denna studie. Därefter kommer metodkapitlet som 

beskriver den ansats och tillvägagångsätt jag använt mig av i studien som ger läsaren 

förståelse för studiens metod och praktiska genomförande. Därnäst kommer resultatkapitlet 

som utgör kärnan i uppsatsen. Där redogörs för resultat, analys av resultat utifrån studiens 

valda teorier och slutsatser läggs fram. Uppsatsens sista kapitel är en avslutande diskussion 

där uppsatsens resultat summeras och diskuteras samt inkluderar implikationer för praktik och 

forskning. 

 

1.3 Bakgrund 

Nedan redogörs för lösningsfokuserad metod, dess syfte och bakgrund samt innehåll. Sedan 

redogörs kortfattat för läraruppdraget för att få förståelse för det sammanhang som studien 

utreder. Inledningskapitlet avslutas med begreppsförklaringar. 
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1.3.1 Lösningsfokuserad Metod 
Syftet med lösningsfokuserad metod är att en individ ska få tillgång till sina styrkor, förmågor 

och resurser för att sedan kunna använda dessa i den utvecklingsriktning (mål) som anges av 

individen själv (Solutionfocus, u.å.). ”Klienten formar själv lösningar baserade på sina egna 

resurser och framgångar” (Berg & Jong, 2003: 19). Det bygger således på klientens förmåga 

att konstruera sin nuvarande verklighet i samtal för att sedan med hjälp av sina egna förmågor 

och framgångar realisera en konstruerad, önskvärd verklighet utifrån de sammanhang klienten 

själv befinner sig i. 

 

Bakgrund 

Lösningsfokuserad modell/metod utvecklades på 1970- och 1980-talet i en ny form av 

korttidsterapi, lösningsfokuserad korttidsterapi, av Insoo Kim Berg och Steve de Shazer på ett 

privat öppenvårdscenter, Brief Family Therapy Center (BFTC) i Milwaukee, Wisconsin, USA 

(Wells & Öster, 2014: 12). Lösningsfokuserad korttidsterapi kom att utvecklas genom att 

Insoo Kim Berg och Steve de Shazer ändrade befintliga terapibehandlingar med hjälp av 

återkoppling från tidigare klienter som haft framgångsrika resultat. I samtal med klienter 

experimenterade de med att lägga till och dra ifrån vissa element i terapisamtalen. De träffade 

sina klienter oftast inte mer än några få gånger och under terapisamtalen ställde de frågor till 

klienterna som fokuserade på hur de tidigare löst sina problem, istället för att fokusera på och 

prata om själva problemet. De fokuserade på lösningar som klienten tidigare använt sig av för 

att hantera nuvarande problem som fungerat. Istället för att se sig själva som experter i 

förhållandet till klienten sågs klienten som expert på sin egen problematik. Samtalen kom att 

bygga på att i interaktionen vara nyfiken, intresserad, att ställa frågor och ge förslag som 

framhävde klienternas styrkor och att genom det leda in dem på vägen till att hitta sina egna 

lösningar. De lyckades identifiera att det alltid finns undantag till problemen, tillfällen när 

problemet antingen är mindre kännbart eller till och med inte existerar (Macdonald, 2007:1–

15; Wells & Öster, 2014: 12–13). Den lösningsfokuserade korttidsterapimodellen har genom 

åren kommit att sprida ut sig från den terapeutiska miljön och är nu en evidensbaserad metod 

med gott forskningsstöd inom många olika områden där människor arbetar med människor 

(Måhlberg & Sjöblom, 2003: 18; Solutionwork, u.å.). Den används exempelvis i 

organisations- och ledarskapsutveckling, inom socialt arbete som familjerådgivning, 

kriminalvård, konflikthantering och håller nu på att etablera sig inom barnomsorgen och 

skolan i Sverige (Måhlberg & Sjöblom, 2003: 20). 

 

Förhållningssättet 

Den lösningsfokuserade metoden grundas i ett sätt att förhålla sig till problem, svårigheter och 

utmaningar i livet. Problemlösning är det vanligaste sättet att förhålla sig till problem, 

inklusive i skolans värld, där fokus är att lösa problemet. För att lösa problemet måste man 

förstå det, hur problemet uppstått och vad som orsakat det, för att sedan utifrån det hitta 

strategier som gör att man kan lösa problemet. Med ett lösningsfokuserat sätt tänker man 

annorlunda. Fokus hamnar istället på vad man vill uppnå istället för vad man vill slippa 

(problemet). Istället för att försöka förstå problemet försöker man förstå vad man vill, vad 

som redan fungerar och vad man i praktiken kan göra för att uppnå det man vill. I 

förhållningssättet har man uttalad tilltro till individens förmåga och kompetens och att varje 



8 
 

människa har förmåga att äga sin egen lösning. Individen är expert på sitt eget liv, vilket 

innebär att det lösningsfokuserade förhållningssättet innefattar ett aktivt lyssnande och respekt 

för individens världsbild. Fokus ligger på framtiden istället för dåtiden (Solutionwork, u.å.). 

”Exempel på fokusförändringen kan vara; hur kan man använda sig av de insikter och 

kunskaper man har eller behöver skaffa sig för att nå det mål man vill?” (Solutionfocus, u.å.). 

 

Samtalsmetodiken 

Lösningsfokuserad metod innefattar en samtalsmetodik som enligt Berg och Jong (2003) 

grundas på två aktiviteter. Den första är att samtalen formuleras utifrån klientens referensram 

och välformulerade mål. Klienten får beskriva sin verklighet och vilka förändringar denne 

skulle vilja se som resultat av samtalen med den professionelle behandlaren. Klienten leds 

genom frågor in på att utveckla en tydligare bild av hur dennes liv skulle se ut när problemen 

inte är lika allvarliga eller inte existerar. Fortsättningsvis leds klienten vidare till vad som 

skulle vara annorlunda och hur det skulle kännas.  

 

Den andra aktiviteten är att söka efter undantag. Det innebär tillfällen då klientens problem 

kunde visat sig men inte gjorde det eller åtminstone när problemen inte visade sig lika 

allvarliga. Sökandet efter undantagen används för att hjälpa klienten att hitta strategier för att 

lösa problemen och förstärker klientens egen kontroll och ansvarstagande. Vidare görs en 

positiv återkoppling som innefattar sammanfattning av klientens mål och undantag, beröm 

och vanligtvis förslag. Återkopplingen fokuserar på vad klienten själv anser att denne behöver 

göra mer av eller annorlunda för att ta ett steg närmare att uppnå sina mål.  

 

I lösningsfokuserad samtalsmetodik brukar klienterna få utvärdera sina framsteg i att nå 

lösningar som känns tillfredställande genom att uppskatta dem på en skala från 0–10. Sedan 

arbetar klienten vidare tillsammans med behandlaren om vad som fortfarande behöver göras 

för att ta kliv upp på skalan tills klienten känner sig nöjd med tillvaron. Det handlar med 

andra ord om en lösningsprocess, där då klienten tillsammans med behandlaren konstruerar 

tänkbara lösningar utifrån klientens bild av sin verklighet, resurser och framgångar snarare än 

att lösa problem. Detta eftersom lösningen nödvändigtvis inte hänger ihop med problemet 

(Berg & Jong, 2003: 37–45).  

 

Samtalsprocessen kan sammanfattas i fem faser (Berg & Jong, 2003: 42): 

 att beskriva problem  

 utveckla välformulerade mål 

 att söka efter undantag 

 positiv återkoppling genom sammanfattning och positiv feedback 

 att utvärdera klientens framsteg 

 

Berg och Jong (2003) ger även exempel på lösningsfokuserade verktyg i form av frågor som 

används i samtal med klienter. Skalfrågor är ett verktyg, som innebär att klienten får 

visualisera analoga skalor och ombeds att gradera problemet. Problemet relativiseras senare 

genom att nya frågor ställs, till exempel om vad som skulle behöva hända för att individen 

skulle ta sig ett steg högre på skalan (Berg & Jong, 2003).  
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En annan typ av fråga är den så kallade ”mirakelfrågan”, som innebär att klienten tillfrågas 

visualisera och beskriva hur det skulle se ut om klienten vaknade nästa dag och problemet var 

borta. Frågan kan ge utförliga svar som innehåller konkreta beskrivningar av vardagen och det 

liv som individen vill ha. Därifrån arbetas och formuleras små, konkreta och realistiska mål 

fram av klienten själv utifrån fokus på framtiden och att hitta möjliga lösningar (Berg & Jong, 

2003).  

 

Undantagsfrågor är ytterligare ett verktyg och beskrivs utifrån att det alltid finns undantag, 

tillfällen då det som fungerar dåligt ändå fungerar bättre. Undantagsfrågorna lyfter individen 

och uppmärksammar att något tidigare fungerat bra. Under senare samtal används både 

skalfrågor och andra förändringsfrågor som verktyg, som visar på skillnader och det som 

klienten gjort bra. De lösningsfokuserade frågorna kan användas och formuleras på olika sätt i 

såväl individ- som gruppsammanhang (Berg & Jong, 2003).  

 

Avslutningsvis bygger lösningsfokuserad metod på fyra grundregler som lägger basen för 

samtalsmetodiken och dess förhållningssätt: 

 

1. Om något inte är trasigt – laga det inte. Lämna det som inte behöver åtgärdas och gå 

vidare istället. 

2. När du vet vad som fungerar – gör mer av det. Det innebär att det är viktigt att 

utforska vad som fungerar och bygga vidare på det. 

3. Om något inte fungerar – gör något annorlunda. Det innebär att våga pröva nya 

lösningar istället för att försöka med samma lösningar som inte fungerat.  

4. Om det går för långsamt – sakta ner farten. Det innebär att klienten inte längre 

hänger med. Då behövs stanna upp och titta på riktningen igen, istället för att köra på 

ännu fortare (Solutionfocus, u.å.). 

 

1.3.2 Läraruppdraget  

Lärare har flera uppgifter som ingår i deras uppdrag enligt Skollagen (2010:800) och 

grundskolans läroplan (Lgr 11). I Skollagen (2010:800) slås fast att grundskolan syftar till att 

elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. I grundskolans läroplan (Lgr11) står 

skrivet att alla inom skolan, lärare inkluderade, ska främja alla elevers utveckling och lärande 

samt en livslång lust att lära. Skolan ska sträva efter social gemenskap som ger trygghet. Den 

ska främja elevers personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarstagande 

individer. Skolverksamheten ska även präglas av omsorg och omtanke för den enskilde 

elevens välbefinnande och utveckling och ingen i skolan ska utsättas för diskriminering eller 

kränkande behandling. Enligt läroplanen ska läraren även ta hänsyn till alla elevers enskilda 

behov, förutsättningar, erfarenhet och tänkande och eleverna ska utvecklas utifrån detta. De 

ska utgå ifrån att eleverna vill ta personligt ansvar för sitt lärande och främja elevernas 

förmåga och vilja till ansvar och inflytande över skolmiljön. De ska även stärka elevers vilja 

att lära, elevens tillit till den egna förmågan och ge möjlighet till delaktighet och inflytande på 

undervisningen. Läraren har således många uppgifter som ingår i både ett kunskapsuppdrag 
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och ett fostranuppdrag gentemot den enskilda eleven (Lgr 11). 

 

1.3.3 Begreppsförklaringar 

Psykosocial hälsa 

Hälsa är svårdefinierat och kan betraktas ur olika aspekter. År 1948 fastställde WHO 

definitionen av hälsa på följande sätt: ”Health is a state of complete physical, mental and 

social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity” (1948:100), vilket 

enligt Alexanderson och Medin (2000) innebär ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande” (Alexanderson & Medin, 2000: 65). Ett annat exempel på en 

definition är: ”Hälsa är att må bra samt att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens 

krav och för att förverkliga sina personliga mål” (Nordenfeldt, 1991). Människans psykiska 

hälsa och utveckling är beroende av människans samspel med sin sociala miljö. Psykiska och 

sociala faktorer samvarierar, därför kan hälsa betraktas utifrån ett ”psykosocialt” perspektiv 

(Ahrén, 2010: 7). 

Högstadielärare/Lärare syftar i denna studie till lärare som arbetar på högstadiet, årskurs 7–9 

i grundskola. 

Unga/ungdomar syftar till ungdomar i åldern 13–16. 

Elev/Elever syftar i detta sammanhang till elever som går på högstadiet, årskurs 7–9 i 

grundskola. 
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2. Tidigare forskning 

Nedan presenteras den tidigare forskning som anses vara relevant för denna studie. För att ge 

ökad förståelse för varför denna studie genomförs är det viktigt att utgå från den forskning 

som tidigare gjorts inom de ämnesområden studien berör. Redogörelsen för forskningen är i 

löpande text, uppdelat i fyra teman: 1. Ungas psykosociala hälsa och dess relation till skolan 

och lärande, 2. Lärar-elevrelationens betydelse för elevers psykosociala hälsa och utveckling, 

3. Hälsofrämjande och förebyggande insatser i skola, 4. Lösningsfokuserad metod i 

skolkontext. Tidigare forskningsavsnittet avslutas med en sammanfattning av forskningsläget 

och vilken relevans detta har för studien. 

 

2.1 Ungas psykosociala hälsa och dess relation till skolan och lärande 

Som tidigare nämnt visar forskning att ungas psykiska ohälsa ökat kontinuerligt de senaste 

decennierna (Ahrén, 2010; Gunnarsson, 2015: 16; SBU, 2010). Eftersom att ungdomar 

spenderar stor del av sin tid i skolan har denna arena stor betydelse deras psykiska (o)hälsa 

(Gunnarsson, 2015: 16). Skolans uppdrag är att främja lärande och utveckling och har en 

viktig roll i att ge unga de kunskaper och färdigheter de behöver för att uppnå social, psykisk 

och fysisk hälsa (Ogden, 2006; Skolinspektionen, 2015). Forskning visar att hälsa och lärande 

förutsätter varandra (Skolinspektionen, 2015:6). Upplevelse av psykisk hälsa hos unga skapar 

bättre förutsättningar att kunna inhämta kunskap och att fungera i skolans sociala miljö. 

Psykisk ohälsa ökar risken för skolsvårigheter och utanförskap och dessa svårigheter riskerar 

att följa med den unge och förvärras i vuxen ålder (Greiff, Sjögren & Wieselgren, 2012: 17; 

Petersen et al., 2010: 5–8). Skolsvårigheter har även visat sig leda till psykisk ohälsa (Ahrén, 

2010: 16).  

 

Elevers psykiska hälsa har påvisats påverkas av flera faktorer i skolmiljön, bland annat det 

psykosociala arbetsklimatet, klassrumsmiljön, relationen till lärare och klasskamrater (Warne, 

2013:14). I skolforskning framkommer även att elevers känsla av sammanhang, som enligt 

Antonovsky (1991) innefattar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i skolmiljön har 

betydande påverkan på deras upplevda psykosociala hälsa (Ahrén, 2010: 37–38).  

 

En god skolmiljö präglas enligt Statens folkhälsoinstitut (2011) av ett positivt klimat och av 

lärare som har höga förväntningar på sina elever, ger tydliga instruktioner och återkoppling på 

elevernas skolprestationer. En sådan skolmiljö minskar risken för psykiska problem hos 

eleverna och främjar deras skolprestationer (Statens folkhälsoinstitut, 2011: 48). Andra 

främjande faktorer är att eleverna får möjligheten att komma till tals, blir respekterade, sedda 

och förstådda samt har delaktighet och inflytande på undervisningen. Elever som upplever sig 

ha möjlighet att påverka sin skolsituation blir mer motiverade att lära och tar mer ansvar 

enligt forskning (Skolverket, 2015: 41–43).  

 

Skolan ska även arbeta inkluderande, vilket innebär att de elever som är i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd främst ska ges detta i den elevgrupp eleven tillhör och inte 

åtskilt från den ordinarie undervisningen. Inkludering innebär även bejakande av elevers 

olikheter och att söka sätt att anpassa utbildningen till deras varierande behov (Persson & 

Persson, 2012: 19–22). Den svåraste uppgiften skolan har enligt forskning är att skapa 
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förutsättningar som gör att alla elever når måluppfyllelse och kunskapskraven, oavsett 

individuella förutsättningar och behov (Nilsson, 2014: 5–6). Många högstadielärare (årskurs 

7–9) upplever att skolan och de själva brister i att göra extra anpassningar och ge särskilt stöd 

till de som behöver det (Skolverket, 2015:9). Dessa brister medför risker att elever hamnar 

efter i skolarbetet och/eller får svårt att nå upp till de kunskapskrav och mål som skolan har. 

Forskning visar att elever som har svårt att hänga med och hamnar på efterkälken i skolarbetet 

löper högre risk att få ett lågt självförtroende och psykisk ohälsa än andra elever. Ett lågt 

självförtroende och psykisk ohälsa ökar även risken för sämre skolprestationer än för andra 

elever. Utmaningen är att fånga upp dessa elever för att främja motivation till lust att lära så 

tidigt som möjligt. En undervisning som anpassas efter elevens behov främjar motivation till 

lärandet (Nilsson, 2014; Socialstyrelsen, 2014). 

Sammantaget påvisar detta en relation mellan elevens hälsa, skolmiljön och skolprestationer 

och att lärare har en betydande roll i detta. ”Läraren har ansvar för att skapa en god social 

miljö i klassrummet och att ge förutsättningar för eleverna att finna sig väl tillrätta, att känna 

sig trygga och må bra i skolan” (Lilja, 2013: 20). Nedan redogörs därför för forskning kring 

betydelsen av lärar-elevrelationen för elevers psykosociala hälsa. 

2.2 Lärar-elevrelationens betydelse för elevers psykosociala hälsa och utveckling 

Internationell och nationell skolforskning påvisar att lärare kan ha ett stort och ibland 

avgörande inflytande på enskilda elever (Håkansson, 2012; OECD, 2015; Greiff, Sjögren & 

Wieselgren, 2012; Skolverket, 2015; Steinberg, 2004: 14). Lärare har möjlighet att ge 

eleverna större självförtroende genom bekräftelse, vilket har påvisats ha en skyddande effekt 

mot depressiva symtom hos eleverna. Dessa symtom kan uppstå som en konsekvens av 

exempelvis skolsvårigheter och skolstress. Goda lärar-elevrelationer har även påvisats ha stor 

betydelse för elevernas skolresultat och för att främja närvaro och motverka frånvaro i skolan 

(Håkansson, 2012; Nilsson, 2014: 5–6; OECD, 2015; Skolverket, 2015).  

Att lärare skapar trygghet och förtroende i relationen med sina elever och ser varje enskild 

elev är något som formar framgångsrik undervisning, enligt forskning. Grundläggande för att 

skapa trygghet och förtroende är att eleverna vågar berätta om det är något de inte förstår eller 

inte kan. Om ett klassrum har en god och trygg miljö, känner eleverna att det är tillåtet att 

göra misstag, en trygghet i att kunna göra fel och de vågar säga till om läraren förklarar dåligt 

eller om de inte förstår. Att lärare visar intresse och omsorg för sina elever och det ämne de 

undervisar i gynnar elevernas lärande och psykosociala hälsa (Skolverket, 2013: 21–22). 

Det finns indikatorer på att vissa egenskaper och förmågor hos lärare har tendensen att skapa 

bättre förutsättningar för elevernas lärprocesser, personliga utveckling och 

kunskapsutveckling. I Synligt lärande (2012) av Håkansson lyfts fram att lärarens betydelse 

för elevens lärande är helt beroende på den enskilde lärarens förmågor. Framgångsfaktorer 

hos lärare har påvisats vara förmågan att kunna skapa och bibehålla goda relationer med sina 

elever, att engagera sig i varje enskild elev och att kunna anpassa undervisningen utifrån de 

enskilda elevernas förutsättningar, kunskapsutveckling och behov. Även att kunna hjälpa 

eleverna att använda varierade strategier eller lärandeprocesser för att lära sig ämnet i fråga 

har stor betydelse för elevernas skolprestationer (Håkansson, 2012: 28–31).  
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Steinberg (2004) lyfter fram att bra lärare utifrån elevperspektivet är engagerade, 

entusiastiska, tror på sina klasser och enskilda elever och gör något de tycker till begripligt 

och roligt. Vidare framför han att en bra lärare har ett genomtänkt förhållningssätt till hur 

denne vill möta sina elever och lägger vikt vid att ha en positiv påverkan på sina elever. 

Läraren hakar inte upp sig på sådant som inte går att förändra utan är medveten om att det 

enda som hon/han med säkerhet kan förändra är sig själv. Därför söker läraren aktivt 

lösningar inom sig själv för att kunna göra förbättringar. Lärarens förmåga att realisera 

skolans värdegrund genom tilltro till alla elevers förmåga, att alla elever uppmuntras och 

syns, motiveras till att lära, får träna sitt ansvarstagande och att en bra lärare ständigt söker 

olika sätt att göra detta på är också viktigt (Steinberg, 2004: 21–29), vilket såväl annan 

nationell som internationell forskning bekräftar. Om lärarna har tilltro till sina elevers 

förmågor och har höga förväntningar på dem ger således eleverna bättre förutsättningar för 

psykosocial hälsa (Håkansson, 2012:31; Nilsson, 2004: 8; Skolverket, 2015) 

2.3 Hälsofrämjande och förebyggande insatser i skola 

I samtidighet med att forskning visar att ungas psykiska ohälsa ökat, att skolor och lärare 

brister i att göra extra anpassningar och ge särskilt stöd till elever i behov och att allt fler 

elever påvisar psykosociala problem som inlärningssvårigheter, bristande motivation och 

uppförandeproblem, har efterfrågan om skolans hälsofrämjande arbete blivit allt starkare 

(Ahrén, 2010; Gunnarsson, 2015: 16; OECD, 2015; Ogden, 2006: 14; SBU, 2010). 

Hälsofrämjande arbete kännetecknas enligt Socialstyrelsen (2014) av ett salutogent perspektiv 

och innebär att förbättra elevens egenupplevda hälsa ”med hjälp av kunskap om de processer 

som leder till hälsa” (Socialstyrelsen, 2014: 28). I Hälsofrämjande skola – en handbok som 

ger fria händer (2002) skriver författaren att hälsofrämjande arbete i skolan bygger på att 

”utveckla skolan till en miljö som stärker det som främjar en god hälsa. Grunden för arbetet är 

en strävan efter att stärka känslan av sammanhang och att fokusera på det friska i tillvaron” 

(Warne, 2002: 3). De poängterar även vikten av elevernas delaktighet och möjlighet att 

påverkar sin vardagssituation i skolan, vilket Warne (2013) bekräftar och menar vidare att 

hälsofrämjande arbete utan syftet att öka empowerment inte är ett hälsofrämjande arbete 

(Warne, 2013: 23). 

 

Ogden (2006) skriver i sin rapport om skolforskning att ”Skolan väljs ofta ut som arena för 

hälsofrämjande och förebyggande insatser” (Ogden, 2006: 19).  Han skriver vidare att dessa 

insatser ”tar ofta sin utgångspunkt i problem som barn och ungdomar kan ha och hur man 

utformar, verkställer och utvärderar hälsofrämjande, kompetenshöjande eller på andra sätt 

förebyggande åtgärder” (Ogden, 2006: 19). Efterfrågan och tillgången till fördjupad 

kompetens och verktyg för att bemöta unga och psykisk ohälsa i skolan har ökat. Särskilt 

manualbaserade program/kurser riktade till lärare och skolledningar med övergripande mål att 

förebygga psykisk ohälsa hos unga, främja relationen mellan elever och lärare och/eller 

sociala klimatet i elevgrupper (Bergnéhr & Osvaldsson, 2012: 16–17; Regeringskansliet, 

2015: 11; SBU, 2010: 15–17).  

År 2010 gjorde Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) en systematisk 

litteraturöversikt för att klargöra nyttan av, bland annat skolbaserade program, som syftar till 

att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. I studien delas programmen in i flera nivåer: 
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Universell prevention, Selektiv prevention och Indikerad prevention. Universell prevention 

innefattar program som vänder sig till alla inom en viss population, som skola, utan att ta 

hänsyn till den enskilda individens risker eller speciella behov. Skillnaden mellan prevention 

(förebygga) och promotion (främja) poängteras vara diffus i dessa program. Selektiv 

prevention innefattar program som vänder sig till en viss riskgrupp för psykisk ohälsa, 

exempelvis barn/unga med missbrukande föräldrar. Indikerad prevention vänder sig till 

individer med uppenbar risk för psykisk ohälsa, ofta på grund av symtom på psykisk ohälsa. 

Eftersom att denna studie inte syftar till att peka på en viss psykosocial problematik riktas 

uppmärksamhet mot SBU:s slutsats om universellt förebyggande program (SBU, 2010).  

De få universella skolbaserade programmen som visade sig ha effekt på utåtagerande problem 

eller inåtvända problem utifrån internationella studier saknar tillräckligt med vetenskapligt 

stöd i svensk skolkontext. Efter genomgång av svenska studier var därför det vetenskapliga 

underlaget för begränsat för att kunna uttala sig om de universella programmens effekt, med 

andra ord om de förebygger psykisk ohälsa. Trots bristen på tillräckligt vetenskapligt stöd 

används ett hundratal skolbaserade program i Sverige (SBU, 2010). Enligt SBU:s senaste 

forskning satsar skolledare i Sverige mest på två manualbaserade program, SET (Social och 

emotionell träning) och DISA (Depression in Swedish adolecents/Din inre styrka aktiveras), 

vilket kan tolkas som att det kan fungera bra trots brist på vetenskapligt stöd. SET är ett 

”livskunskapsprogram” som syftar till att elever ska lära sig att hantera och förstå sina känslor 

för att förebygga psykisk ohälsa. DISA används som insats för tonårsflickor för att förebygga 

stress och depression (SBU, 2015). Enligt Kvist Lindholm (2015) är däremot tillämpningen 

av dessa program problematiskt på grund av att programmen just används universellt till alla 

elever, vilket medför negativa konsekvenser för många elever som dessa program 

ursprungligen inte är ämnade för. Hon lyfter även fram att programmens fokus på att elever 

ska söka brister hos sig själva som ska åtgärdas kan leda till ett förbiseende av eventuella 

orsaker i miljön (Kvist Lindholm, 2015). 

2.4 Lösningsfokuserad metod i skolkontext 

Att arbeta med lösningsfokuserad metod i skol- och elevsammanhang är relativ nytt i Sverige 

och därför är nationell forskning om det väldigt begränsad, medan den internationella 

forskningen är större. Sökningen efter tidigare forskning har haft utgångspunkt i 

lösningsfokuserad metod, elevers psykosociala hälsa och utveckling och skola/lärare. Nedan 

presenteras den internationella, sedan nationella forskning som hittats och anses vara relevant 

för denna studie. 

 

Internationell forskning 

Flera studier som undersökt lösningsfokuserad metod relaterat till internaliserade problem 

(t.ex. ångest, depression, dålig självkänsla) och externaliserad beteendeproblematik (t.ex. 

aggression eller utan samarbetsvilja) hos barn och unga har hittats.  

I en undersökning av Franklin Moore och Hopson (2008) studerades en grupp av 67 elever 

som skolpersonal identifierat ha behov av att förändra beteende med hjälp av 

lösningsfokuserad metod. Studien påvisade positiv effekt efter mellan 5–7 sessioner på elever 

med klassrumsrelaterade svårigheter, såsom internaliserad problematik och externaliserad 
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beteendeproblematik. Annan forskning bekräftar detta (se Emanuel, 2008; Franklin et al., 

2001).  

Lösningsfokuserad metod har även påvisats ha positiva effekter på elevers självkänsla och 

tilltro till egna förmågor (Kvarme et al., 2010). Även på att stoppa mobbning. Ett exempel är 

Young and Holdorfs (2003) undersökning, som påvisade att 92 % av eleverna som deltog 

slutade mobba andra efter bara 3–4 sessioner med lösningsfokuserad metod. 

Newsome (2004) har också undersökt lösningsfokuserad metod i skolkontext. 

Undersökningen påvisade att metoden har positiva effekter på elever som låg i riskzonen att 

inte nå upp till skolans mål. Eleverna fick bättre betyg efter deltagande i gruppsessioner. Även 

elevernas sociala färdigheter påverkades positivt. De fick bättre beteende i klassrum samt blev 

bättre på att göra läxor (Newsome, 2004). Det har även påvisats att lösningsfokuserad metod 

påverkat elevers färdigställande av skoluppgifter (Fearrington, McCallum & Skinner, 2011).  

I Lösningsbyggande samtal (Berg & Jong 2013) rapport 2 presenteras WWOW (Working on 

What Works), ett program som utvecklats för lösningsskapande i klassrummet. Programmet 

innebär att en ”coach” observerar en lärare och dennes elevgrupp i klassrummet för att sedan 

rapportera det som de gör bra i klassrummet. Efter ett antal observationer introducerar 

coachen hur mål för klassen kan formuleras och hur skalor kan användas för att mäta 

framgångar i klassen. Coachen ger även läraren instruktioner hur denne kan leda 

lösningsbyggande samtal kring mål och framsteg på skalorna. Med WWoW-programmet vill 

man uppnå förbättrad arbetsmiljö för både lärare och elever, fokuserat på sociala, 

beteendemässiga och känslomässiga interaktioner. Enligt två pilotstudier som gjorts i USA på 

skolklasser som använt WWOW är resultaten av detta lovande, men i rapporten skriver de 

”För närvarande försöker vi fördjupa vår förståelse av hur WWOW främjar både omedelbar 

och långsiktig förändring. Därför söker vi forskningsunderlag för att genomföra en stor 

randomiserad klinisk prövning av WWOW-interventionen” (Berg & Jong, 2013: 416–462). 

Nationell forskning  

Som tidigare nämnt finns nästintill ingen nationell forskning om lösningsfokuserad metod 

relaterat till lärare och deras elever och heller inte relaterat till elevers psykosociala hälsa och 

utveckling. Det som anses vara mest relevant för denna studie är boken Lösningsinriktad 

Pedagogik (Måhlberg & Sjöblom, 2003), där författarna beskriver hur de på deras skola FKC 

Mellansjö, ett HVB-hem som tillhandahåller skolverksamhet från årskurs 1–9, utvecklat en 

lösningsfokuserad pedagogik som innebär ett förhållningssätt och en samtalsmetodik som 

genomsyrar deras skolverksamhet. Denna pedagogik är utvecklad av författarna från den 

ursprungliga lösningsfokuserade terapimodellen (Måhlberg & Sjöblom, 2003: 13–24). De 

poängterar att ”de metoder som vi utvecklar och beskriver inte är vetenskapligt grundade och 

att detta inte är någon teoretisk förklaringsmodell om vad pedagogik innebär eller står för. Det 

är mer en beskrivning av de erfarenheter och upptäckter vi gjort under årens lopp” (Målberg 

& Sjöblom, 2003: 13).  

Författarna beskriver att den lösningsfokuserade pedagogiken innefattar ”ett förhållningssätt 

som genomsyras av ett respektfullt bemötande och tilltro till individens egna resurser och 

kompetens. Dessutom innehåller LIP (Lösningsinriktad pedagogik) en samtalsmodell där alla 
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som arbetar pedagogiskt har stor nytta av de olika redskap som ingår i modellen” (Måhlberg 

& Sjöblom, 2003: 13). Med denna beskrivning hur de arbetar med den lösningsinriktade 

pedagogiken vill de inspirera andra skolverksamheter att arbeta lösningsinriktat och formulera 

detta arbete efter deras egen skolverksamhet. De beskriver att den lösningsinriktade 

pedagogiken bygger på ”1. Ett respektfullt samarbete mellan lärare och elev är mer 

meningsfullt än konfrontation, 2. Elevens självständigt formulerade mål, istället för lärarens, 

är pedagogikens mest effektiva fokus, 3. Stimulera dialogismen i det pedagogiska fältet” 

(Målberg & Sjöblom, 2003: 26–27). De beskriver även att läraren bygger lösningar med 

eleven utifrån deras egna resurser och mål. I problemsituationer fokuserar de mer på själva 

lösningen än på problemet i sig för att de upplever att det är ”mer effektivt, respektfullt och 

ändamålsenligt att hålla någon ansvarig för en lösning istället för att hålla någon ansvarig för 

ett problem” (Målberg & Sjöblom, 2003: 28).  

I deras skola intar lärarna förhållningssättet och använder samtalsmetodiken och dess verktyg: 

Skalfrågor, Mirakelfrågan och andra lösningsfrågor som kommunikationsredskap med elever 

i skolverksamheten (Måhlberg & Sjöblom, 2003). Författarna skriver även ”vi vet att den 

lösningsinriktade arbetsmodellen genererar lust till samarbete och bidrar till att det blir 

roligare att arbeta i skolan, för både personal och elever” (Måhlberg & Sjöblom, 2003: 15). 

2.5 Sammanfattning av forskningsläget 

Inom ramen för denna studie är det inte möjligt att redogöra uttömmande för det aktuella 

forskningsläget. Vid litteratursökningen för denna studie har en större del av det aktuella 

forskningsläget studerats, men avvägning kring vilken forskning som inkluderats har varit 

nödvändigt. Den tidigare forskningen visar på att och hur psykosocial hälsa och lärande är 

sammankopplat samt vikten av lärares roll i denna sammanlänkande utveckling hos elever. 

Behovet av forskning om hur olika insatser, exempelvis skolbaserade program och/eller 

metoder som används inom skola för främjande av psykosocial hälsa och förebyggande för 

psykosocial ohälsa hos elever och hur detta kan påverka elever, tycks vara stort. Forskningen 

pekar på en kunskapslucka om forskning kring lösningsfokuserad metod inom skolkontext i 

Sverige. Det tycks även finnas en kunskapslucka där detta relateras till lärares arbete med 

elever och hur det kan påverka elevers psykosociala hälsa och utveckling. Därav relevansen 

av denna studie.  
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3. Teoretiskt ramverk 

Nedan kommer studiens teoretiska utgångspunkter att presenteras. Den insamlade empirin 

analyseras utifrån tre perspektiv. Först presenteras studiens teoretiska utgångspunkter utifrån 

Mills ”Den sociologiska visionen”, för att problematisera skolans verksamhet och få förståelse 

för hur respondenterna, enskilda elever och/eller elevgrupper samt skolornas sociala struktur 

samspelar vid utövande av lösningsfokuserad metod. Sedan presenteras Antonovsky’s teori 

om Känsla Av SAMmanhang (KASAM) och sist teorin om Empowerment. Eftersom att 

KASAM och Empowerment har påvisats vara betydande för hälsofrämjande arbete i skolan 

(se under tidigare forskning), kan dessa ge två perspektiv på hur högstadielärarnas 

uppfattningar om och upplevelser av implementering av lösningsfokuserad metod i 

interaktion med elever kan möjliggöra främjande för elevers psykosociala hälsa och 

utveckling. 

 

3.1 Den sociologiska visionen 

C. Wright Mills (1997), en amerikansk sociolog, beskrev den sociologiska visionen som att 

klargöra sambandet mellan människors upplevda problem och samhällens sociala strukturer, 

att väva samman biografiska och historiska processer. Mills menade att ”människan är en 

social och historisk aktör som måste förklaras inom ramen för de historiska och sociala 

strukturer hon är underkastad” (Mills, 1997: 151). Han menade även att ”den sociologiska 

visionen gör det möjligt att förstå den historiska scenen i stort och dess innebörd för olika 

individers inre liv och yttre livshistoria” (Mills, 1997: 25).  Han påstod således att den 

sociologiska visionen kan ge förståelse för den totalitet inom vilken historia och biografi 

ingår. Samtidigt som samhället och dess sociala struktur påverkar individer, påverkar 

individerna i ett samhälle dess sociala struktur.  

 

Enligt Mills (1997) kan den sociologiska visionen förklara förhållandet mellan individ 

(biografi) och samhälle (historia). Samspelet mellan individ och samhälle och deras 

interaktion exemplifierar han genom begreppen ”personliga bekymmer” samt ”allmänna 

problem”.  Personliga bekymmer existerar enligt Mills (1997) inom individen och/eller i 

förhållande till dess närmsta omgivning och sociala relationer. Personliga bekymmer och 

åtgärder mot dessa bör enligt honom konstrueras anpassat till de sociala miljöer som ligger till 

grund för de personliga upplevelserna och i viss utsträckning till individens egen viljestyrka. 

Allmänna problem drabbar hela grupper av individer och bottnar i samhällsstrukturen. Han 

menade att dessa problem ligger dolda och blir först synbara när fler drabbas samt är en 

angelägenhet för allmänheten i ett samhälle. Om ett personligt bekymmer drabbar tillräckligt 

många kan det utvecklas till ett allmänt problem. Han menade även att problem ofta 

formuleras på individnivå utan att se till samhällsstrukturen och att det uppstår personliga 

bekymmer till följd av allmänna problem som vi inte är medvetna om. Om man kan koppla 

samman de personliga bekymren med de allmänna problemen, finna de ”brännpunkter” i 

samhällsstrukturen där dessa problemställningar möts, skulle individen kunna agera mer 

utanför de etablerade sociala strukturerna (Mills, 1997: 27–28).  
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Enligt Mills (1997) är det sålunda viktigt att sammanväva biografi och historia för att kunna 

förstå och tolka relationer mellan samhället och individer. Han menade att man varken kan 

förstå en individs livshistoria eller ett samhällets historia om man inte förstår dem båda 

(Mills, 1997: 23). Genom den sociologiska visionen, eller sociologiska fantasin, kan man 

följaktligen försöka tolka och förstå hur händelser och sociala strukturer influerar individers 

beteenden och attityder.  

Det essentiella jag tar med mig i min analys ur Mills diskussion är förståelsen för relationen 

mellan individen och samhällsstrukturen och att det är komplext att tolka detta. Den 

sociologiska visionen har valts för att försöka få förståelse för högstadielärarnas uppfattningar 

och upplevelser utifrån deras och elevers sociala sammanhang. Det kan även ge förståelse för 

hur respondenterna, enskilda elever och/eller elevgrupper samt skolornas sociala struktur 

samspelar vid utövande av lösningsfokuserad metod. 

3.2 KASAM (Känsla av SAMmanhang) 

Studien utgår ifrån de teoretiska aspekterna i salutogena perspektivet och Känsla av 

sammanhang (KASAM) som ursprungligen utvecklades under 1970-talet av Aaron 

Antonovsky (1991). Antonovsky undersökte israeliska kvinnors hälsotillstånd och fann i sin 

undersökning en grupp kvinnor som överlevt koncentrationslägers påfrestningar under andra 

världskriget, där de förlorat vänner, barn och familj. Trots traumatiska upplevelser bedömdes 

kvinnorna vara vid relativ god psykisk hälsa. Antonovsky upplevde detta som en 

”omvälvande iakttagelse” (Antonovsky, 1991: 11). Han distanserade sig ifrån det dåvarande 

dominanta patogena perspektivet, som beskrev uppkomst och orsak till sjukdom och ohälsa 

(patogenes) och började istället undersöka motsatsen, dvs. hur det kommer sig att människor 

trots stora yttre påfrestningar förblir friska. Han formade den salutogenetiska modellen som 

således ser till vilka faktorer som främjar hälsa (salutogenes), mer än vilka faktorer som 

orsakar sjukdom och ohälsa (Antonovsky, 1991: 25–27).  

 

Antonovsky (1991) menar på att alla människor hela tiden utsätts för olika påfrestningar som 

orsakar stress, så kallade stressfaktorer. De kan vara tillfälliga eller kroniska, de kan komma 

inifrån oss själva eller utifrån och de kan ha tvingats på oss eller vara självvalda. Vissa 

stressfaktorer har visat sig göra vissa människor sjuka, medan andra människor som upplever 

samma påfrestningar förblir friska. En av två förklaringar till detta är Antonovsky’s teoretiska 

grundresonemang om generella motståndsresurser (GMR). Generella motståndsresurser 

utgörs av biologiska, psykosociala och materiella faktorer som gör det lättare för människan 

att se sin tillvaro som begriplig. Pengar, kunskap, intelligens, socialt stöd, kultur, ideologi och 

erfarenhet är exempel på GMR. Om människan har sådana tillgångar hos sig själv eller i sin 

omvärld har denne bättre möjlighet att överleva. GMR kan utgöra en motståndskraft mot de 

stressfaktorer vi utsätts för under livets gång. Erfarenhet eller avsaknad av erfarenhet att 

använda lämpliga strategier mot stressfaktorer vi utsätts för har avgörande betydelse för 

människans känsla av sammanhang, den andra förklaringen till varför vissa förblir friska. 

Antonovsky’s (1991) teoretiska grundresonemang om begreppet ”Känsla av sammanhang" 

presenteras nedan: 
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Känsla av sammanhang (KASAM) är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit att 

de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 

förutsägbara och begripliga, de resurser som krävs för att möta de krav som dessa 

stimuli ställer på en finns tillgängliga, och dessa krav är utmaningar, värda investering 

och engagemang. (Antonovsky, 1991: 41)  

Med andra ord utgörs KASAM av vår förmåga att i olika sammanhang känna att vi klarar av 

vad vi tvingas möta, oberoende av vad som händer. Utvecklingen av KASAM sker dynamiskt 

från spädbarnsåldern och förändras under livets gång. Människan utvecklas i samspel med sin 

omgivning där Antonovsky (1991) ser påfrestningar och utmaningar som en serie möjligheter 

att utveckla KASAM:s tre huvudkomponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Utvecklingen och innebörden av komponenterna redogörs för nedan. 

 

Begriplighet 

Begriplighet (”Jag vet”) (Nilsson, 2002: 5) utgör kärnan i KASAM och innebär i vilken 

utsträckning människan upplever att inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara 

snarare än oförklarliga och kaosartade (Antonovsky, 1991: 38–39). Begriplighet utvecklas 

redan i en fas som kallas för grundtillit (0–1 år), då barnet får uppleva separationer och 

hypotesen om förutsägbarhet och kontinuitet prövas. Utifrån sina erfarenheter kan barnet med 

tiden lära sig att dennes fysiska och sociala tillvaro vanligtvis är förutsägbar. Med detta kan 

barnet upptäcka regelbundenhet, rutiner och strukturer och världen upplevs då som begriplig. 

En individ med hög begriplighet har förmågan att förklara och ordna oförutsägbara händelser, 

med andra ord att göra dem begripliga. För en individ med låg begriplighet kan oförutsägbara 

händelser istället ge känslor av kaos, oro och vanmakt. En individ med hög begriplighet ser 

ofta nya utmaningar som lärorikt medan den med låg begriplighet ofta ser dem som 

betungande (Antonovsky, 1991: 122–123). 

Hanterbarhet 

Hanterbarhet (”Jag kan”) (Nilsson, 2002: 5) innebär i vilken grad människan upplever att de 

resurser som finns till förfogande hjälper denne att hantera de yttre krav som ställs. Det kan 

handla om den egna förmågan att hantera problem såväl som andra i dennes närhet, 

exempelvis föräldrar, vänner, partner eller någon annan individen känner förtroende för. 

Hanterbarhet utvecklas när barnet börjar utforska, upptäcka nya saker och situationer (2–3 år). 

Enligt Antonovsky handlar det om en ”belastningsbalans”, som innebär huruvida kraven som 

ställs på barnet är för små, rimliga eller för stora utifrån barnets dåvarande 

utvecklingsförmåga. De krav, regler och utmaningar som barnet ställs inför när barnet själv 

kan göra val och vilja har betydelse för barnets belastningsbalans. Antonovsky menar att 

barnets sociala omvärld ställer krav som barnet antingen vill eller inte vill leva upp till men att 

barnet även ställer krav på sin sociala omvärld. Här finns en underliggande dimension av 

ojämlikt fördelad makt. Barnet är sårbart och beroende av sin omvärld vilket skapar 

motivation till att tillägna sig de värderingar, attityder, beteenden och förmågor som behövs 

för att etablera en social identitet och roll. Därför är det viktigt att vuxna i barnets sociala 

omvärld ställer rimliga krav och ger barnet realistiska utmaningar så att barnet inte får allt för 

många utmaningar och problem som det inte klarar av att hantera och lösa. Det kan leda till en 

inneboende känsla av misslyckande. Omvärlden ställer krav på människor och olyckliga, 
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oförutsägbara händelser inträffar under livets gång. En människa som upplever hög känsla av 

hanterbarhet ser inte sig själv som hjälplös och/eller som ett offer för omständigheter, vilket 

är viktigt för att kunna hantera motgångar på ett konstruktivt sätt (Antonovsky, 1991: 125–

128). 

Meningsfullhet 

Med meningsfullhet (”Jag vill”) (Nilsson, 2002:5) menas i vilken utsträckning människan 

känner mening med sin existens och att de krav och påfrestningar som individen ställs inför är 

värda att engagera sig och investera energi i, som en motivationskomponent. Meningsfullhet 

kan skapas om den sociala omvärlden upplevs som förutsägbar och strukturerad (begriplig) 

och barnet får ett tillfredställande bemötande av sina behov. Det bidrar till erfarenhet av 

medbestämmande, delaktighet och att vara socialt värdesatt i den miljö barnet befinner sig i. 

Utan medbestämmande, delaktighet och att människan känner sig viktig reduceras denne till 

ett objekt, vilket utvecklar låg KASAM. Antonovsky lyfter fram vikten av att människor 

accepterar de uppgifter de ställs inför och att de har ett betydande ansvar för sitt handlande 

samt att vad de gör eller inte gör påverkar resultatet. Att en människa känner sig viktig, har 

möjlighet till delaktighet och medbestämmande är således avgörande för känslan av 

meningsfullhet i livet. När något svårt inträffat kan en individ med hög meningsfullhet 

försöka hitta mening med det som skett och ta sig igenom det med sin värdighet i behåll. 

Individen ser ofta nya utmaningar som värda att engagera sig i snarare än problem eller 

bördor som en individ med låg meningsfullhet ofta gör. Enligt Antonovsky är meningsfullhet 

viktigast för människan och vid hög meningsfullhet ökar individens möjlighet att hantera 

stress (Antonovsky, 1991: 124–125). 

 

Det som Antonovsky (1991) menar är avgörande för KASAM, är i vilken utsträckning något 

sker. Man kan inte ta livserfarenheter och de konsekvenser de får för givna. Det gäller alltså 

för barnets sociala omvärld att under tiden barnet utvecklas, försöka forma dess 

livserfarenheter så att de leder till en hög känsla av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Ju äldre barnet blir, desto större blir också dess sociala omvärld. Vänner, 

skola, andra organisatoriska aktörer och kamratgrupper, TV och internet blir viktiga källor för 

inlärning. I ungdomsåren kan därför förväntas att den grund för KASAM som individen 

utvecklat under barndomen kommer att skakas om. Den kan försvagas, stabiliseras eller 

förstärkas på grund av fler kunskapskällor, valmöjligheter, andra krav, nya påfrestningar och 

stressfaktorer i den unges sociala omvärld. Det största problemet i ungdomen är enligt 

Antonovsky bristen på förutsägbarhet, då ungdomsåren ofta innebär förvirring, självtvivel och 

utanförskap. Antonovsky (1991) menar på att den största möjligheten att påverka en 

människas KASAM är innan trettioårsåldern. Efter det krävs det stora livsförändringar för att 

en människas KASAM ska ruckas om. Detta överensstämmer ganska bra med det normala 

förloppet i en västerländsk människas liv enligt Lindström (1998), då vi i allmänhet vid trettio 

år har utvecklats till självständiga individer med utbildning och yrke. Oftast har vi även 

skapat oss relativt stabila sociala strukturer, relationer och en livssyn (Lindström, 1998: 19).  

 

Vidare menar Antonovsky (1991) att KASAM generellt tenderar att sjunka med åldern för de 

som har låg KASAM. De som har hög KASAM tenderar att stabiliseras med åldern. För de 

som har låg eller måttlig KASAM i sen tonår-tidigt vuxenliv riskerar livet förfalla och bli ”allt 
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mer kaotiskt, hanterbart och meningslöst” (Antonovsky, 1991: 154). Antonovsky (1991) 

menar att varje individ har gränser som rymmer det som är viktigt för just denne. Om det som 

pågår utanför dessa gränser inte ses som begripligt, hanterbart eller meningsfullt påverkar det 

inte hennes KASAM. De faktorer som finns inom gränserna för alla människor är: våra 

känslor, närmaste relationer, vår huvudsakliga sysselsättning (som skola, arbete), hur vi ser på 

existentiella teman som misslyckanden, konflikter, ensamhet och döden (Antonovsky, 1991).  

 

Emellertid ses dimensionen hälsa-ohälsa som ett kontinuum i KASAM. Med detta menar 

Antonovsky (1991) att den levande människan alltid är frisk i någon bemärkelse tills att denne 

dör. En människa är således aldrig 100 % frisk eller sjuk utan befinner sig någonstans på den 

flytande skalan mellan de två polerna hälsa-ohälsa. Därför kan graden av hälsa betraktas 

utifrån var människan upplever befinna sig, vid en viss tidpunkt, på detta kontinuum och är 

tillämpbart på såväl individ som grupp- och samhällsnivå. Viktigt att poängtera är att 

Antonovsky (1991) inte ser det patogena och salutogena perspektivet som oförenliga eller att 

ett perspektiv är mer rätt än det andra. Han menar på att perspektiven kan komplettera 

varandra i försök att försöka förklara hälsa och ohälsa. KASAM betraktas som en faktor i det 

salutogena perspektivet som gör att man kan få reda på vilka sociala faktorer som ligger 

bakom god hälsa, vilket är viktigt för att kunna skapa förutsättningar för välmående 

(Antonovsky, 1991). KASAM har visat sig brukbar som förklaringsmodell genom empirisk 

prövning (Cederblad, 1998).  

 

Utifrån de teoretiska aspekter som redogjorts för kan läraren ses som en aktör i elevernas 

sociala omvärld som har möjlighet att påverka huruvida elevernas KASAM försvagas, hålls 

stabil eller förstärks. Elevens enskilda förutsättningar och behov kan bero på vilka generella 

motståndsresurser denne har och vilka livserfarenheter denne fått med sig av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet.  Det som är problematisk med att använda KASAM som 

teoretisk utgångspunkt i denna studie är att respondenternas elever inte intervjuas. Därmed 

går inte att uttala sig om eleverna själva upplever KASAM:s komponenter. Teorin används 

istället som en utgångspunkt för att försöka förstå hur metoden kan främja eller inte främja 

elevernas KASAM. 

3.3 Empowerment 

Studiens tredje teoretiska utgångspunkt är Empowerment. Empowerment är ett begrepp som 

används inom många olika områden och kan ta olika uttryck beroende på vilket ämne och 

vilken grupp det hänvisar till. Begreppet och idén om empowerment växte fram i USA på 

1960 och 1970-talet som en social aktivistideologi. Under 1970-talet blev empowerment ett 

bärande begrepp inom folkhälsa och socialt arbete, vilket beskrev ett arbetssätt och processer 

som ledde till ökad makt för deras klienter. På 1990-talet blev empowerment ett 

grundläggande begrepp inom socialpolitik, socialfackligt arbete och omsorgspolitik. Med 

tiden har empowerment spridit ut sig och används idag i såväl politiska sammanhang som för 

alla som på olika sätt arbetar med att hjälpa människor (Askheim & Starrin, 2007: 9–12). 

 

Socialstyrelsen (2013) översätter det engelska begreppet Empowerment till synen på 

”egenmakt”. Makt är således ett centralt begrepp inom empowermentperspektivet 

(Socialstyrelsen, 2013: 8). Enligt Skau (2007) är grunden till makt ojämlikhet mellan 
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människor, vilken kan vara frivillig eller påtvingad beroende på sammanhang. Enligt 

Tengland (2007) bör den professionella som arbetar empowermentbaserat minska sin egen 

makt för att ge klienten mer makt, medan Starrin (2007) talar om att makt kan expanderas, 

omfördelas och därför inte behöver innebära att ökad makt för den ene betyder minskad makt 

för den andre. Den professionelle kan skapa villkor och förutsättningar för klienten att själv ta 

makten och styra över sin egen situation. Empowerment står i motsats till paternalismen, där 

människan ses som underordnad en expert som bestämmer vad som är bäst för denne, så 

kallat top-down perspektiv. Empowerment talar för det motsatta, ett bottom-up perspektiv, där 

individen är expert på sitt eget liv och själv styr sin tillvaro (Starrin, 2007: 70–72).  

 

Grundläggande för empowerment är en positiv människosyn, där människan betraktas som en 

aktiv och ansvarstagande aktör som vill och vet sitt eget bästa bara man skapar rätt 

förutsättningar och förhållanden. Empowermentbegreppet betonar både vikten av att hjälpa en 

människa i en akut situation och att främja hälsa och välbefinnande på längre sikt (Askheim, 

2007: 19–20). Enligt Tengland (2007) kan empowerment ses som både ett mål och en process 

för att nå mål. Ett övergripande mål är att stärka individens tilltro till de egna resurserna för 

att individen ska få ökad kontroll över inre och yttre faktorer som påverkar dennes hälsa och 

livssituation. Som process menar Tengland (2007), Askheim och Starrin (2007) att 

empowerment berör en icke paternalistisk relation mellan den professionella och 

individen/gruppen som har för avsikt att främja människors förmåga att skaffa resurser för att 

kunna styra och ta ansvar för sitt eget liv (Askheim & Starrin, 2007; Tengland, 2007). 

Empowerment kan således ses som en process för att möjliggöra att människor får bättre 

självbild, större självförtroende, kunskaper och färdigheter som leder till att de kan ta mer 

kontroll över sitt liv (Askheim, 2007: 20–21). Den professionelle behöver ha tillit till att 

individen själv har förmågan att definiera problem, besluta om tillvägagångsätt mot mål samt 

agera för att uppnå mål och ge individen lämplig hjälp/stöd vid behov (Tengland, 2007; 

Askheim & Starrin, 2007).  

 

Grundskolan är obligatorisk i Sverige och som lärare har man uppdraget och ansvaret att 

överföra grundläggande demokratiska värden som samhället bygger på, främja elevernas 

personliga- och kunskapsutveckling samt att motivera till en livslång lust att lära (Lgr 11). 

Detta försätter eleverna i ett ojämlikt maktförhållande till sina lärare. Hur makten används och 

utövas ger den en negativ eller positiv mening. Lärares medvetenhet om sin makt är därför 

avgörande för elevernas möjlighet till empowerment. Att uppmärksamma det ansvar som 

kommer med deras position innebär ett ständigt ställningstagande i etiska frågor och 

vetskapen om att makten ska användas för att hjälpa och stödja eleverna (Skau, 1998). Syftet 

med empowerment för lärares arbete kan då betraktas som att stärka elevens tilltro till de egna 

resurserna för att uppnå ökad autonomi, delaktighet och inflytande på den egna situationen. 

Lärare kan ge elever makt genom att informera dem om sina rättigheter och skyldigheter, låta 

dem vara delaktiga och ha inflytande på undervisningen och beslut om insatser som kan vara 

stöd/hjälp i olika situationer som gäller eleverna själva. Även genom att låta eleverna 

identifiera och bedöma problem och situationer, samt aktivt delta i beslut rörande dessa. I 

mötet mellan lärare och elev i undervisningssituationer, ska då lärarens lyhördhet och 
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engagemang motivera eleven att ta till sig kunskap för att sedan kunna använda den själv för 

att kunna påverka och förändra sin situation (Askheim & Starrin, 2007: 215–216). 

 

Dessa teoretiska aspekter används som utgångspunkt för att försöka förstå hur 

respondenternas implementering av den lösningsfokuserade metoden i interaktion med elever 

kan främja eller inte främja empowerment för elever och därmed deras psykosociala hälsa och 

utveckling. 
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4. Metod 

I detta avsnitt redogörs för studiens metod. Först beskrivs och motiveras val av 

forskningsansats. Sedan redogörs studiens tillvägagångssätt vid datainsamling, analysmetod, 

validitet och reliabilitet och avslutningsvis etiska överväganden. 

 

4.1 Forskningsansats 

Denna studie undersöker högstadielärares uppfattningar om och upplevelser av att använda 

lösningsfokuserad metod i interaktion med elever samt hur de upplever att lösningsfokuserad 

metod kan främja elevers psykosociala hälsa och utveckling. Tanken är således att utgå ifrån 

högstadielärarnas perspektiv och att skapa förståelse för hur deras implementering av 

metoden kan främja elevers psykosociala hälsa och utveckling. Som forskningsansats för 

denna studie har därför en kvalitativ ansats använts. Den kvalitativa ansatsen används för att 

undersöka föreställningar om den sociala verkligheten och vad som händer i den. Det är 

således ett verktyg som används i strävan efter förståelse för hur individer som lever i denna 

sociala verklighet tolkar och upplever den, utifrån den kontext studien avser (Alvehus, 2013: 

22–23; Trost, 2010: 27). Kvalitativa intervjuer öppnar upp möjlighet att försöka förstå, hitta 

och urskilja handlingsmönster och meningen bakom dem, därför har kvalitativ ansats valts 

(Aspers, 2007: 27–28; Trost, 2010: 32).  

 

4.2 Urval och datainsamling 

Urvalet i kvalitativ forskning väljs inte ut slumpmässigt utan utifrån det fenomen som står i 

fokus för den aktuella studien (Trost, 2010: 137). Tillvägagångssättet i kvalitativ forskning är 

således att se till studiens syfte och att välja intervjupersoner utifrån antaganden att de kan 

bidra med värdefull information, exempelvis individer som har betydande kunskap av det som 

studeras (Jacobsen, 2007: 123). Trost (2010) menar på att det är bra att begränsa sig till ett 

litet antal intervjuer eftersom att för många intervjuer kan skapa ett datamaterial som blir 

ohanterligt. Det kan då bli svårt att få en överblick av datamaterialet och samtidigt kunna se 

viktiga detaljer som förenar eller urskiljer (Trost, 2010: 143). I och med detta har 

semistrukturerade intervjuer med fem högstadielärare från tre olika kommunala grundskolor 

inom Västerås Kommun som är utbildade i lösningsfokuserad metod och använder metoden i 

interaktion med elever genomförts.  

För att nå målgruppen som denna studie omfattar tog jag hjälp av en person som utbildar olika 

professioner i lösningsfokuserad metod och därför har haft kontakt med dem. Varför jag valde 

just högstadiet beror på eget intresse för psykosocialt arbete med ungdomar och den betydelse 

lärare och deras förhållningssätt kan ha som social aktör i en ungdoms liv, som till stor del 

spenderas i skolan.  

För att få tillräckligt med datamaterial samtidigt som materialet inte skulle bli ohanterligt, var 

ambitionen att få tag på 5–7 högstadielärare att intervjua i 45–60 minuter vardera. Utbildaren 

hjälpte mig att få kontakt med sju högstadielärare som gått utbildningen, som han visste 

implementerat lösningsfokuserad metod i interaktion med elever samt arbetade på olika 

kommunala grundskolor inom Västerås Kommun. Jag skickade ut ett mail med beskrivning 

av studies syfte varav fem gav respons inom rimlig tid för examensarbetets tidsram. Fyra av 
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fem respondenter gick på utbildningens två delkurser, medan en respondent endast deltog 

under första delkursen i lösningsfokuserad metod. Respondenterna gick på frivilligt bevåg 

efter att fått höra om utbildningen inom lärarkretsen. Samtliga gick utbildningen cirka ett år 

innan jag intervjuade dem och har på olika sätt använt sig av lösningsfokuserad metod i sitt 

arbete med sina elevgrupper sedan de avslutade kursen. Respondenterna har varit 

högstadielärare i 5–15 år. 

4.3 Intervjuer 

Datamaterialet samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer används när forskaren ska beröra specifika teman samtidigt som intervjupersonen 

får stor frihet i utformandet av svaren. Dessa teman är utformade i en intervjuguide som 

forskaren förberett inför intervjun. Intervjuguiden kan även bestå av ett antal formulerade 

frågor som ställs till intervjupersonen. Parallellt kan forskaren ge följdfrågor på de svar 

intervjupersonen ger, vilket skapar möjlighet för dialog (Alvehus, 2013: 83; Aspers, 2007: 

137). Eftersom att denna studie har ett tydligt fokus på högstadielärares uppfattningar om och 

upplevelser av att använda lösningsfokuserad metod i interaktion med elever krävdes att 

specifika frågeställningar kunde tas an i intervjuerna. Till denna studies intervjuer utformades 

därför en intervjuguide (se bilaga 1) innehållande ett antal teman som intervjun centreras 

kring och ett antal tydligt formulerade frågor med utgångspunkt i dessa teman. Enligt Aspers 

(2007) ska intervjufrågor inte ta utgångspunkt i teoretiska begrepp på ”andra ordningens 

nivå”, utan i begrepp på ”första ordningens nivå” som innebär den livsvärld som den 

intervjuade ingår i (Aspers, 2007: 141). Därför har intervjufrågorna formulerats utifrån 

lämpliga begrepp i skolans styrdokument, vilket respondenterna måste ta hänsyn till i och 

med sin implementering av den lösningsfokuserade metoden i interaktion med elever och som 

sammanfaller med studiens syfte- och frågeställningar. Intervjuguidens frågor har reviderats 

någorlunda under arbetets gång för att få en bättre följsamhet i intervjuerna. Enligt Trost 

(2010) är det viktigt att se över konstruktion och formuleringar i intervjuguiden efter 

intervjuer och korrigera vid behov (Trost, 2010: 72). 

 

Intervjuguiden inleds med enkla bakgrundsfrågor. Dels för att kunna placera in respondentens 

svar i sammanhang och dels för att etablera en lättsam stämning och skapa en mer personlig 

relation (Aspers, 2007: 139). Efter det ställdes frågor kring teman som innefattade deras 

uppfattningar om och upplevelser av att använda lösningsfokuserad metod i interaktion med 

elever kopplat till deras uppdrag som står skrivet i skolans styrdokument.  

En optimal plats för intervjuer är någonstans där den som intervjuas känner sig trygg och i en 

miljö där andra inte kan störa (Trost, 2010: 65). Intervjuerna hölls antingen i ett grupprum på 

den skola respondenten arbetar på eller hemma hos respondenten. Intervjuerna varade i 35–75 

minuter. Samtliga respondenter gav samtycke till att spela in intervjun (Vetenskapsrådet, 

2002). Vid genomförandet av intervjuerna användes således mobiltelefon för att spela in det 

empiriska materialet. Dels för att få med allt som sades och inte missa viktig information. 

Dels för att visa intresse under intervjun och kunna engagera mig i att fånga upp intressanta 

lösa trådar med följdfrågor utifrån studiens syfte.  
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Kvalitativa intervjuer medför risken för bias (skevhet), som enligt Aspers (2007) betyder att 

min närvaro, vad jag säger och gör påverkar vilka svar intervjupersonerna ger. Denna 

påverkan är ofrånkomlig, men för att reducera risken för bias försökte jag se till att vi förstod 

varandra och att förtydliga vid behov (Aspers, 2007: 138–139). Jag är medveten om att mina 

förutfattande meningar, personliga erfarenhet och förförståelse påverkat undersökningens 

resultat men jag har försökt att vara så objektiv som möjligt. 

4.4 Analysmetod  

Efter intervjuerna med högstadielärarna avsattes tid för att lyssna på och transkribera 

intervjuerna så tätt inpå var och en av intervjuerna som möjligt för att ha händelseförloppet 

färskt i minnet. Transkribering innebär att intervjuerna skrivs ut ordagrant för att sedan kunna 

analyseras. Intervjuerna består till stor del av talspråk, därför har jag försökt att hitta en så bra 

balans som möjligt mellan att transkribera både ordagrant och läsbart. Efter transkribering har 

det empiriska materialet kodats, analyserats och tolkats med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys innebär en noggrann genomgång av de 

transkriberade intervjuerna i flera omgångar, därför är det viktigt att allt empiriskt material tas 

med så ordagrant som möjligt i transkriberingen (Trost, 2010: 74–75).  

 

Det empiriska materialet har först lästs igenom flera gånger för att skapa en övergripande bild 

och få en djupare förståelse för materialet. Sedan har delar om de bedömts vara irrelevanta för 

studiens syfte och frågeställningar tagits bort. Därefter har meningsbärande enheter kopplat 

till studiens syfte och frågeställningar i form av ett eller flera ord, så kallade ”koder” skapats. 

Koderna har sedan använts för att dela in materialet i kategorier/underteman och teman. 

Koderna har sorterats in i underteman som sedan samlats under två övergripande (bärande) 

teman: Synen på den egna rollen och Upplevelser av implementering, som redogörs för i 

resultatavsnittet. En sådan kodning kallas för induktiv, det vill säga att koderna uppstår ur 

empirin (Aspers, 2007: 230). Resultatet har sedan analyserats en andra gång utifrån studiens 

valda teorier, vilket presenteras i resultatavsnittet under ”Analys av resultat”. 

4.5 Validitet och reliabilitet  

I kvalitativ forskning är enligt Bryman (2011) Tillförlighet motsvarigheten för reliabilitet och 

validitet i kvantitativ forskning. Tillförlighet innefattar fyra delkriterier: Trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera som kommer att diskuteras 

med utgångspunkt i denna studie nedan (Bryman, 2011: 353–354). 

 

Trovärdighet är enligt Bryman (2011) motsvarighet till intern validitet som enligt Jacobsen 

(2007) handlar om att man mäter det man avsett att studera (Bryman, 2011: 354; Jacobsen, 

2007:12). Denna studie undersöker högstadielärarnas uppfattningar och upplevelser och jag 

har tydligt redovisat för hur jag gått tillväga kring detta, därmed bedömer jag själv att studie 

har hög trovärdighet/intern validitet. Däremot är det svårt att komma ifrån intervjuar- och 

kontexteffekt i ovan vald metod som jag skrivit om tidigare i metodavsnittet. 

Högstadielärarna fick själva välja tid och plats för intervjuerna vilket talar för upplevd 

bekvämlighet att berätta kring sina uppfattningar och upplevelser. Jag kan emellertid inte 

säkerställa sanningen i deras svar. 
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Överförbarhet handlar om extern validitet och generaliserbarhet, det vill säga om resultatet i 

denna studie kan vara giltigt även för andra grupper och sammanhang än de som studerats 

(Bryman, 2011: 355). Resultatet i denna studie pekar på olika gemensamma teman och 

riktningar, vilket kan tolkas som att det finns fler individer som upplever samma sak. Däremot 

kan jag inte uttala mig om ifall att resultatet i denna studie kan vara giltigt i andra grupper och 

sammanhang än de som studeras på grund av att denna studie innefattar en liten grupp 

individer och är egenupplevt hos de enskilda individerna. 

Pålitlighet handlar om reliabilitet, vilket enligt Aspers (2007) betyder ”hur bra man mäter det 

man faktiskt mäter” (Aspers, 2007: 232). Enligt Bryman (2011) innebär detta att man gör en 

noggrann beskrivning av forskningsprocessen, vilket jag redogjort för i detta metodavsnitt och 

därför tolkas studien inneha en hög pålitlighet/reliabilitet.  

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar enligt Bryman (2011) om ”utifrån insikten att det 

inte går att få någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning försöker säkerställa att 

han eller hon agerat i god tro” (Bryman, 2011: 355). Detta har jag redogjort för tidigare i detta 

avsnitt. Jag är medveten om att mina egna förutfattande meningar, personliga erfarenhet och 

förförståelse påverkat undersökningens resultat men jag har försökt att vara så objektiv som 

möjligt under forskningsprocessen. 

4.6 Etiska överväganden 

De etiska överväganden som varit utgångspunkt för denna studie är Vetenskapsrådets 

Forskningsetiska principer – inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det första etiska övervägande som gjordes i och med denna studie 

var att ta hänsyn till Informationskravet. Detta handlar om att högstadielärarna i mailkontakt 

fick information om studien och dess syfte, metod och användning på ett klart och tydligt sätt 

för att sedan kunna ta ställning till om de ville delta i studien eller inte. Detta skedde enligt 

Vetenskapsrådets principer; utan påtryckning och med framkommande att deltagandet var 

frivilligt och att de kunde avbryta deras medverkan när som helst. De fick även information 

om hur och vart denna studie publiceras, kontaktuppgifter samt ansvarig handledare. 

Samtyckeskravet togs hänsyn till genom att högstadielärarna gav medgivande av samtycke till 

deltagande i intervjun, när, var och hur detta skulle ske, om hur och var denna studie 

publiceras, att intervjuerna spelades in och transkriberades för att sedan komma att raderas när 

resultatet av studien tillkommit. I och med detta tillkom även konfidentialitetskravet, som har 

och göra med sekretess gällande dokumentation kopplat till studien. Transkriberingarna 

skrevs på så sätt att enskilda individen inte går att identifiera. I resultatet presenteras även de 

enskilda individerna som ”respondenter” med siffrorna 1–5 för att de inte ska kunna 

identifieras. Nyttjandekravet har tagits hänsyn till på så sätt att den insamlade empirin endast 

varit till bruk för denna studie och ingenting annat (Vetenskapsrådet, 2002). 
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5. Resultat 

Syftet med denna studie att undersöka högstadielärares uppfattningar om och upplevelser av 

att använda lösningsfokuserad metod i interaktion med elever samt hur de upplever att 

lösningsfokuserad metod kan främja elevers psykosociala hälsa och utveckling. Eftersom 

denna studie har tolkats med en induktiv ansats utgör resultatets första del av 

högstadielärarnas uppfattningar och upplevelser utan teoriförankring. Resultatet analyseras 

sedan en andra gång utifrån studiens teorier och redogörs för i resultatets andra del under 

”Analys av resultat”. Där analyseras resultatet utifrån 1. Den sociologiska visionen, 2. 

KASAM och 3. Empowerment. 

 

Efter bearbetning och kodning av de transkriberade intervjuerna framkom två bärande teman: 

Synen på den egna rollen och Upplevelser av implementering. Till dessa teman tillhör ett 

antal underteman som speglar de bärande temana. För att förtydliga och verifiera temana 

presenteras citat från intervjuerna i resultatet. Högstadielärarna betecknas som ”respondent” 

1–5 i resultatet. 

5.1 Synen på den egna rollen 

För att förstå vad det lösningsfokuserad metod (förhållningssättet och samtalsmetodiken) 

innebär för respondenterna i interaktion med elever redogörs nedan för hur de ser på deras 

lärarroll med utgångspunkt i metoden. 

 

Personliga utgångspunkter hos respondenterna 

Att ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt och använda den lösningsfokuserade 

samtalsmetodiken innebär enligt respondenterna att försöka uppmärksamma och ta tillvara på 

det positiva inom och utanför dem själva under arbetets gång för att komma framåt i arbetet i 

positiv riktning. Respondent 2 sa exempelvis: ”För mig handlar det om att försöka se styrkor 

hos andra och hos mig själv som leder till att vi kommer framåt i arbetet tillsammans” och 

Respondent 3 sa att det innebär att: ”Man ser lösningar och möjligheter istället för problem 

och hinder”. Samtliga respondenter sa att de har eller försöker ha det lösningsfokuserade 

förhållningssättet hela tiden i sitt arbete.  

Enligt respondenterna bygger deras samtalsmetodik på ett aktivt, optimistiskt sätt att lyssna 

och därefter samtala, ställa frågor på och att ge positiv feedback - i tal eller i skrift, med 

eleverna. Implementeringen av den lösningsfokuserade metoden bygger således på 

respondenternas förmåga att ha eller inta förhållningssättet och är beroende av hur mycket 

den enskilde respondenten väljer att använda sig av samtalsmetodiken. Det är inte självklart 

att det lösningsfokuserade förhållningssättet kommer automatiskt enligt respondenterna. 

Respondent 2 och 4 talade om förhållningssättet som en del av hur de är som personer till 

skillnad mot respondent 2, 3 och 5. Respondent 4 sa att det har med dennes ”livssyn” att göra 

och respondent 2 sa att ”för mig har det varit självklart att jobba på det sättet, för det är så 

som jag är.” Respondent 5 har däremot upplevt att det krävts mycket övning för denne och 

respondent 1 och 3 upplever att det krävs mer övning för att det ska ”sätta sig i ryggraden” 

och för att de ska använda metoden mer i sitt arbete med eleverna än vad de hittills gjort.  
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Bred tillämpningsyta 

Respondenterna upplever den lösningsfokuserade samtalsmetodiken som väldigt flexibel. 

Respondent 5 sa ”Jag ser den som applicerbar överallt. I enskilda samtal, i klassrummet, i 

utvecklingssamtal, i mentorskap.” och respondent 2 sa ”att den här metoden kan tillämpas på 

vad vi än gör. Det gäller bara att hitta formen för det i olika sammanhang.” Respondenterna 

har således gjort samtalsmetodiken till ”deras egen”, det vill säga hittat mer eller mindre egna 

sätt att formulera samtalsmetodiken i interaktion med deras elever. Respondent 4 framhäver 

att ”jag känner mig väldigt flexibel och trygg i att jag inte har alla svar utan att det alltid finns 

lösningar”. Flera av respondenterna tycks ha blivit mer flexibla i sin lärarroll i och med det 

lösningsfokuserade förhållningssättet. 

Reflexivitet 

I och med det lösningsfokuserade förhållningssättet är respondenterna reflexiva i sitt arbete. 

De reflekterar över vad det är de gör, hur de bemöter eleverna och hur det påverkar 

situationen i sig. En av respondenterna sa följande: 

“Att ha lösningsfokus i arbetet eller i det dagliga livet är ju på något sätt att se 

sin egen del i det som sker (...) Att ta små steg i taget och att också bli nöjd med 

de här små stegen och se att de små stegen faktiskt gör skillnad.” - Respondent 3 

Det handlar således om att sträva efter självmedvetenhet som kan leda till förändring i rollen. 

Respondenterna lyfter fram att grunden är att inte fastna i problem eller hinder utan att istället 

skifta fokus till positiva faktorer som finns i nuet, exempelvis förmågor och resurser inom 

dem själva, hos deras elever och i skolmiljön som kan skapa lösningar på situationer som 

leder till förändringar och framgång i arbetet. Även att fokusera på tillfällen då det fungerar 

bra med en elev/elevgrupp, vad det är som gjorde att det fungerade bra och försöka göra mer 

av det, enligt respondent 5.  

Utgångspunkter i relation till eleven 

I och med det lösningsfokuserade förhållningssättet betraktar respondenterna den enskilda 

eleven som expert på sig själv och sin egen situation. Respondenterna anser att det är viktigt 

att samtala med eleven om hur denne ser på sin egen situation, sina behov, förutsättningar, 

egna mål och hur eleven ska uppnå dessa mål inom ramen för respondenternas läroämnen. 

Respondenterna lyfter även fram att det är viktigt att utgå ifrån att varje enskild elev har 

förmågor och resurser som gör att de kan lösa de problem som de upplever, med mer eller 

mindre hjälp/stöd från respondenterna. Detta beskrivs som att i ömsesidigt samarbete 

hjälpa/stödja eleven att själv ta tillvara på de förmågor och resurser denne har och komma 

fram till, eller ”locka fram” som respondent 5 sa, lösningar som fungerar utifrån elevens 

perspektiv och vilka vägar som är bäst för just den eleven i strävan mot vad eleven vill uppnå 

i olika situationer.  

Grundläggande för respondenternas arbete med metoden betonas vara att inte leverera svar 

eller lösningar till eleverna utan istället ställa lösningsfokuserade frågor som får eleverna att 

reflektera. Detta för att få fram vad eleverna vill i olika situationer, för att eleverna ska förstå 

att det krävs deras handlingar för att situationen ska förändras samt lära sig att vara kreativa i 

att använda deras egna resurser och ta hjälp av resurser i omgivningen för att hantera det som 
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de ställs inför på ett sätt som leder eleven närmare vad denne vill uppnå. Det handlar således 

enligt respondenterna om att skjuta tillbaka ansvaret till eleven själv och styra eleven utifrån 

dennes behov i den riktning som eleven själv vill ta sig. 

Vidare sa Respondent 2 att det handlar om att ”bygga på det som är positivt och förstärka det 

som är bra, för det vi förstärker är oftast det vi vill göra mer av”. Respondenten menar att 

uppmärksammande av positiva beteenden hos elever och inte negativa beteenden möjliggör 

att eleverna gör mer av det positiva eftersom att respondenten bemöter dem med bekräftelse 

och uppmuntran vid dessa tillfällen. Respondenterna betonar vikten av att ha tilltro till 

elevernas förmågor och att uppmärksamma elevens kunskap, förmågor och resurser, ge 

positiv feedback samt berömma och uppmuntra eleven under arbetets gång. 

Respondenterna strävar efter att deras arbete med metoden ska leda till en mer positiv 

skolmiljö och att eleverna blir så självmedvetna, motiverade, delaktiga och ansvarstagande i 

deras egen läroprocess och i skolmiljön som möjligt. Det som sker eller inte sker i 

interaktionen med eleverna är således det respondenternas utövande av lösningsfokuserad 

metod grundas på och är beroende av deras förmåga att uppmärksamma och ta tillvara på 

förmågor och resurser i ömsesidigt samarbete med eleverna. 

5.2 Upplevelser av implementering 

Nedan redogörs för respondenternas upplevelser av att arbeta med lösningsfokuserad metod i 

interaktion med elever. 

 

En relationsbyggande metod? 

Att lära känna och skapa goda relationer till elever betonas vara centralt i respondenternas 

arbete. Respondenterna talar om upplevelsen av att lösningsfokuserad metod är bidragande till 

detta. Relaterat till detta lyfter en av respondenterna fram att det är viktigt att i mötet med 

eleven se eleven som expert på sig själv och sin egen situation. En respondent sa följande: 

”[…] tänker du lösningsfokus kring alla elever och du verkligen går in med de 

här förantagandena om att du är expert på ditt liv, jag har inga kunskaper om ditt 

liv, det är du som är experten där. Om jag går in med den inställningen i mötet 

med en elev så lär jag ju känna den.” – Respondent 5 

Två av respondenterna upplever att lösningsfokuserad metod är relationsbyggande i sig för att 

det handlar om att se och bemöta den enskilda eleven med intresse och respekt för hur eleven 

känner och ser på olika saker. I klassrummet ska det vara tillåtet för eleverna att säga vad de 

tycker och känner och eleverna ska känna sig ”trygga i att få vara som de är” enligt 

respondent 2. Även att uppmärksamma elevens kunskap, förmågor och resurser och vad den 

gjort/kan samt berömma eleven under arbetets gång skapar bättre förutsättningar för att få en 

god relation till elever, enligt respondent 2 och 5. Därigenom kan en trygghet i relationen och 

en god relation skapas enligt dem. Respondent 4 menar att en trygghet i relationen mellan 

respondenten och eleven måste byggas upp för respondenten ska kunna få eleven att 

reflektera och få utförliga, givande svar på dennes frågor. Respondenten sa följaktligen: 
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”Jag får inte bra svar om jag inte har en bra relation. Först skapar jag relationen och 

beroende på hur snabbt det går kan man komma olika långt med lösningsfokus. 

Eftersom individen måste ju våga öppna sig och beroende på hur bra relation vi har 

desto bättre vågar den öppna sig. Ju mer den öppnar sig desto bättre lösningar brukar 

det bli.” – Respondent 4 

Utifrån detta citat tycks relationen till den enskilda eleven vara avgörande för vad utövandet 

av metoden resulterar i. Relaterat till detta tas elever som kan vara ovilliga att samarbeta upp. 

En av respondenterna berättade att lösningsfokuserad metod hjälpt denne att lära känna och 

skapa bättre relationer till elever som tidigare varit svåra att ”nå” fram till och få till ett 

samarbete med. Respondenten gav följande exempel på detta: 

”Det är du som vet hur du funkar, jag ser det här hos dig och lyfter då både det 

att, det här tycker jag är svårt om jag möter dig och kan vara ärlig i det. Så här… 

”Vet du, jag tycker det kan vara svårt med dig ibland, för du kan vara grinig när 

jag ska försöka prata med dig, fast jag ser ju att du kan massor och jag vill att du 

berättar, hur kan jag hjälpa dig, hur kan jag nå dig?”. Och lägger man det så, då 

är det sällan man får ett svar som till exempel ”skit samma, jag bryr mig inte”. 

Då blir det mer, ”det är någon som bryr sig om mig” liksom. Alltså, gör man det 

med ett genuint intresse så bygger det relationen också.” – Respondent 5 

Respondenten upplever således att om eleven bemöts med en öppen och ärlig kommunikation 

som visar på ett intresse, respekt och omsorg ökar möjligheten att eleven känner sig trygg i att 

öppna sig och säga vad denne tänker, känner och tycker, vilket en god relation betonas 

innebära. Respondent 5 upplever att det kan ta tid att ”vända” elever som är ovilliga att 

samarbeta, men att det inte är en omöjlighet. Respondenten sa följaktligen att: ”Även fast det 

här är ett relationsbyggande verktyg på många sätt så lyckas man inte alltid med alla 

relationer och det kan man inte heller ha som ett mål.” Respondent 3 och 4 menar på att det 

krävs att en elev är beredd att bidra till och ha viljan att göra förändringar om lösningar ska bli 

långsiktigt hållbara. Om eleven inte är beredd att bidra och inte har viljan att göra en 

förändring så blir det således heller inte en hållbar lösning. Respondenterna betonar ändå 

vikten av visa att de tror på den enskilda elevens förmåga, att göra allt de kan för att få till ett 

samarbete med deras elever och upplever lösningsfokuserad metod som en hjälp i det. 

Bemötandet av psykosocial problematik 

Respondenterna upplever att det varit väldigt effektivt att lösa konflikter som uppstår med 

eller mellan elever med hjälp av lösningsfokuserad metod. Utgångspunkten vid dessa tillfällen 

förklarade en respondent på följande sätt: 

”[…] att man liksom inte grottar ner sig i vem som gjorde vad och hittan och 

dittan, utan vad vi kan göra med det vi har nu. Önskningar istället för dömande 

kommentarer.” – Respondent 1 

Utifrån detta citat tycks det innebära ett fokus på framtiden istället för dåtiden och att ett 

respektfullt och ömsesidigt samarbete med eleven/eleverna anses vara mer meningsfullt än 

tillrättavisningar och konfrontationer. Att hålla eleven ansvarig för en lösning istället för att 

hålla eleven ansvarig för ett problem tycks således vara mer effektivt i arbetet för att komma 
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ifrån konflikten som uppstått i positiv riktning. Respondenterna upplever att det sätt man 

enligt samtalsmetodiken ställer frågor (s.k. skalfrågor och/eller mirakelfrågan) har varit ett 

effektivt sätt att göra detta på. En annan respondent berättade följande: 

”När man sitter i samtal med elever eller en grupp elever som på något sätt vill 

få till en förändring och då genom att coacha med specifika frågor för att få dem 

att se sin del i det hela […] det vet jag har hjälpt för att de här konflikterna har 

ju löst sig. Men jag kan framför allt tycka att det som har varit till hjälp när man 

tänker på det här sättet är att när man lyckas få eleven att förstå att ”jag behöver 

också, jag vill ju ha till en förändring, då kommer det krävas saker av mig för att 

få till den förändringen.” Och när eleven då inser att ”jag kan ju faktiskt påverka 

den här situationen”, då blir det ju oftast väldigt bra. Att de har ett eget ansvar, 

istället för att det annars kanske är väldigt lätt att man lägger över hela ansvaret 

på någon annan, att man inte vill se sin egen del i det hela. Så det tycker jag har 

hjälpt. Det är lättare att lösa konflikter på det sättet, när eleverna väl kommer till 

insikt att det är så.” – Respondent 3 

Respondenten upplever således att när eleverna får syn på och förstår hur deras handlingar 

påverkar dem själva och andra i deras omgivning så lyckas de oftast bättre med att få till 

ömsesidiga samarbeten där eleverna är ansvarstagande i att skapa lösningar som kan leda till 

förändringar. Respondent 1 menar på att ”man får syn på att man har mycket mer kontroll 

över det man gör och sig själv”.  

Respondenterna berättade att elever kommer till dem med alla möjliga problem, att alla elever 

inte alltid mår bra och att lösningsfokuserad metod kan hjälpa dem att vända det de upplever 

som negativa tanke- och beteendemönster till mer positiva tanke- och beteendemönster hos 

eleverna. En respondent berättade om en gång då denne använt den så kallade 

”mirakelfrågan” i en situation med en elev som återkommande kom till respondenten och grät 

och pratade om hur jobbigt det var hemma. Respondenten sa följaktligen: 

”Så när vi pratade, istället för att fråga hur det är och vad det är som hänt, så 

blev det istället ”om du imorgon, skulle vakna och kommer till skolan, hur 

skulle det vara då?” Det var jättehäftigt, då kunde hon ju inte sitta och grina 

bara, utan då var hon ju tvungen att tänka till. Så att man kan få bort lite av det 

här ältandet. Den är väldigt bra tycker jag, mirakelfrågan.” – Respondent 1 

Alla respondenter utom respondent 4 har använt mirakelfrågan och upplever att det är ett bra 

sätt att leda eleven från problemet till att visualisera hur det skulle vara om problemet inte 

fanns och vad denne skulle kunna göra för att det ska bli så. 

Synliggör och möter elevens enskilda behov och förutsättningar 

Att tillgodose alla elevers behov och ta hänsyn till alla elevers förutsättningar i 

undervisningen betonas vara det svåraste i respondenternas arbete. Detta på grund av den 

tidsram de har med sina elever. I och med implementeringen av metoden upplever 

respondenterna däremot att det är lättare att synliggöra elevernas enskilda behov och 

förutsättningar och att arbetet med detta effektiviserats. En av respondenterna lyfter fram att 

inte alla elever själva är medvetna om vilka behov de har och att det därför är viktigt att de 



33 
 

blir medvetna om dem genom att få reflektera över och sätta ord på sina behov. Respondenten 

sa följande: 

”Att få eleverna att själva tänka kring sina egna behov, för det är inte heller alla 

elever som har koll på vad de behöver. Och i samtalet då så är det ju jättebra 

med lösningsfokus. Att få fram att eleverna också kan sätta ord på, vad behöver 

jag? Och varför behöver jag just det här? Och behöver jag samma sak hela tiden 

eller behövde jag det här bara i just den situationen?”  – Respondent 3 

När eleverna reflekterar över, blir medvetna och samtalar om sina egna behov blir det 

följaktligen lättare för både dem själva och respondenterna att försöka tillgodose dem. 

Respondenterna får då reda på vad de behöver utmana den enskilda eleven i och vad 

respondenterna behöver göra för individanpassningar. Det betonas även att vara lyhörd för hur 

elever som respondenterna vet har olika typer av diagnoser uppfattar sina behov. Ett exempel 

på detta nedan: 

”Ja, och då är dem med på det, istället för att ”du har svårt att läsa, här får du en 

ljudbok”. Utifrån deras upplevelser. Känner dem att nej men jag har inte svårt att läsa 

en bok fast jag har dyslexi eller vad det nu än kan vara, ja okej, vad bra, då kan du läsa 

en bok, men att de vet att det här finns att erbjuda, att det finns, tidigt så.” – 

Respondent 5 

Respondenten menar på att det är viktigt att möta eleven där den själv är och inte där denne 

förväntas vara och att inte basera insatser eller anpassningar på respondentens egna 

föreställningar om elevers enskilda behov och förutsättningar. 

Så kallade ”Skalfrågor” har varit ett väldigt effektivt sätt för respondenterna att få reda på hur 

eleverna ser på sina behov och vad de vill ha för hjälp/stöd i att tillgodose dem. En respondent 

berättade följande: 

”Låt säga skalan, för det är ett väldigt bra verktyg. Framför allt för elever, för 

det är väldigt… alltså i den här åldern kan alla visualisera en 10-gradig skala, 

eller om de tänker en stege eller… alla kan visualisera det. Om jag då istället för 

att säga att ”du ska vara tyst” säger ”Hur tycker du att koncentrationsnivån är 

under lektionerna?”, ”En 3a”, ”För att komma till 4an, hur ska vi göra då?” Eller 

”hur kommer jag att se att du tagit dig ett steg längre, till 4an?” ”Vad skulle du 

kunna göra?” och sedan också erbjuda, ”Vad behöver du för hjälp för att göra 

det?” ”Finns det någonting som någon kan hjälpa dig med?” För det är ju också 

det här med att söka resurser i sin omgivning, det är också viktigt […] Vissa 

elever har svårare att sitta still och det ligger inte i att de är ouppfostrade utan 

det är annat som gör att det är svårare att sitta still och vara tyst. Men i vissa 

situationer i skolan så måste det funka, mer eller mindre. Då kan de söka 

resurser i sin omgivning. ”Om jag får sitta bredvid den här kompisen så kan han 

slå till mig på armen när jag pratar för mycket, för det kan han göra utan att jag 

blir arg”, ”Bra, vi frågar om han kan göra det”, eller ”jag vill att du säger till 

mig, eller att du tittar på mig så här.” – Respondent 5 
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I föregående citat börjar respondenten samtalet med skalfrågor och utifrån elevens respons 

fortsätter med lösningsfokuserade frågor som denne själv formulerar. Det blir synligt hur det 

kan fungera bättre att ställa dessa frågor som gör att respondenten blir medveten om hur 

eleven ser på situationen och arbeta fram en lösning i ömsesidigt samarbete som kan leda till 

positiv förändring, än att konfrontera eleven med en tillsägelse. En respondent sa följande om 

hur denne ser på att tillgodose elevernas enskilda behov i sin undervisning: 

”Jag tänker att alla får vara som de är och det måste finnas möjlighet för det. Även om 

det är som jag pratade om tidigare att det är många som inte passar in i skolans mall, 

då är det mitt uppdrag att se till att alla ändå gör det. Då måste jag ändra mallen så att 

alla får plats i den liksom. Det kan vara att någon behöver, om man tänker på olika 

inlärningsstilar så någon behöver lära sig, eller någon lär sig bäst genom att få bolla 

med en fotboll samtidigt. Någon lär sig bäst genom att sitta på en säng i ett mörkt rum 

och plugga själv, om någon lär sig bäst tillsammans med kompisar. Det är ju mitt 

uppdrag att se till att de behoven tillfredsställs på ett sådant sätt att eleven kommer 

framåt. Det kan handla om redovisningar eller hur man inhämtar kunskapen. Och då 

gäller det ju att variera arbetssättet och att också lära känna eleven så att man vet vad 

den eleven lär sig bäst av, hur den eleven funkar.” – Respondent 2 

Respondenten menar således att det är dennes ansvar att se till att utmana och förändra 

normen för att inkludera elever snarare än att elever måste anpassa sig normen i 

undervisningen, likasom respondent 5 gör.  

Alla respondenter utom en tog upp att anpassa de kunskapskrav och mål som finns för att ge 

eleven möjligheten att nå krav- och måluppfyllelse. Ett exempel som togs upp var att låta en 

elev som får panikångest av att göra muntliga redovisningar inför klassen endast göra det 

muntligt för respondenten. Ett annat exempel var att låta en elev som har ADHD och därför 

svårt att sitta still och läsa gå ut och springa spåret medan denne lyssnar på ljudbok istället. 

Respondenterna upplever att de genom sin implementering av metoden får reda på detta om 

eleverna och de söker följaktligen aktivt efter lösningar och resurser som kan skapa 

förutsättningar att eleverna når krav- och måluppfyllelse. Att få reda på vad respondenterna 

behöver anpassa för och vad de behöver utmana den enskilda eleven i betonas vara viktigt för 

elevernas utveckling. 

Ger möjlighet till delaktighet och inflytande i undervisningen 

Utifrån respondenternas reflektioner kring hur de implementerar lösningsfokuserad metod 

framkom att två av respondenterna använt sig av metoden för att utforma undervisningen 

utifrån elevperspektivet. En respondent förklarade följande: 

”Jag tänker att det lätt blir så när man är lärare i alla fall att det är jag som talar om hur 

en uppgift ska lösas eller att jag talar om hur de ska plugga eller hur de ska göra den 

här saken. Men med lösningsfokus handlar det ju om tvärtom, att man känner ju sig 

själv bäst och att eleverna själva får tala om att ja men ”jag är bäst på det här, så jag 

vill göra det på det här sättet” och att man kan se det och att de ändå får välja. Att jag 

sätter ramarna men att fortsättningen får dem… det utgår från dem.” – Respondent 2 
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Respondenten ger således eleverna möjligheten att vara med och bestämma hur 

undervisningen utformas inom ramen för vad som enligt kursplanen måste göras och uppnås 

genom att fråga vad och hur de vill göra för att nå krav- och måluppfyllelse. 

Respondent 2 och 5 lyfter fram att i och med elevernas möjlighet till delaktighet och 

inflytande i utformandet av undervisningen så har de upplevt att elevernas motivation till att 

lära ökat och att deras elever blivit mer benägna att ta mer ansvar för sitt eget lärande. 

Respondenterna lyfter fram att det däremot är viktigt att vara uppmärksam på hur mycket 

ansvar varje enskild elev klarar av att ta över sitt eget lärande. De upplever att vissa elever 

behöver mer styrning och vissa behöver mer uppmuntran till att försöka än andra i 

undervisningen för att komma framåt. En av respondenterna sa följande: 

”Vissa elever behöver verkligen mer styrning och kanske inte är där, att ”hur vill du ha 

det och hur kan du göra för att komma dit?” Utan man får ge dem lite verktyg, man får 

börja skola in dem lite i det här tänket också. Vissa elever behöver det mer, men det 

känner man av rätt fort tror jag. Men bara att man börjar ställa sådana här frågor till 

eleverna, att lägga det på dem, att de får märka att de spelar roll, då helt plötsligt så 

växer de flesta elever upp, börjar se det och börjar ta det ansvaret.” – Respondent 5 

Detta kan tolkas som att respondenten upplever att när elever känner sig socialt värdesatta i 

och med delaktighet och inflytande över undervisningen kommer motivation och 

ansvarstagande i deras läroprocess som en konsekvens. Samtliga respondenter tar däremot 

upp att det krävs tydlighet angående kunskapskrav och mål, återkoppling och utvärdering 

under arbetes gång för att risken finns att eleverna av olika anledningar annars inte når krav- 

och måluppfyllelse. 

Motiverar till lärande 

Respondenterna upplever att lösningsfokuserad metod hjälper dem motivera sina elever i 

deras läroprocess. De upplever att det motiverar eleverna för att de uppmärksammar elevens 

kunskap, förmågor och resurser och ger positiv feedback, uppmuntran och beröm. Även för 

att de kan ställa lösningsfokuserade frågor som antingen leder eleverna in på eller framåt i sitt 

arbete baserat på vad den enskilda eleven behöver eller frågor som visar på vad de lyckats 

med och/eller är nöjda med. En respondent berättade följande: 

”Jag tycker att den är jätteanvändbar, särskilt på de elever som är omotiverade 

och känner att de inte riktigt passar in i skolans mall. Där de ofta får höra vad de 

inte kan och vad de inte gjort, vad de inte lämnat in för arbeten och sådana 

saker. Då försöker jag använda det här och vända på det istället – Vad har du 

gjort? Vad har du lyckats med idag? Vad är du mest nöjd över? Även 

studiemotiverade elever som känner att de har fastnat, som inte kommer framåt, 

som vill höja sina betyg eller som vill liksom förbättra ett arbete eller så. Och 

där är det ju också väldigt användbart för att hela tiden bygga på de kunskaper 

som redan finns, att förstärka i tänket.” – Respondent 2 

Respondent 2 berättade vidare om hur denne utövar metoden för att motivera elever under 

lektionstid: 
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”Det blir mycket med, framför allt enskilda samtal med eleven och det behöver 

inte vara särskilt långt samtal, det kan vara bara under lektionstid. Kort respons 

på liksom, vad gör du nu vidare? Vad blir ditt nästa steg? För att hela tiden hålla 

motivationen uppe och också visa för eleven att du har kommit framåt. Ibland 

kan det kännas som att de sitter och trampar och de kan känna att de har fastnat, 

men då kan man ändå se små, små steg på väg liksom. Så det tar ju mycket tid 

att ha enskilda samtal med eleverna, absolut, men det är det värt för att det ger 

också framsteg.” – Respondent 2 

Genom att respondenten ger eleverna positiv feedback och beröm för varje framsteg de gör 

upplever denne att elevernas motivation ökar. Att uppmärksamma elevens framsteg och ge 

uppmuntran under arbetets gång kan även få eleverna ökat självförtroende i att våga pröva på 

nya lösningar i skolarbetet enligt respondenterna. 

Att påbörja en lektion eller en dag med att svara på lösningsfokuserade frågor i en loggbok 

som ”Vad ska jag göra idag?”, ”Vad är det jag minst behöver göra idag?” och/eller ”Vad 

kommer andra se mig göra idag?” för att i slutet på lektionen eller dagen svara på frågor som 

”Vad har jag gjort idag?”, ”Vad har varit bäst och varför?”, ”Vad kan jag göra mer av?” samt 

”Vad gör jag imorgon?” är ett annat sätt som tas upp för att motivera eleverna och göra dem 

självmedvetna i deras egen läroprocess. Att ha en struktur där små steg mot ett mål i 

undervisningen uppmärksammas och att utvärdera under arbetes gång för att kunna göra 

förändringar anses vara viktigt för elevernas motivation och framgångar och respondenterna 

upplever även att det skapar en trygghet och förebygger stress hos eleverna. 

Social trygghet och gemenskap 

Respondenterna lyfter fram vikten av social trygghet i klassrummet. Ett sätt flera 

respondenter tog upp som har skapat vad de kallar för ett positivt klassrumsklimat, 

gemenskap och därigenom social trygghet i deras elevgrupper, är att eleverna fått vara så 

kallade ”resursdetektiver”. Respondent 2 berättade att detta innebar att varje elev fick ett 

namn på en annan elev som de under antingen en lektion eller under en vecka skulle hålla koll 

på och skriva ner bra saker som denne tyckte att den andre gjorde i klassrummet. Ingen av 

eleverna hade vetskapen om vem som höll koll på vem. I slutet av lektionen eller i slutet på 

veckan så fick eleverna veta vem som hade haft koll på vem och fick reda på de positiva saker 

som den andre sett att denne gjort. Respondenten trodde att dessa uppgifter fick eleverna att 

tänka mer positivt angående sina klasskamrater, att ”skvallra” mer positivt än negativt och att 

när eleverna fick höra positiva saker om sig själva gav dem mer självförtroende. De fick 

således spegling för att förstå dem själva genom andra. Respondenten upplevde att detta 

skapade ett bättre och ett mer positivt klimat bland eleverna i klassrummet. 

En annan respondent berättade att denne hade använt skalfrågor regelbundet under en tid med 

en elevgrupp som respondenten upplevde som väldigt stökig under en lång period. 

Respondenten ställde skalfrågor till eleverna angående klassrumsklimat, hur de såg på sitt 

eget beteende och prestationer i klassrummet, hur de upplevde respondentens undervisning, 

arbetssätt etc. Eleverna fick följaktligen visualisera hur de själva är och vad de gör när det är 

bättre i klassrummet. Eleverna blev väldigt inspirerade och tyckte att det var väldigt roligt att 

använda skalfrågor. Respondenten berättade fortsättningsvis om detta: 
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”Eleverna sa att ”vi vill köra skalan nu”, ”okej, inför det här, hur trygga känner ni er, 

hur mycket tycker ni att ni kan om det här?” I massa olika kategorier och det var så 

himla enkelt, för man plockade undan lite stolar så kunde man köra skalan i 

klassrummet. Då hamnade de bredvid någon som de inte brukar prata med och fick 

berätta för dem och prata med varandra om hur det ska bli bättre i klassen och hur 

kommer du och de andra se på mig att jag har tagit ett steg upp på skalan… Det blev 

en helt annan stämning i klassen, mer gemenskap.” – Respondent 5 

Respondenten upplevde att skalfrågorna hjälpte dem att gemensamt komma fram till vilka 

undervisningsmetoder och arbetssätt som passade elevgruppen bäst i olika sammanhang och 

att var och en blev medvetna om det ansvar de har gentemot skolarbetet och varandra i 

klassrummet vilket ledde till gemenskap. Respondenten berättade följaktligen: 

”Vi hade tre arbetsområden på terminen, så det första arbetsområdet, när vi inte 

jobbade så här alls. Och att alla har höjt sig… Jättehäftigt att se! […] eleverna sa 

”Och det är roligare nu”, ’vad är det som gör att det är roligare då?’ ’För att du 

gör så här annat.’ ’Ja, fast varför gör jag annat då?’ ’Ja för vi har ju sagt åt dig.’ 

’Ja, det är ju ni som har kommit med idéer om hur vi ska göra, och det är ju ni 

som gör det, det är ju inte jag som gör det. Det är ändå ni som genomför allt 

arbete, det är ni som tar ansvar för att det ska funka i klassrummet och tar ansvar 

för varandra dessutom. Det är ju inte bara jag som gör det.’” – Respondent 5 

Med hjälp av skalfrågor och lösningsfokuserade frågor i samtal med sina elever hade 

respondenten och elevgruppen således skapat ett bättre, mer positivt klassrumsklimat som 

gynnade elevernas läroprocesser, gav delaktighet och motivation till lärandet. Detta ledde 

även till att eleverna även fick bättre studieresultat enligt respondenten. 

5.3 Analys av resultat 

Nedan analyseras resultatet utifrån studiens teoretiska ramverk för att uppnå studiens syfte. 

Först analyseras resultatet utifrån Den sociologiska visionen, sedan KASAM, sist utifrån 

Empowerment. 

 

5.3.1 Den sociologiska visionen 

Att analysera respondenternas berättelser om deras uppfattningar om och upplevelser av 

implementering av lösningsfokuserad metod i interaktion med elever med utgångspunkt i den 

sociologiska visionen kan problematisera skolans verksamhet. Det kan även ge förståelse för 

hur respondenterna, enskilda elever och/eller elevgrupper samt skolornas sociala struktur 

samspelar vid utövande av lösningsfokuserad metod. 

Respondenternas berättelser om deras uppfattningar om och upplevelser av att implementera  

lösningsfokuserad metod innebär en reflexivitet i deras arbete, vilket betyder att de reflekterar 

över vad det är de gör, hur de bemöter eleverna och hur det påverkar situationen i sig. 

Respondenternas medvetenhet om hur deras lärarroll, deras bemötande, beteende och 

handlande påverkar deras elever i skolans sociala strukturen är det essentiella i Mills 

beskrivning av att försöka hitta de brännpunkter där personliga och allmänna 
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problemställningar möts, vilket kan skapa möjligheten för respondenterna att handla utanför 

de socialt etablerade strukturerna i skolorna.  

Två av respondenterna talar om att det är deras ansvar att utmana och förändra normer i 

skolan, därmed skolans sociala struktur, för att inkludera elever i undervisning utifrån elevers 

enskilda behov och förutsättningar snarare än att elever måste anpassa sig till normen. Detta 

förklaras av en respondent som anpassning av undervisning på sådana sätt som enligt 

respondenten inte tillhör skolans norm. Exempelvis att ge elever möjlighet att få lära på det 

sätt eleven själv anser att denne lär sig bäst. Det kan handla om att en elev lär sig bättre i 

rörelse och därför springer spåret och lyssnar på en ljudbok istället för att sitta och läsa boken 

i klassrummet. Det kan även handla om att lägga upp undervisning eller skolarbete 

tillsammans med elever. Detta genom att använda lösningfokuserad metod, lyfta viktiga 

frågor i enskilda samtal med en elev eller i samtal med elevgrupper och att i sociala, 

gemensamma projekt få till förändringar. De anser att det är viktigt att lyfta frågor om 

medvetenheten hos elever om deras enskilda behov, ansvarstagande, trivsel, klassrumsklimat, 

delaktighet och inflytande över lärandet, undervisningsmetoder med mera.  

Detta tyder på att respondenterna försöker att få en ”helhetsbild” av sammanhang genom att 

koppla elevers personliga bekymmer till allmänna problem i skolans sociala struktur. Genom 

att lära känna och skapa relationer till elever ökar respondenternas möjlighet att kunna 

sammanväva det som Mills kallade för den enskilda elevens biografi och i detta fall skolans 

samhälleliga struktur, som innebär bland annat skolans styrdokument där läraruppdraget står 

skrivet, och förhålla sig till detta. Enligt Mills är det endast när respondenterna gör detta som 

de kan förstå relationen mellan den enskilda eleven, dem själva och den existerande sociala 

strukturen samt följaktligen försöka tolka och förstå hur händelser och sociala strukturer 

influerar den enskilda elevens beteende och attityd.  

När problematik uppstår i interaktion med elever tolkar jag det som att respondenterna går 

emot den traditionella lärarrollen, att det är eleven som ska fyllas med kunskap och sitter på 

problem medan respondenterna sitter på den kunskap eleven ska fyllas med och på lösningar. 

Istället konstrueras kunskap, problem och lösning i en relationell process med 

lösningsfokuserad metod. Meningsskapande sker mellan respondenterna och elever. 

Följaktligen kan vi med utgångspunkt i Mills tal om den sociologiska visionen se att 

lösningsfokuserad metod ger respondenterna verktyg att lyfta problemen med eleven från 

elevens egen nivå och göra dem till föremål för en relationell process. I denna relationella 

process som respondenterna beskriver att metoden öppnar upp för, tolkar jag att eleven själv 

får konstruera upplevda problem och lösning i relation till sammanhanget. Det kan vara lätt 

att individualisera problem och förlägga problemet hos den enskilda eleven. Istället frångår 

respondenterna den konventionella individualismen. De betonar värdet av att upprätta en 

relation och involverar eleven i ett gemensamt projekt för att lösa problem. Det kan tolkas 

som att respondenterna koncentrerar sig på individens enskilda behov, därmed en 

individualistisk ideologi, men med utgångspunkt i den sociologiska visionen tycks det som 

händer snarare vara att respondenterna gör lärandet och psykosocial problematik till en 

gemensam fråga där relationen får bära dessa.  
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Sammanfattningsvis tolkar jag, med utgångspunkt i den sociologiska visionen och 

respondenternas uppfattningar om och upplevelser av implementering av lösningsfokuserad 

metod i interaktion med elever, att detta problematiserar vissa antaganden i skolans 

verksamhet och mer allmänt. Det tycks även vara en möjlighet att kunna handla utanför 

etablerade sociala strukturer i skolan. Att i relationella processer möjliggöra att elever når en 

högre nivå i deras utveckling. 

5.3.2 KASAM 

Utifrån teorin om det salutogena perspektivet och KASAM betraktar jag respondenterna som 

viktiga aktörer i elevernas sociala omvärld som har möjlighet att påverka huruvida deras 

elevers KASAM, det vill säga begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, främjas eller 

inte främjas genom deras implementering av lösningsfokuserad metod. Eftersom att det 

empiriska materialet baseras på respondenternas uppfattningar och upplevelser är jag 

medveten om att elevernas uppfattningar och upplevelser av implementeringen av 

lösningsfokuserad metod ser annorlunda ut. Utgångspunkter är att alla elever är olika och 

därför bär med sig olika generella motståndsresurser (GMR) och livserfarenheter som hittills 

format deras känsla av sammanhang. Även att eleverna upplever olika saker lärarna gör som 

betydelsefulla för just dem. Det är således vad och hur respondenterna själva uppfattar och 

upplever att de gör och vad som händer i interaktionen med elever som utgör utgångspunkter i 

denna förankring mellan det empiriska materialet och teorin om KASAM. Detta bär jag med 

mig genom denna vidare analys av det empiriska materialet. 

 

När respondenterna talar om synen på den egna rollen i relation till eleven med utgångspunkt 

i metoden framför de att deras lösningsfokuserade förhållningssätt och samtalsmetodik bygger 

på att uppmärksamma och ta tillvara på elevernas förmågor och resurser och att hjälpa 

eleverna att själva ta tillvara på dessa resurser. Detta kopplar jag till det salutogena 

perspektivet som bygger på att se till friskfaktorer, de faktorer som främjar elevernas hälsa. 

Respondenterna kan således med lösningsfokuserad metod tolkas ha ett salutogent perspektiv 

och arbeta främjande för elevernas psykosociala hälsa. Detta är emellertid beroende av om 

och hur detta sker i interaktionen med elever.  

Med utgångspunkt i denna studie kan Antonovsky tolkas mena att elever ständigt utsätt för 

olika påfrestningar som orsakar stress, så kallade stressfaktorer. I skolan utsätts elever ofta för 

stressfaktorer inom skolmiljön som kan vara eller inte är självvalda. Elever reagerar olika på 

stressfaktorer på grund av deras olika GMR och livserfarenhet. Elevernas erfarenhet eller 

avsaknad av erfarenhet att använda lämpliga strategier mot de stressfaktorer de utsätts för har 

avgörande betydelse för deras KASAM. Oberoende av elevernas erfarenhet eller avsaknad av 

erfarenhet av att använda lämpliga strategier måste respondenterna bemöta den psykosociala 

respons eleverna visar på dessa stressfaktorer i olika situationer. Relaterat till detta berättade 

respondenterna att de betraktar den enskilda eleven som expert på sig själv och sin egen 

situation och utgår ifrån att eleven har förmågor och resurser som gör att eleven kan lösa de 

problem som denne upplever, med mer eller mindre hjälp/stöd från respondenterna. Genom 

att respondenterna i bemötandet av eleven lägger fokus på att i ömsesidigt samarbete med 

eleven försöka ”locka fram”, med hjälp av lösningsfokuserade frågor, lösningar som fungerar 

utifrån elevens perspektiv för att eleven ska lära sig att hantera det som denne ställs inför med 
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hjälp av sina egna förmågor och resurser och resurser i omgivningen, kan tolkas att eleven 

tränas i att hantera dessa stressfaktorer på ett konstruktivt sätt. Enligt Antonovsky främjar 

detta elevers känsla av sammanhang. Enligt respondenterna är emellertid relationen mellan 

dem och den enskilda eleven central för i vilken utsträckning de kan påverka eleven med 

lösningsfokuserad metod. Eftersom att respondenterna upplever lösningsfokuserad metod som 

bidragande till goda relationer tolkar jag att det är lovande för deras möjlighet till påverkan på 

eleverna i att lära sig använda lämpliga strategier för att hantera stressfaktorer i skolmiljön. 

Hur jag tolkar att respondenterna genom sin implementering av lösningsfokuserad metod kan 

påverka elever med utgångspunkt i KASAM:s tre komponenter begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet beskrivs nedan. 

Begriplighet handlar om den förutsägbarhet och struktur som eleverna upplever. Jag tolkar det 

som att respondenterna kan skapa förutsägbarhet och struktur för eleverna i bemötandet av 

dem, i den psykosociala klassrumsmiljön som eleverna befinner sig i och i undervisningen. 

Om bemötandet, den psykosociala klassrumsmiljön och undervisningen upplevs som 

förutsägbar och strukturerad för eleverna ökar således deras känsla av begriplighet. Detta 

kopplar jag till flera faktorer respondenterna talade om.  

Först och främst att de lägger stor vikt vid att med hjälp av den lösningsfokuserad metod 

synliggöra och möta elevernas enskilda behov och förutsättningar. En av respondenterna sa 

att alla elever inte är medvetna om sina egna behov och att det därför är viktigt att de får 

reflektera över detta och sätta ord på sina behov. Att eleverna själva är/blir medvetna sina 

behov är viktigt för att de ska kunna förstå hur de kan tillgodoses och vad eleven anser sig 

behöva och vill ha för stöd/hjälp från respondenterna. Att respondenterna sedan anpassar 

undervisningen utifrån dessa behov och förutsättningar tolkar jag är viktigt för att 

undervisningen ska bli begriplig för eleverna. 

Att respondenterna även skapar en struktur där små steg mot ett mål i undervisningen 

uppmärksammas och upplever att detta skapar en trygghet och förebygger stress hos eleverna 

tolkar jag skapar känsla av begriplighet för eleverna. De talade även om deras tydlighet för 

eleverna angående de kunskapskrav och mål de måste nå upp till och att under arbetets gång 

återkoppla och utvärdera för att se till att alla elever förstår och hänger med och göra 

förändringar vid behov, vilket jag tolkar är viktigt för begriplighet.  

En annan faktor jag tolkar är viktig för elevernas känsla av begriplighet är hur respondenterna 

bemöter beteenden hos elever som orsakar påfrestningar för andra elever i klassrummet. En 

respondent berättade att denne bemöter detta genom att ställa lösningsfokuserade frågor för 

att få en bild av hur den enskilda eleven ser på situationen och hur eleven vill att det ska vara 

för att sedan se om de i ömsesidigt samarbete kan komma fram till vad den enskilde eleven 

kan göra för att skapa en bättre situation för sig själv och de runtomkring. Att hålla eleven 

ansvarig för en lösning anses vara mer effektivt än att hålla eleven ansvarig för ett problem. 

Respondenterna upplever att detta varit ett effektivt sätt att motverka och lösa konflikter, 

vilket är viktigt både för eleven själv och för de andra eleverna. Genom detta bemötande kan 

då oförutsägbara händelser i klassrummet minskas eller undvikas, vilket är viktigt speciellt för 

elever med låg begriplighet som annars enligt Antonovsky kan få känslor av oro och kaos. 
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Hanterbarhet handlar enligt Antonovsky om elevernas belastningsbalans, det vill säga om de 

krav som ställs på den enskilda eleven är för små, rimliga eller för stora utifrån elevens 

utvecklingsförmåga. Eleven är sårbar och beroende av det sociala sammanhang denne 

befinner sig i, vilket skapar en motivation till att tillägna sig de värderingar, attityder, 

beteenden och förmågor som behövs för att etablera en social identitet och roll. Att 

respondenterna ställer rimliga krav och ger eleverna realistiska utmaningar så att de inte får 

allt för många utmaningar och problem som de inte klarar av att hantera eftersom att det kan 

skapa en inneboende känsla av misslyckande. Att respondenterna med hjälp av 

lösningsfokuserad metod upplever att de får reda på hur elever känner, tycker och tänker om 

sin egen situation, vilka behov, förutsättningar och mål denne har är således behjälpligt för att 

veta vad de ska utmana eleven i och vad de behöver anpassa. Att respondenterna följaktligen 

hjälper/stödjer eleven att komma fram till lösningar på problem som eleven upplever utifrån 

elevens egen syn på situationen och utifrån enskilda behov och förutsättningar är således 

viktigt. Att respondenterna lär eleverna utifrån de grundläggande värden skolan och samhället 

vilar på och bemöter eleverna med intresse, respekt, omsorg och kämpar för att få till ett 

ömsesidigt samarbete och goda relationer och skapar en positiv skolmiljö för och tillsammans 

med eleverna är också viktigt. Detta eftersom att elever enligt Antonovsky tillägnar sig de 

värderingar, attityder, beteenden och förmågor i den miljö de befinner sig i för att etablera en 

social identitet och roll. Att skapa dessa förutsättningar upplever respondenterna att 

lösningsfokuserad metod bidrar till.  

Meningsfullhet innebär i vilken utsträckning den enskilda eleven känner mening med sin 

existens och att de krav och påfrestningar denne ställs inför är värda att engagera sig i. Enligt 

Antonovsky kan meningsfullhet skapas om eleverna upplever skolmiljön som förutsägbar och 

begriplig samt får ett tillfredställande bemötande av sina behov. Hur jag tolkar att 

respondenterna med hjälp av lösningsfokuserad metod upplever sig skapa begriplighet för 

eleverna har jag berört tidigare, även deras upplevelser av att kunna synliggöra och tillgodose 

elevernas enskilda behov utifrån elevperspektivet. Därför relaterar jag detta direkt till den 

delaktighet, det inflytande och den motivationen respondenterna upplever sig ge eleverna med 

lösningsfokuserad metod.  

Genom att respondenterna uppmärksammar elevernas kunskap, förmågor, resurser, ger 

beröm, uppmuntran och positiv feedback under arbetets gång upplever respondenterna att 

elevernas motivation ökar. Jag tolkar även detta som att eleverna blir socialt värdesatta och 

därigenom kan känna sig viktiga i den sociala miljön. Den enskilda eleven betraktas som 

expert på sig själv och sin egen situation och därför som ett subjekt av respondenterna och får 

enligt dem möjlighet till delaktighet och inflytande genom att respondenterna ställer 

lösningsfokuserade frågor om hur eleverna lär sig och hur de vill att undervisningen ska 

utformas. Två respondenter berättade specifikt om att de hade utformat undervisningen utifrån 

elevperspektivet efter att med hjälp av lösningsfokuserad metod fått reda på elevernas 

perspektiv och att de upplevde att detta gav eleverna motivation till att lära och att eleverna 

blev mer benägna att ta mer ansvar för sitt eget lärande. Jag tolkar det som att motivationen 

och ansvarstagandet kom som en konsekvens av att eleverna kände sig socialt värdesatta, 

vilket enligt Antonovsky är viktigt för meningsfullhet.  
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Enligt Antonovsky är det även viktigt att eleverna accepterar de uppgifter de ställs inför och 

att de har ett betydande ansvar för sitt handlande och att vad de gör eller inte gör påverkar 

resultatet. Eftersom att respondenterna upplever att deras implementering av 

lösningsfokuserad metod varit effektiv i att få eleverna att se och förstå att det krävs deras 

handlingar för att förändring ska ske och respondenterna upplever att förändringar skett, 

tolkar jag att meningsfullhet skapats för eleverna. Enligt Antonovsky är medbestämmande, 

delaktighet och att känna sig viktig avgörande för känslan av meningsfullhet. Utifrån 

respondenternas upplevelser tolkar jag att känsla av meningsfullhet kan skapas för eleverna 

med hjälp av lösningsfokuserad metod. 

Sammanfattningsvis tolkar jag, utifrån respondenternas uppfattningar och upplevelser av 

deras implementering av den lösningsfokuserad metod i interaktion med elever, att de med 

hjälp av den lösningsfokuserad metod kan möjliggöra främjade för elevers känsla av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och därmed deras KASAM. Hur vida eleverna 

själva känner detta kan jag däremot inte uttala mig om. 

5.3.3 Empowerment 

Utifrån empowermentperspektivet råder ett ojämlikt maktförhållande mellan respondenterna 

och eleverna, eftersom att eleverna står i beroendeförhållande till respondenterna. Hur 

respondenterna använder och utövar makten ger den negativ eller positiv mening. Därför är 

respondenternas medvetenhet om sin makt avgörande för elevernas möjlighet till 

empowerment. Att uppmärksamma det ansvar som kommer med deras position innebär ett 

ständigt ställningstagande i etiska frågor och vetskapen om att deras makt ska användas för att 

hjälpa och stödja eleverna. Utifrån empowermentperspektivet betraktas den enskilda eleven 

som en aktiv och ansvarstagande aktör som vill och vet sitt eget bästa bara man skapar rätt 

förutsättningar och förhållanden. I empowerment ingår en optimistisk människosyn med en 

tilltro till elevens enskilda förmågor. Empowermentbaserat arbete har som mål att stärka 

individens tilltro på de egna resurserna för att individen ska få ökad kontroll över inre och 

yttre faktorer som påverkar hälsan och livssituationen.  

Syftet med empowerment för respondenterna kan således tolkas vara att stärka elevens tilltro 

till de egna resurserna för att uppnå ökad autonomi, delaktighet och inflytande på den egna 

situationen. Respondenterna kan ge eleverna makt genom att informera dem om sina 

rättigheter och skyldigheter, låta dem vara delaktiga och ha inflytande på undervisningen och 

beslut om insatser som kan vara till hjälp/stöd för dem i olika situationer. Även genom att låta 

eleverna själva identifiera och bedöma problem och situationer samt aktivt delta i beslut 

gällande detta. I mötet mellan respondenterna och elever i undervisningssituationer ska då 

lärarens lyhördhet och engagemang motivera eleven att ta till sig kunskap för att sedan kunna 

använda den själv för att kunna påverka och förändra sin situation. Empowerment är således 

beroende av den möjligheten respondenterna ger eleverna men även det eleverna tar i och 

med den möjligheten. Detta tar jag med mig i denna vidare analys av respondenternas 

uppfattningar om och upplevelser av implementeringen av den lösningsfokuserad metod i 

interaktion med elever. 

Respondenterna berättar att de i och med det lösningsfokuserade förhållningssättet är 

reflexiva i sitt arbete, vilket innebär att de reflekterar över och vad de gör, hur de bemöter sina 
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elever och hur det påverkar situationen i sig. Detta för att bli självmedvetna och kunna göra 

förändringar. Detta tolkar jag innebär att de är medvetna om sitt ansvar, är ställningstagande 

om den makt de besitter med sin position i förhållande till eleven och använder makten till att 

hjälpa/stödja eleven. I enlighet med empowermentperspektivet berättar respondenterna att 

deras förhållningssätt bygger på en positiv syn på eleverna och att den enskilda eleven 

betraktas som expert på sin egen situation. Även att deras arbete med lösningsfokuserad 

metod i interaktion med elever bygger på att uppmärksamma och ta tillvara på, eller 

”förstärka” som en respondent sa, elevernas förmågor och resurser och hjälpa/stödja eleverna 

att själva ta tillvara på sina egna förmågor och resurser för att kunna påverka och förändra 

deras egen situation är enhetligt med empowermentbaserat arbete. Eftersom att 

respondenterna uppfattar att de med lösningsfokuserad metod ger eleverna tydlighet i 

undervisningen och möjligheten att identifiera, bedöma och ta beslut angående lösningar på 

problem i olika situationer tolkar jag att de arbetar empowermentbaserat. I och med att 

respondenterna upplever att eleverna genom deras implementering av lösningsfokuserad 

metod blivit mer motiverade och ansvarstagande i sitt eget lärande och för skolmiljön tolkar 

jag att eleverna tagit den möjligheten respondenterna givit dem för empowerment. 

Sammanfattningsvis tolkar jag, utifrån respondenternas uppfattningar om och upplevelser av 

implementering av den lösningsfokuserade metoden i interaktion med elever, att det kan 

främja elevernas möjlighet till empowerment. 
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6. Avslutande diskussion 

Denna avslutande diskussion delas upp i fyra delar, 1. Summering av resultat, detta i relation 

till studiens syfte och frågeställningar, 2. Diskussion av relationen mellan resultat/analys och 

tidigare forskning, 3. Metod- och teoridiskussion och avslutas med 4. Implikationer för 

forskning och praktik.  

6.1 Summering av resultat  

Syftet med denna studie att undersöka högstadielärares uppfattningar om och upplevelser av 

att använda lösningsfokuserad metod i interaktion med elever samt hur de upplever att 

lösningsfokuserad metod kan främja elevers psykosociala hälsa och utveckling. En 

summering av resultatet och analysen redogörs nedan utifrån studiens frågeställningar. 

 

1. Vad innebär lösningsfokuserad metod för lärarrollen i relation till eleven? 

 

Denna fråga besvaras i resultatavsnittet under Resultat och kan kopplas till den sociologiska 

visionen under Analys av resultat. Nedan sammanfattas detta utifrån frågan ovan. 

 

Enligt respondenterna innebär att ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt och använda den 

lösningsfokuserade samtalsmetodiken att försöka uppmärksamma och ta tillvara på förmågor 

och resurser inom dem själva, hos deras elever och i skolmiljön under arbetets gång för att 

komma framåt i arbetet i positiv riktning. Samtliga respondenter har eller försöker att ha ett 

lösningsfokuserat förhållningssätt hela tiden i sitt arbete. Enligt respondenterna bygger deras 

samtalsmetodik på ett aktivt, optimistiskt sätt att lyssna och därefter samtala, ställa frågor på 

och att ge positiv feedback – i tal eller skrift med eleverna. Implementeringen av 

lösningsfokuserad metod bygger på respondenternas förmåga att ha eller inta 

förhållningssättet och är beroende av hur mycket den enskilde respondenten väljer att använda 

sig av samtalsmetodiken. Det som sker eller inte sker i respondenternas interaktion med 

elever är det deras utövande av metoden grundas på och är beroende av deras förmåga att 

uppmärksamma och ta tillvara på förmågor och resurser i ömsesidigt samarbete med eleverna. 

 

I och med förhållningssättet är respondenterna reflexiva i sitt arbete, det vill säga att de 

reflekterar över vad de gör, hur de bemöter sina elever och hur det påverkar situationen i sig. 

De strävar således efter självmedvetenhet som leder till förändring. Enligt dem bygger 

metoden på att inte fastna i problem utan istället skifta fokus till positiva faktorer, som 

förmågor och resurser hos dem själva, deras elever och i skolmiljön som kan skapa lösningar 

på situationer som leder till förändringar och framgångar i arbetet. Även att fokusera på 

tillfällen som fungerar bra med en elev/elevgrupp, vad det är som gjorde att det fungerade bra 

och försöka göra mer av det. Respondenternas medvetenhet om den existerande sociala 

strukturen och hur deras lärarroll, deras bemötande, beteende och handlande påverkar deras 

elever i sammanhang är det essentiella i den sociologiska visionen, i försök att få förståelse 

för och hitta de ”brännpunkter” i skolans sociala struktur där personliga och allmänna 

problemställningar möts. Enligt Mills skapar detta möjligheten för respondenterna att handla 

utanför de socialt etablerade strukturerna. 
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I och med förhållningssättet betraktar respondenterna den enskilda eleven som expert på sig 

själv och sin egen situation och att eleven har förmågor och resurser som gör att denne kan 

lösa de problem som denne upplever, med mer eller mindre hjälp/stöd från respondenterna. 

Därigenom anser respondenterna att det är viktigt att samtala med eleven om hur denne ser på 

sin situation, sina behov, förutsättningar, mål och hur eleven ska uppnå dessa mål inom ramen 

för respondenternas läroämne. Grundläggande för respondenternas arbete med metoden i 

interaktion med elever är att inte leverera lösningar eller svar, utan istället ställa 

lösningsfokuserade frågor som får eleven att reflektera och i ömsesidigt samarbete med 

eleven komma fram till lösningar som fungerar utifrån elevens perspektiv i strävan mot vad 

eleven vill uppnå i olika situationer. Detta för att få reda på vad eleven vill och för att 

eleverna ska förstå att det krävs deras handlingar för att situationen ska förändras. Även för att 

eleverna ska lära sig att ta tillvara på sina egna förmågor och resurser och resurser i 

omgivningen för att hantera det de ställs inför på ett sätt som leder eleven närmare det denne 

vill uppnå. De skjuter således över ansvaret till eleven själv och styr eleven utifrån dennes 

behov och förutsättningar i den riktning eleven själv vill ta sig.  

 

När problematik uppstår i interaktion med elever tolkar jag det som att respondenterna går 

emot den traditionella lärarrollen, att det är eleven som ska fyllas med kunskap och sitter på 

problemet medan respondenterna sitter på den kunskap eleven ska fyllas med och på 

lösningar när de implementerar lösningsfokuserad metod. Istället konstrueras kunskap, 

problem och lösning i en relationell process. Meningsskapande sker mellan respondenterna 

och elever. I denna relationella process som respondenterna beskriver att metoden öppnar upp 

för, tolkar jag att eleven själv får konstruera upplevda problem i relation till sammanhanget.  

 

Två av respondenterna talar om att det är deras ansvar att utmana och förändra normer i 

skolan, därmed skolans sociala struktur, för att inkludera elever i undervisning utifrån elevers 

enskilda behov och förutsättningar snarare än att elever måste anpassa sig till normen. Detta 

förklaras av en respondent som anpassning av undervisning på sådana sätt som enligt 

respondenten inte tillhör skolans norm. Exempelvis att ge elever möjlighet att få lära på det 

sätt eleven själv anser att denne lär sig bäst. Det kan handla om att en elev lär sig bättre i 

rörelse och därför springer spåret och lyssnar på en ljudbok istället för att sitta och läsa boken 

i klassrummet. Det kan även handla om att lägga upp undervisning eller skolarbete 

tillsammans med elever. Detta genom att använda lösningfokuserad metod, lyfta viktiga 

frågor i enskilda samtal med en elev eller i samtal med elevgrupper och att i sociala, 

gemensamma projekt få till förändringar. De anser att det är viktigt att lyfta frågor om 

medvetenheten hos elever om deras enskilda behov, ansvarstagande, trivsel, klassrumsklimat, 

delaktighet och inflytande över lärandet, undervisningsmetoder med mera. 

Detta tyder på att respondenterna försöker att få en ”helhetsbild” av sammanhanget genom att 

koppla elevers personliga bekymmer till allmänna problem i skolans sociala struktur. Genom 

att lära känna och skapa relationer till elever ökar respondenternas möjlighet att kunna 

sammanväva det som Mills kallade för den enskilda elevens biografi och i detta fall skolans 

samhälleliga struktur och förhålla sig till detta. Enligt Mills är det endast när respondenterna 

gör detta som de kan förstå relationen mellan den enskilda eleven, dem själva och den 

existerande sociala strukturen samt följaktligen försöka tolka och förstå hur händelser och 
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sociala strukturer influerar den enskilda elevens beteende och attityd. Detta problematiserar 

vissa antaganden i skolans verksamhet och mer allmänt. Det tycks skapa möjligheter för 

respondenterna och elever att kunna handla utanför etablerade sociala strukturer i skolan. Att i 

relationella processer möjliggöra att elever når högre höjder i deras utveckling. 

2. Hur upplever lärare att använda lösningsfokuserad metod i interaktion med 

elever? 

 

Denna fråga besvaras i resultatavsnittet under Resultat. En sammanfattning av detta redogörs 

för nedan utifrån ovanstående fråga. 

 

Respondenterna upplever att implementeringen av den lösningsfokuserad metod varit 

bidragande till att bygga goda relationer baserade på förtroende, trygghet, omsorg och respekt 

med deras elever. De upplever att de lyckas nå elever som tidigare varit svåra att lära känna 

och/eller få till ett ömsesidigt samarbete med. De upplever att lösningsfokuserad metod och 

dess samtalsverktyg hjälpt dem i att lösa konflikter och att bemöta annan psykosocial 

problematik som uppstår i vardagssituationer med elever. Även med att kunna synliggöra och 

tillgodose elevernas enskilda behov och anpassa sin undervisning utifrån elevernas enskilda 

förutsättningar. Det möjliggör att eleverna blir delaktiga och ger dem inflytande över 

undervisningens utformande, motivera dem till lust att lära, och att skapa ett positivt 

skolklimat är fler upplevelser respondenterna berättar om. I och med respondenternas 

utövande av den lösningsfokuserad metod har även elevgrupper fått bättre studieresultat. 

Sammanfattningsvis upplever respondenterna att deras implementering av lösningsfokuserad 

metod således påverkat elevernas personliga- och kunskapsutveckling positivt, liksom deras 

sociala relationer med eleverna och den psykosociala klassrumsmiljön. 

 

3. Hur upplever lärare att implementering av lösningsfokuserad metod kan 

möjliggöra främjande för elevers psykosociala hälsa och utveckling? 

 

Denna frågeställning besvarar jag genom den analys som gjorts av resultatet under Analys av 

resultat med utgångspunkt två av studiens teorier: KASAM och Empowerment. Det mest 

väsentliga som framkom i analysen av resultatet redogörs för nedan. 

 

Med utgångspunkt i teorin om KASAM och dess tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet tolkar jag, utifrån respondenternas uppfattning om och upplevelser av 

deras implementering av lösningsfokuserad metod i interaktion med elever, möjliggör 

skapade av goda förutsättningar för elevernas känsla av dessa komponenter, vilket möjliggör 

främjande för elevernas psykosociala hälsa och utveckling. Med utgångspunkt i teorin om 

Empowerment tolkar jag att respondenterna ger eleverna möjlighet till Empowerment vilket 

också möjliggör främjande för elevernas psykosociala hälsa och utveckling. Eftersom att jag 

intervjuade högstadielärarna och inte deras elever kan inga slutsatser om elevernas egen 

känsla av KASAM dras och heller inte om eleverna tar den möjlighet som jag tolkar att 

respondenterna ger dem till Empowerment.  
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6.2 Diskussion om relationen mellan resultat/analys och tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som redogjordes för i avsnittet om tidigare forskning pekade på en 

kunskapslucka om forskning kring lösningsfokuserad metod inom skolkontext i Sverige, även 

relaterat till elevers psykosociala hälsa och utveckling som denna studie ämnat bidra till att 

fylla utifrån de teoretiska aspekterna i Den sociologiska visionen, KASAM och Empowerment.  

I resultatavsnittet under Resultat framkommer att respondenterna upplever sig kunna lära 

känna och skapa goda relationer till deras elever med hjälp av lösningsfokuserad metod, 

vilken tidigare forskning påvisats vara framgångsrikt och kunna vara avgörande för elevers 

psykosociala hälsa och lärande (Greiff, Sjögren & Wieselgren, 2012; Håkansson, 2012; 

OECD, 2015; Skolverket, 2015; Steinberg, 2004: 14). Respondenterna upplever sig kunna 

skapa trygghet och förtroende i relationen till deras elever med hjälp av lösningsfokuserad 

metod. Detta formar enligt Skolverket (2013) framgångsrik undervisning, liksom att läraren 

visar intresse för den enskilda eleven och det ämne lärarna undervisar i samt visar omsorg för 

eleverna gynnar elevernas lärande och psykosociala hälsa (Skolverket, 2013: 21–22).  

Enligt Steinberg (2004) har en bra lärare ett genomtänkt förhållningssätt till hur denne vill 

möta sina elever och lägger vikt vid att ha en positiv påverkan på sina elever. Läraren hakar 

inte upp sig på sådant som inte går att förändra utan är medveten om att det enda som hon/han 

med säkerhet kan förändra är sig själv och söker därför aktivt lösningar inom sig själv för att 

kunna göra förbättringar (Steinberg, 2004: 21–29). Detta upplever sig respondenterna ha och 

göra med lösningsfokuserad metod. Respondenterna upplever att de genom utövandet av den 

lösningsfokuserad metod kan skapa förutsättningar som gör att eleverna lär sig att hantera 

motgångar på ett sätt som gynnar deras utveckling genom att uppmärksamma och 

hjälpa/stödja eleverna att tillvara på deras egna resurser, vilket enligt Antonovsky (1991) och 

Socialstyrelsen (2010) är en skyddsfaktor för eleverna mot psykisk ohälsa (Antonovsky, 

1991; Socialstyrelsen, 2010: 34). 

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2011) minskar en positiv skolmiljö med lärare som har höga 

förväntningar, ger tydliga instruktioner och återkoppling till deras elever risken för psykiska 

problem, vilket respondenterna upplever att de ger och kan skapa med hjälp av den 

lösningsfokuserad metod i samarbete med eleverna (Statens folkhälsoinstitut, 2011: 48). 

Enligt tidigare forskning är andra främjande faktorer i likhet med vad respondenterna 

upplever sig kunna skapa och ge eleverna med hjälp av lösningsfokuserad metod; respekt, 

delaktighet och inflytande på undervisningen. Respondenterna upplever att eleverna blir mer 

motiverade och tar mer ansvar när de får vara mer delaktiga och ha inflytande på 

undervisningen, vilken forskning bekräftar (Skolverket, 2015: 41–43). 

Forskning visar att den svåraste uppgiften skolan har är att skapa förutsättningar som gör att 

alla elever når måluppfyllelse och kunskapskraven, oavsett individuella förutsättningar och 

behov (Nilsson, 2014: 5–6). Respondenterna upplever att lösningsfokuserad metod är en hjälp 

i att kunna skapa dessa förutsättningar, vilket enligt forskning minskar risken för elever att 

hamna på efterkälken i skolarbetet och därigenom få lågt självförtroende och psykisk ohälsa 

eller att elever med psykisk ohälsa och/eller lågt självförtroende presterar sämre. Det främjar 

även motivation till lärandet (Nilsson, 2014; Socialstyrelsen, 2014).  
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I resultatet synliggörs även likheter mellan hur respondenterna ser på sin lärarroll, synen på 

eleven och hur utövandet upplevs som Måhlberg och Sjöblom (2003) i Lösningsinriktad 

pedagogik (LIP) beskriver att de har i deras skola. De beskriver att de intar ett förhållningssätt 

som innebär ett respektfullt bemötande och tilltro till elevernas egna resurser och kompetens, 

vilket respondenterna också beskriver. Att få till ett respektfullt samarbete genom 

samtalsmetodiken med eleverna och att detta är mer meningsfullt än konfrontation tolkar jag 

även att respondenterna beskriver, liksom Måhlberg och Sjöblom (2003). Fler likheter är att 

elevens egna mål och att skapa/bygga lösningar med eleven utifrån dennes resurser står i 

fokus och att i problemsituationer fokusera mer på själva lösningen än problemet i sig 

(Måhlberg & Sjöblom, 2003: 25–26). Detta på grund av att hålla eleven ansvarig för en 

lösning istället för ett problem anses vara mer ändamålsenligt och effektivt, liksom jag tolkar 

att respondenterna upplever (Målberg & Sjöblom, 2003: 28). 

I resultatavsnittet under Analys av resultat framkommer, utifrån respondenternas 

uppfattningar om och upplevelser av att implementera lösningsfokuserad metod i interaktion 

med elever möjliggör skapade av förutsättningar för begriplighet, hanterbarhet, 

meningsfullhet och därmed KASAM för deras elever, vilket enligt forskning har betydande 

påverkan på elevernas upplevda psykosociala hälsa och deras lärande (Socialstyrelsen, 2010: 

37–38). Det framkommer även att Empowerment och respondenternas uppfattningar och 

upplevelser av att använda lösningsfokuserad metod i interaktion med elever går i linje med 

varandra, vilket enligt forskning är främjande för elevernas psykosociala hälsa och lärande 

(Warne, 2013: 23).  

6.3 Metod- och teoridiskussion  

Metodvalen gällande kvalitativ metod, induktiv ansats, datainsamlingsmetod och analysmetod 

har motiverats och diskuteras i metodkapitlet. Studiens teoretiska ramverk valdes ut utifrån 

den tidigare forskningen och resultatet då de bedömdes kunna bidra med ny kunskap till 

analysen. Givetvis hade andra val av metoder och teorier kunnat innebära ett annat resultat, 

exempelvis genom att ändrat fokus på intervjuerna och att studien hade präglats av teorierna 

och/eller andra teorier.  

 

Semistrukturerade intervjuer visade sig vara ett bra val för denna studie då det gav 

respondenterna möjligheten att med egna ord berätta om deras uppfattningar och upplevelser 

kopplat till studiens syfte och för att kunna fånga upp lösa trådar under intervjun. Jag valde att 

analysera materialet med hjälp av innehållsanalys. Andra alternativ skulle kunna varit till 

exempel fenomenologisk analys eller diskursanalys, men min bedömning var att 

innehållsanalys passade bäst utifrån studiens syfte. Jag upplevde även att innehållsanalys och 

en induktiv ansats skulle tillåta respondenternas ord och perspektiv att ta stor plats. En aspekt 

som är svår att se är min egen påverkan på denna studie eftersom att det är jag själv som 

formulerat syftet, frågeställningarna, intervjuguiden och genomfört intervjuerna där jag 

kunnat styrka vad vi talat om och sedan kodat, analyserat och tolkat det insamlade materialet. 

Hur mycket man än försöker att vara objektiv och utan förförståelse och förutfattade 

meningar så är det omöjligt att åstadkomma. Jag har gjort mitt bästa utifrån min förmåga att 

vara objektiv och jag hoppas att jag lyckats hålla mig professionell. 
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6.4 Implikationer för forskning och praktik 

Forskning om hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och unga är eftertraktat i 

och med den forskning som visar ökning av psykisk ohälsa. Skolan är en arena som ofta 

används för hälsofrämjande och förebyggande insatser och är därför en arena värd att 

fokusera och satsa på även inom forskning för socialt arbete. Med tidigare forskning och de 

slutsatser som framkommit i denna studie synliggörs att vuxna professionella som arbetar 

inom skolväsendet, genom att implementera lösningsfokuserad metod, har möjligheten att 

främja psykosocial hälsa och utveckling samt förebygga psykosocial ohälsa. Detta kan 

följaktligen minska risken för unga att drabbas av psykosocial ohälsa, att färre får behov av 

psykosociala insatser eller hamnar hos myndigheter i framtiden. Eftersom att metoden är 

relativt ny inom skola och resultatet av denna studie, liksom den tidigare forskning som 

redogjorts för, pekar på positiva resultat för ungdomar anser jag att det är viktigt att forska 

vidare kring detta. Ett exempel kan vara att i framtiden forska kring hur implementering av 

metoden av professionella vuxna, så som lärare, skolkuratorer eller andra professioner som 

arbetar med unga påverkar ungas psykosociala hälsa utifrån ungdomars eget perspektiv. 

Eftersom forskning påvisar en kontinuerlig ökning av psykisk ohälsa och att efterfrågan för 

ökad kompetens att bemöta psykosocial problematik hos unga i skolan anser jag att det är en 

viktig angelägenhet för socialt arbete, forskning, skola och andra institutioner samt 

myndigheter i samhället som har kontakt med unga. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
1. Intervjuns syfte, upplägg och sekretess 

2. Bakgrundsfrågor 

2.1. Hur länge har du arbetat som lärare? Vart har du arbetet? I vilka årskullar och med 

vilka ämnen? Hur kom du i kontakt med utbildning i lösningsfokuserad metod? När 

och var utbildade du dig i lösningsfokuserad metod? 

3. Arbete med lösningsfokuserad metod 

3.1. Vad är lösningsfokuserad metod för dig? Hur använder du dig av metoden i ditt 

arbete?  

3.2. Hur och på vilket sätt upplever du att lösningsfokuserad metod är användbar och till 

nytta i ditt arbete utifrån dina erfarenheter?  

3.3. Upplever du att lösningsfokuserad metod kan vara mer användbar och lämplig i vissa 

situationer än andra i ditt arbete med elever? Varför? 

4. Skolans läroplan och lärarens ansvar 

4.1. Hur tolkar du skolans läroplan? Vad tycker du är viktigast i läroplanen? Skolans 

uppdrag och värdegrund, övergripande mål och riktlinjer, kursplan och kunskapskrav 

4.2. Hur ser du på ditt ansvar som lärare gentemot skolans krav och elevens enskilda 

behov?  

5. Elevens enskilda behov 

5.1. Hur ser du på elevers enskilda behov i skolan? 

5.2. På vilket sätt upplever du att lösningsfokuserad metod kan vara till hjälp i ditt arbete 

att tillgodose elevernas enskilda behov?  

6. Skolans övergripande mål 

6.1. På vilket sätt tänker du att lösningsfokuserad metod kan vara till hjälp i ditt arbete att 

förena skolans krav med elevens enskilda behov? 

6.2. På vilket sätt upplever du att skolans krav och riktlinjer kan påverka användningen av 

lösningsfokuserad metod? Finns det en begränsning i lärarens handlingsutrymme 

som gör att användningen av metoden påverkas? 

Avslutningsvis: Är det något du vill tillägga som vi inte berört i intervjun?  

 


