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Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att utvärdera om samarbetsbaserad problemlösning (SBP) är ett 

effektivt verktyg för pedagoger att hjälpa elever som har bristande sociala, känslomässiga 

eller beteendemässiga färdigheter. Studien avsåg också undersöka om implementeringen av 

SBP hade någon ytterligare inverkan på pedagogernas arbete utöver det direkta arbetet med 

enskilda elever. Studien kastar också ljus över vilken betydelse relationen mellan lärare och 

elev har för elevers utveckling. Studien baseras på pedagogernas egna uppfattningar av vad 

implementeringen av SBP har bidragit till. För att utvärdera effekterna och upplevelserna av 

den samarbetsbaserade problemlösningsmodellen användes det standardiserade 

bedömningsinstrumentet, The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) samt en egen 

utformad kvalitativ enkät. 

 

Resultatet av denna studie visar att pedagogerna upplever att SBP är ett effektivt verktyg för 

att hjälpa elever att utveckla bristande sociala, känslomässiga och beteendemässiga 

färdigheter. Implementeringen av SBP har dessutom bidragit till att pedagogerna har fått ett 

gemensamt språk och tankesätt samt samarbetar bättre med varandra. Pedagogerna har också 

fått ett mer salutogent synsätt. Tidigare fokuserade pedagogerna främst på vad eleverna inte 

kan, och nu ligger fokus på att finna lösningar. Implementeringen av SBP har vidare bidragit 

till ett ökat deltagande för eleverna, eleverna får göra sina röster hörda och blir lyssnade på i 

större utsträckning. 

 

Nyckelord: samarbetsbaserad problemlösning, bristande färdigheter, lösa problem, lärare-

elev relation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The purpose of this study was to evaluate whether collaborative problem solving (CPS) is an 

effective tool for educators to help students who are lacking social, emotional or behavioral 

skills. The study also aimed to examine whether the implementation had any further impact 

on teachers' work in addition to their direct work with individual students. The study sheds 

light on the significance of the relationship between teacher and student, when it comes to 

students' development. The study is based on teachers own perceptions of what the 

implementation has contributed to. This study's evaluation of the effects and experiences of 

the collaborative problem solving model used standardized assessment instruments, The 

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) and a self -designed qualitative survey. 

 

The results show that teachers perceive that CPS is an effective tool for helping students to 

develop lacking social, emotional and behavioral skills. The implementation of the CPS 

model has contributed to the educators' development of a common language and way of 

thinking, which has improved the overall collaboration at work. The teachers have also been 

given a more salutogenic approach. Previously the educators primarily focused on what 

students cannot do, and now they focus on finding solutions. The implementation of the CPS 

has further contributed to increased participation of the students, the students can make their 

voices heard and are being listened to more closely. 

 

Keywords: collaborative problem solving, lacking skills, solving problems, student-teacher 

relation. 
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1. Inledning 

I dagens samhälle blir det allt mer vanligt att barn, redan i tidiga åldrar, får neuropsykiatriska 

diagnoser. I Stockholms län har exempelvis mängden utredningar av 

autismspektrumstörningar och ADHD tilltagit med 55 procent från år 2008 till 2010. En av 

förklaringarna till detta är givetvis att vetskapen och medvetenheten beträffande diagnoser har 

ökat de senaste åren. Överläkare Anna Lundh tror dock att en alternativ förklaring till 

ökningen är att skolan allt mer önskar utreda elevens svårigheter. Även kraven som ställs på 

eleverna i klassrumsmiljön har ökat. Vidare menar Lundh att den största risken för elever att 

utveckla psykiska symptom är att de barn som har svårigheter blir utsatta för krav som, utifrån 

barnets förmåga, inte är möjliga för barnet att leva upp till. Lundh uppmanar till större 

kunskap i skolan beträffande barns kognitiva utveckling. Om skolpersonal erhåller den 

kunskapen skulle elever med mildare svårigheter kunna få stöd utan att psykiatrin behöver 

anlitas i lika stor utsträckning. Viktigt är också att förstå att barnet inte är sin diagnos, alla 

barn oavsett diagnos har styrkor och svagheter (www.svd.se). 

 

Detta examensarbete tar avstamp i att det i många skolor idag finns en bristfällig förståelse för 

barn som har sociala, känslomässiga och beteendemässiga svårigheter. Därav är det av stor 

betydelse att undersöka och utvärdera metoder för att finna lämpliga verktyg och arbetsätt 

som pedagoger kan använda för att hjälpa sina elever. Det är av yttersta vikt att metoderna 

eller verktygen ämnar bidra till varaktiga förändringar för dessa barn, samt ökar dessa barns 

psykiska välmående, och ger dem möjligheten att utveckla sin fulla potential.  

 

När en elev får en diagnos bidrar det, i viss mån, till att skolpersonalen får upp ögonen för 

vilken typ av svårigheter eleven har. Vad en diagnos däremot inte talar om är vilka kognitiva 

förmågor barnet saknar. Diagnosen talar heller inte om hur skolpersonalen ska arbeta för att 

hjälpa eleven att utveckla sina bristande förmågor. Ross W. Greene (2011) är lektor i 

psykologi vid Harvard Medical School i USA. Greene har utvecklat en modell för hur man 

kan arbeta med elever som har bristande förmågor inom sociala, känslomässiga och 

beteendemässiga områden. Greene kallar modellen för Collaborative Problem Solving, till 

svenska översatt samarbetsbaserad problemlösning (SBP). 

 

För fortsatt läsning är det viktigt att veta vilka avgränsningar som gjorts i förevarande studie. 

Studien baseras på pedagogernas egna uppfattningar av vad SBP har bidragit till för eleverna 

samt vad implementeringen av SBP har bidragit till utöver det direkta arbetet med eleverna. 

Det är alltså endast pedagoger som är medverkande i studien. Etiska överväganden bidrog till 

att inte göra eleverna direkt aktiva i studien. Se rubrik 4.9 etiska överväganden.  

1.1 Bakgrund 

Under nästkommande rubrik i detta avsnitt beskrivs de centrala delarna i Greenes 

samarbetsbaserade problemlösningsmodell. Modellen är utförligt beskriven då en 

medvetenhet om hur förfarandet i modellen ser ut är viktig för att förstå kommande 

resonemang i studien. Efter beskrivningen av modellen följer ett avsnitt som tydliggör på 

http://www.svd.se/
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vilket sätt implementeringen av den samarbetsbaserade problemlösningsmodellen har gått till 

i de två skolor som har undersökts i denna studie. 

1.1.1 Samarbetsbaserad problemlösning 

Enligt Greene (2011, s. 29) saknar barn som har sociala, känslomässiga och beteendemässiga 

svårigheter grundläggande tankefärdigheter. En vanlig inställning hos vuxna är att barn kan 

om de bara vill. Slutsatsen som kan tillämpas vid en sådan inställning är följaktligen att 

lösningen på problemen är att motivera barnet. Detta sker vanligtvis genom att belöna barnet 

när han eller hon beter sig funktionsdugligt, alternativt genom att bestraffa barnet när han eller 

hon beter sig på ett icke funktionsdugligt sätt. Greene (2011, s. 29-30) hävdar, i motsats till 

denna inställning, att barn gör rätt om de kan. Vilket betyder att, om barnet hade förmågorna 

som krävs för att göra rätt, skulle barnet också göra det i större utsträckning. Om vi vänder på 

detta påstående betyder detta att, om inte barnet gör rätt saknar han eller hon de färdigheter 

som är nödvändiga för att möta utmaningar på ett funktionsdugligt sätt.  

 

Greene (2011, s.30) förespråkar att utgångspunkten bör vara att vuxna ska förutsätta att barnet 

redan har den motivation som krävs, kan skilja på vad som är rätt och fel och sannolikt redan 

har blivit bestraffat för sina snedsteg. Att utfärda konsekvenser till barn är inte ett bra 

tillvägagångssätt för att hjälpa barn att lösa problem och inte heller för att lära ut färdigheter. 

En konsekvens talar, enligt Greene, bara om för barnet att han eller hon har gjort fel, med det 

vägleder inte barnet i vad som hade varit lämpligt att göra istället. Även i de fall barnet vet 

hur det borde göra, kanske barnet inte har förmågan att genomföra det. Den vuxnes uppgift, 

efter att ha intagit detta förhållningssätt, är att försöka utröna vilka färdigheter barnet saknar 

för att få vetskap kring vad barnet är i behov av att lära sig.  

 

Barns svårigheter och likaså vuxnas svårigheter gör sig inte gällande i alla situationer menar 

Greene (2011). Svårigheterna framträder endast när omgivningens krav och förväntningar 

överstiger barnets förmågor att reagera på ett funktionellt sätt. Om den vuxne är medveten om 

vilka förmågor ett barn saknar har han eller hon avsevärt mycket större möjlighet att lära 

barnet de färdigheterna som krävs för att reagera funktionellt. Med den vetskapen är det också 

lättare att förutspå de situationer där ett barns störande beteende troligen kommer att infinna 

sig (Greene, 2011, s.30-31).  

 

En av nyckelkomponenterna i Greenes modell är att identifiera olösta problem, att göra en så 

kallad situationsanalys. Genom att observera i vilka situationer barnet uppvisar ett störande 

beteende kan vuxna lära sig mycket om vilka svårigheter ett barn har. En situationsanalys 

bidrar med betydelsefull information beträffande vilka utlösande faktorer som framkallar ett 

störande beteende (Greene, 2011, s.44). Om exempelvis ett barn har problem med att leka 

med andra kamrater ”på rasterna är umgänget med andra barn under rasterna ett olöst problem 

som kan framkalla ett störande beteende” (Greene, 2011, s.44). 

 

Greene (2011, s.45) menar att kunskapen om vilka färdigheter barnet saknar svarar på frågan 

varför, och de olösta problemen besvarar med vem, vad, var och när det störande beteendet 
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ger sig uttryck. För att definiera och hålla reda på de olösta problemen och de outvecklade 

färdigheterna har Greene utvecklat ett formulär för att bedöma dessa, Assessement of Lagging 

Skills and Unsolved Problems (ALSUP), (Se bilaga 1). Formuläret består av en uppställning 

av outvecklade färdigheter som vanligen kan identifieras hos barn med sociala, känslomässiga 

och beteendemässiga svårigheter. Efter att formuläret är ifyllt är det dags att försöka lösa 

problemen tillsammans med barnet. Det är inget måste att fylla i ALSUP formuläret men 

formuläret kan underlätta det fortsatta arbetet tillsammans med barnet. Det är viktigt att 

beakta att ALSUP endast är ett förutsättningslöst diskussionsunderlag (Greene, 2011, s.45).  

När de olösta problemen och de outvecklade färdigheterna är någorlunda definierade kan 

arbetet med att försöka lösa problem och lära in färdigheter proaktivt startas. Enligt Greene 

(2011, s.68) finns det tre olika valmöjligheter för att bemöta ett störande beteende hos ett 

barn. Plan A, Plan B samt Plan C. Nedan presenteras planerna utefter Greenes rangordning, 

den plan som är minst önskvärd (A) presenteras inledningsvis och till sist presenteras den plan 

som är mest önskvärd (B) och som Greene (2011) förespråkar i sin modell. 

Plan A 

Om en elev inte uppfyller en särskild förväntan kan en väg att behandla problemet vara att 

den vuxne driver sin vilja igenom med tvång. Alltså att den vuxne talar om för barnet vad han 

eller hon ska göra. Greene (2011) menar att det exempelvis kan innebära att hota med 

konsekvenser eller att utfärda konsekvenser för ett visst beteende. Exempelvis att läraren 

säger ”Joey, låt oss diskutera detta framme vid katedern så att vi inte stör dina klasskamrater” 

om eleven då inte lyder lärarens uppmaning skulle en typisk plan A kunna se ut så här: ”Joey, 

om du inte genast kommer fram till katedern blir jag tvungen att skicka dig till 

rektorsexpeditionen” (Greene, 2011, s.68-70). När plan A exempelvis används på barn som är 

explosiva kommer sannolikt genomdrivandet av den vuxnes vilja att öka risken för ett utbrott 

eller störande beteende (Greene & Ablon, 2012, s.61). Att använda plan A då barn inte lever 

upp till vuxnas förväntningar är problematiskt. Plan A utesluter möjligheten att undersöka av 

vilken anledning eleven inte uppfyller vuxnas förväntningar. Plan A bidrar inte heller till att 

lära ut färdigheter eller finna lösningar på de omständigheter som orsakar det störande 

beteendet (Greene, 2011, s.68-70). 

Plan C 

Plan C går enligt Greene (2011) ut på att, åtminstone tillfälligt, göra avkall på en viss 

förväntan. Exempelvis om en elev säger ”jag tänker inte göra engelskaläxan”, och pedagogen 

på förväg redan beslutat sig för att engelskaläxan inte har högsta prioritet med hänsyn till 

andra mer betydelsefulla problem och svarar eleven, ”du behöver inte göra engelskaläxan”. I 

detta exempel har pedagogen använt sig av plan C när han eller hon säger till eleven att denne 

inte behöver göra engelskaläxan. Likt plan A lär man inte ut färdigheter eller löser några 

problem genom att använda plan C. Plan C bidrar dock till att tillfälligt sortera undan 

förväntningar med en lägre grad av prioritet i syfte att underlätta för eleven att jobba med de 

färdigheter eller problem som ligger högre på prioriteringslistan och därmed reducera risken 

för ett störande beteende (Greene, 2011, s.70-71). 
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Plan B 

Det är i användandet av plan B som Greene (2011) menar att SBP tar sin form. Plan B ämnar 

hjälpa vuxna att förstå och klargöra barnets svårigheter beträffande ett gällande problem. Plan 

B bidrar också till att hjälpa eleven att förstå de vuxnas bekymmer rörande problemet. Vidare 

handlar plan B om att genom gemensamma ansträngningar verka för att finna lösningar som 

är ömsesidigt tillfredställande och som beaktar både lärarens och elevens bekymmer. 

Samtalen som förs inom ramen för plan B ämnar bidra till att lösa problemen samt lära ut 

outvecklade färdigheter. Plan B kan delas in i två delar, nödplan B samt proaktiv plan B. 

Nödplan B innebär att den vuxne ingriper exakt i det ögonblick då ett barn börjar visa signaler 

på ett störande beteende. Nödplanen är inte att föredra framför proaktiv plan B, eftersom 

barnet sannolikt i stunden redan är uppjagat eller upprört. Proaktiv plan B är till skillnad från 

nödplan B krisförebyggande. Målet med denna plan är att lära ut färdigheten och lösa 

problemet proaktivt för att förhindra att det händer igen (Greene, 2011, s.71-72). 

 

Plan B innefattar, enligt Greene (2011), tre steg. Det första steget är Empati, det andra steget 

är att Definiera problemet och det tredje och sista steget är Inbjudan. Varje steg kännetecknas 

av betydelsefulla komponenter som bidrar till varaktiga och ömsesidiga lösningar på problem 

av olika karaktär. Ett av målen och förutsättningarna för modellen är att upprätta en hjälpande 

relation. Modellen i sig bidrar också till att etablera och upprätthålla en sådan relation 

(Greene, 2011, s.94-95). 

Empati 

Målet med empatisteget är, enligt Greene (2011), att åstadkomma en hög grad av förståelse 

för ett barns besvär eller perspektiv i förhållande till ett särskilt problem. Många barn är tyvärr 

ofta vana vid att deras bekymmer negligeras i förhållande till de vuxnas. Om ett barns 

problem förblir fortsatt obearbetat och oidentifierat finns det en risk för att barnet inte 

kommer att känna någon vits med att samarbeta med läraren, vilket innebär att problemet 

kommer att förbli olöst. I plan B samtalen måste eleven oftast till en början få någon slags 

försäkran om att läraren inte kommer att använda sig av plan A, den plan som eleven ofta 

bekantat sig med tidigare, och därför förväntar sig samma behandling. Till en början kan 

därför eleven reagera negativt på plan B, eftersom han eller hon ännu inte insett att den vuxne 

vill samarbeta och nå fram till ömsesidiga lösningar på problemet (Greene, 2011, s.95-98). 

 

Empatisteget innebär vidare att den vuxne inleder samtalet med en neutral observation eller 

ett problem som ett barn tycks ha. Exempelvis genom att inleda meningen med ”jag har lagt 

märke till..”. Om den vuxne inte känner till barnets bekymmer är det viktigt att ställa 

klarläggande frågor och spegla det barnet säger för att minimera risken att den vuxne 

missuppfattar barnet. Exempelvis ”okej, så du får inte vara med dina klasskompisar och leka 

på rasten och det gör dig ledsen”. Att vara neutral i sin observation, menar Greene (2011), är 

nödvändigt eftersom det minskar risken för att den vuxne drar förhastade slutsatser rörande 

barnets bekymmer. Att vara neutral ökar också chansen för att barnet ska vilja prata om 

problemet. Att öppna samtalet med att lägga in en värdering får ofta effekten att barnet vill 

avsluta samtalet innan det ens har kommit igång. Det kan också skicka signaler till barnet att 

han eller hon är i någon form av knipa (Greene, 2011, s.95-98). Empatisteget är inte avklarat 
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förrän den vuxne ”samlat in tillräckligt med information för att få bästa möjliga förståelse för 

barnets bekymmer eller perspektiv ifråga om ett specifikt problem” (Greene, 2011, s.98). 

Informationsinsamlandet innebär således, behovet av att ”gräva” tillräckligt djupt, för att 

maximera förståelsen för elevens problem.  

Definiera problemet 

I det andra steget i plan B samtalet, som Greene (2011) benämner ”definiera problemet”, 

förklarar den vuxne sitt eget bekymmer beträffande ett problem eller en ouppfylld förväntan. 

Steget kallas ”definiera problemet” på grund av att ett olöst problem kan ses som ”två 

bekymmer som ännu inte förlikats:” lärarens och elevens (Greene, 2011, s.99). Plan B tillåter 

med andra ord att fler än ett bekymmer beaktas, den vuxnes och barnets. Om det enda 

bekymmer som tas hänsyn till är den vuxnes kommer heller inte lösningarna att vara 

gemensamma och ömsesidiga, och vice versa (Greene, 2011, s.99). 

Inbjudan 

Greene (2011) framhåller att det är först när både lärarens och elevens bekymmer är klarlagda 

som det är dags att inrikta samtalet på lösningar som beaktar båda parters bekymmer. I detta 

steg bjuder läraren in eleven till att komma fram till lösningar som är ömsesidiga och 

realistiska. Inbjudan bidrar till att eleven inser att hans eller hennes åsikter och förslag är 

betydelsefulla, och att problemlösningen är något som görs tillsammans (Greene, 2011, s.101-

103). 

1.1.1.1 Utveckla färdigheter genom plan B 

Greene (2011) poängterar att modellen SBP ger eleverna en möjlighet att utveckla och öva på 

att utveckla bristande sociala, känslomässiga och beteendemässiga färdigheter. Det finns 

många förmågor som barn lär sig och omsätter i praktiken genom deltagandet i plan B, bland 

annat att:  

 

identifiera, uttrycka och klargöra sina bekymmer; ta hänsyn till faktorer de kanske inte 

helt förstått; förstå och ta hänsyn till andra människors perspektiv; hitta och överväga 

alternativa lösningar; och arbeta mot lösningar som är realistiska och ömsesidigt 

tillfredställande (Greene, 2011, s.166). 

1.2 Implementering av samarbetsbaserad problemlösning i två skolor 

Kurator, i samarbete med rektorer, på två mindre skolor, har påbörjat en implementering med 

syftet att införa samarbetsbaserad problemlösning (SBP) i dessa två skolkontexter. De 

ansvarigas mål med implementeringen är bland annat att ge pedagoger/personal redskap för 

att tillsammans med elever lösa problem som uppstår när elevens/elevgruppens bristande 

färdigheter krockar med omgivningens förväntningar. Syftet med implementeringen har också 

varit att utveckla elevernas förmåga att reflektera, analysera och lösa problem samt att öka 

elevernas delaktighet. Andra mål har varit att skapa goda samarbetsrelationer mellan de vuxna 

och eleverna och eleverna emellan. Genom att nå dessa mål förväntas elevernas 

måluppfyllelse öka, både beträffande kunskapsmål och övergripande mål. De ansvariga för 
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implementeringen arbetar också för ökad inkludering för dessa elever som annars, på olika 

sätt, medvetet eller omedvetet, kan riskera att bli exkluderade.  

 

Implementeringen av den samarbetsbaserade problemlösningsmodellen har gått till på 

följande sätt: under en halvdag under vårterminen 2013, introducerades SBP för pedagoger 

och personal, bland annat genom att visa en videoföreläsning av Ross Greene, som följdes av 

gemensamma gruppdiskussioner. Under sommaren fick pedagogerna i uppgift att läsa 

Greenes bok Vilse i skolan – Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblematik att hitta rätt 

(2011). I samband med höstterminens skolstart genomfördes ytterligare en 

halvdagsutbildning, som bland annat innefattade en litteraturdiskussion samt olika praktiska 

övningar. Under höstterminen har pedagogerna också fått handledning var tredje vecka. 

Handledningarna har exempelvis innehållit erfarenhetsutbyte och workshops kring autentiska 

fall.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utvärdera om samarbetsbaserad problemlösning är ett effektivt 

verktyg för pedagoger i arbetet med elever som har bristande sociala, känslomässiga eller 

beteendemässiga färdigheter. Studien ämnar också undersöka om implementeringen av det 

samarbetsbaserade arbetssättet har någon ytterligare inverkan på pedagogernas arbete utöver 

det direkta arbetet med enskilda elever. Studien inriktar sig i synnerhet på de frågor som 

presenteras i nedanstående frågeställningar, men studien kastar också ljus över vilken 

betydelse relationen mellan lärare och elev har för elevers utveckling. Studien baseras på 

pedagogernas egna uppfattningar av vad SBP har bidragit till. 

 

Frågeställningar:  

 

1.  Anser pedagogerna att samarbetsbaserad problemlösning minskar sociala, 

känslomässiga eller beteendemässiga svårigheter hos elever?  

 

2. I vilken grad upplever pedagogerna att samarbetsbaserad problemlösning är ett 

effektivt verktyg för att hjälpa elever att utveckla sociala, känslomässiga eller 

beteendemässiga färdigheter? 

 

3. I vilken utsträckning och på vilket sätt anser pedagogerna att samarbetsbaserad 

problemlösning påverkat pedagogernas arbete i skolorna utöver det direkta arbetet 

med eleverna? 

1.4 Uppsatsens disposition 

Studien inleds med en inledning som beskriver varför undersökningens ämne är aktuellt att 

granska. Bakgrunden beskriver de centrala delarna i Ross Greenes modell, samarbetsbaserad 

problemlösning (SBP) samt hur implementeringen av modellen i de två skolkontexterna 

genomförts. Bakgrunden följs sedan av studiens syfte och valda frågeställningar. 
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Forskningsavsnittet är strukturerat i två delar, dels studier som handlar om SBP, dels ett 

avsnitt om studier och texter som behandlar vikten av en god lärare-elev relation.  

 

Under rubriken teori och teoretiska begrepp redogörs för begreppsparet trygg bas – säker 

hamn och teorin känsla av sammanhang (KASAM). Teorierna är relevanta för att beskriva 

pedagogens roll samt vad SBP kan bidra till för eleverna. En förtydligande diskussion kring 

på vilket sätt teorierna kan appliceras utifrån uppsatsens ämne förs också. 

 

I metodkapitlet beskrivs valet av de metoder som tillämpats i denna studie samt en 

presentation av instrument för datainsamling. Vidare beskrivs urval, tillvägagångssätt vid 

insamling av datamaterial, bortfall, analysmetod, reliabilitet och validitet. Slutligen förs en 

diskussion kring etiska överväganden. 

 

Under avsnittet resultat presenteras resultatet från den kvantitativa enkäten The Strengths and 

Difficulties Questionnaire (SDQ) och svaren från den kvalitativa enkäten Implementering av 

samarbetsbaserad problemlösning separat. I slutet av resultatkapitlet sammanställs resultatet 

som kunnat utläsas från dessa två instrument under studiens tre frågeställningar.  

 

I diskussionsavsnittet diskuteras resultatet av denna undersökning utifrån tidigare avsnitt och 

resonemang i studien. Resultatet diskuteras bland annat i förhållande till det valda 

begreppsparet trygg bas – säker hamn som ingår i anknytningsteorin samt utifrån de tre 

begrepp som ingår i teorin KASAM, hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. 

Reflektioner kring framkomna resultat i förhållande till tidigare forskning samt den 

kunskapslucka som identifierats kommer också avhandlas. Resultaten diskuteras också mot 

bakgrund av de valda metoderna samt eventuella brister i undersökningen. Avslutningsvis 

presenteras slutsatser och implikationer för tillämpning samt uppmaning till vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning 

Forskningsavsnittet är strukturerat i två delar, dels studier som handlar om samarbetsbaserad 

problemlösning (SBP), dels ett avsnitt om studier och texter som behandlar vikten av en god 

lärare-elev relation. Ämnet lärare-elev relation ligger inte till grund för designen, men är 

nödvändigt för att belysa avgörande delar av studien då detta fenomen är av stor betydelse när 

pedagoger arbetar utifrån Greenes modell. Därav beskrivs ett begränsat urval av tidigare 

forskning och texter som beskriver lärare-elev relationens betydelse.  

2.1 Vikten av goda relationer mellan lärare och elever 

Något som är centralt i Greenes modell är relationen mellan lärare och elev. Ett av målen och 

förutsättningarna för modellen är att upprätta en hjälpande relation. Modellen i sig bidrar 

också till att etablera och upprätthålla en sådan relation (Greene, 2011, s.95). Det finns 

mycket forskning, studier och texter som beskriver vikten av en god relation mellan lärare och 

elev, ett urval av dessa kommer att presenteras nedan. Resonemang kring en god och tillitsfull 

relation vidareutvecklas sedan ytterligare i förhållande till teorival och i den avslutande 

diskussionen. Det är därför av betydelse att hålla denna forskning i minnet under den 

kommande läsningen.  

2.1.1 Elevers beteende kan få konsekvenser för lärare-elev relationen 

I studien The Index of Teaching stress: A Measure of Student-teacher compatibility skriver 

Greene et al. (1997, s.239-259) att något som är avgörande för en elevs utveckling, prestation 

och fungerande är förhållandet mellan lärare och elev. Forskare har visat att elevers beteende 

kan få konsekvenser för kvaliteten av en lärares upplevda relation med eleven och vice versa. 

För att undersöka detta använde forskarna sig av två instrument, Index of Teaching Stress 

(ITS), vilket mäter lärarens subjektiva nivå av stress till följd av en viss beteendemässigt 

utmanande elev, samt Parenting Stress Index (PSI), som mäter förälderns stressnivå i 

förhållande till sitt barn. I studien ingick 516 lärare och specialpedagoger från Virginia, 

Massachusetts och New York. Med hjälp av ITS kunde forskarna identifiera 47 problematiska 

beteenden som ledde till stress eller frustration hos lärarna. Den samlade informationen av 

denna metod visar, att om en viss typ av beteende hos en särskild elev är oförenligt med de 

förväntningar, krav och andra egenskaper som tillskrivs eleven av en specifik lärare kan detta 

få negativa följder. En lärare kan till exempel uppleva en elevs beteende som mer stressande 

eller frustrerande än en annan lärare och det kan leda till konsekvenser för lärare-elev 

relationen, elevens anpassning och lärarens fysiska och psykiska hälsa samt den övergripande 

funktionen i klassrummet.  

2.1.2 Positiva följder av en god lärare-elev relation 

Fyndet att en god lärare-elev relation är avgörande för elevers utveckling, prestation och 

fungerande (Greene et al.,1997, s.239-259) återfinns i många studier. Enligt Hamre och Pianta 

(2006) tillåts elever genom formandet av starka och stödjande relationer med lärare, att känna 

sig mer trygga och säkra i skolmiljön. Relationen bidrar också till en känsla av att vara mer 
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kompetent, att eleven kan skapa flera positiva band till kamrater samt bidrar till akademiska 

vinster för eleven. I rapporten Synligt lärande författad av Håkansson (2011) presenteras en 

studie genomförd av John Hattie (2009). Studien som skildras är en meta-metasyntes som 

beskriver olika faktorer som påverkar elevers studieprestationer. I rapporten beskrivs bland 

annat att en viktig faktor som leder till högre studieprestationer är att pedagogerna bygger 

förtroendefulla relationer till sina elever. Relationsbyggandet handlar dels om att respektera 

elevernas kultur samt bakgrund, men också att pedagogerna ska ha en förmåga att lyssna på 

eleverna, ge värme, känna empati och ge eleverna uppmärksamhet. Förtroendet som uppstår 

till läraren bidrar till känslor av trygghet hos eleven, vilket i sin tur bidrar till goda 

studieresultat. Att lärare-elev relationen befrämjar elevers akademiska prestationer beskrivs 

också i en tidsskrift författad av Pigford (2001), där han beskriver att en god lärare-elev 

relation påverkar elevernas inlärning och klassrumsmiljön positivt.  

 

Brante (2002, s. 91-105) beskriver debatten kring lärare-elev relationen i Sverige. Brante har 

också genomfört en enkätstudie på en gymnasieskola i Sverige. Resultaten av denna 

enkätstudie visar att eleverna upplever olika brister i bemötande samt i relationen mellan 

lärare och elev. Denna studie belyser att det ofta finns brister beträffande relationen mellan 

lärare och elever och att det därför är av betydelse att arbeta för att förbättra relationerna. En 

intressant kontrast till denna studie är en tidsskriftsartikel skriven av Spilt, et al. (2003, s. 

457–477). Författarna beskriver vikten av relationen mellan lärare och elev utifrån lärarens 

välmående. Denna studie är intressant på grund av att de flesta studier med detta ämne 

beskriver vikten av en god relation utifrån vad eleven vinner på det, medan fokus i denna 

studie ligger i att undersöka vad det bidrar till för lärarnas välmående. Spilt, et al. (2003) 

skriver fortsatt att lärarna har ett behov av att kunna relatera till sina elever, relationen 

påverkar också lärarens professionella och personliga självkänsla. En ömsesidigt god relation 

är med andra ord inte bara en vinst för eleverna utan också för lärarna själva, vilket borde 

kunna ses som en motivation för lärare att arbeta med att utveckla goda relationer.  

2.2 Tidigare forskning om samarbetsbaserad problemlösning 

Det finns olika undersökningar, studier och texter som beskriver samarbetsbaserad 

problemlösning (SBP). Beroende på vilken modell forskarna har använt sig av skiljer sig 

innehållet samt tillvägagångssättet i dessa undersökningar. För att avgränsa sökningen av 

tidigare forskning har jag valt att endast använda relevant forskning inom ämnet SBP som har 

Ross Greenes modell som utgångspunkt. Valet av avgränsning grundar sig i att det är Greenes 

modell av SBP som denna studie utgår ifrån och det är effekten av användandet av den 

specifika modellen som utvärderas i denna studie.  

 

Greene (2010, s.193) skriver att SBP är en evidensbaserad modell. Utgångspunkten för SBP 

grundar sig i kognitiv beteendeterapeutisk psykosocial behandling. Modellen bygger också på 

flera olika teorier och forskningsresultat, bland annat utvecklingsteori, systemteori, social 

inlärningsteori samt forskning inom neurovetenskap. SBP har använts främst i samband med 

ungdomar som uppvisar utåtagerande beteendeproblem. Modellen har implementerats i en 
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stor variation miljöer, bland annat i familjer, skolor, psykiatrisk slutenvård, och vårdande 

institutioner för ungdomar. För ytterligare beskrivning av SBP, se ovan, avsnitt 1.2. 

 

Det finns några avslutade forskningsprojekt och studier om SBP. Flera av dessa handlar om 

effekten av SBP när metoden används på barn och unga som har trotssyndrom, 

uppförandestörning, ADHD, sociala svårigheter eller patologisk aggression. Några studier 

som framhåller att SBP minskar fasthållning och avskiljning har också genomförts. Se 

exempelvis nedanstående presenterade undersökningar. 

2.2.1 Samarbetsbaserad problemlösning för att minska trotssyndrom, aggressivitet och 

ADHD-symptom 

Undersökningarna Effectiveness of Collaborative Problem Solving in Affectively Dysregulated 

Children With Oppositional-Defiant Disorder genomförd av Greene, et al. (2004, s.1157-

1164) och Differential Responses of Children with Varying Degrees of Reactive and 

Proactive Aggression to Two Forms of Psychosocial Treatment genomförd av Wolff, et al. 

(2008, s.37-50) är båda exempel på studier som mäter effekterna av SBP då modellen jämförs 

med traditionell föräldraträning. Dessa två studier påminner om varandra, dels beträffande 

urvalskriteriet för deltagande som var att barnen skulle ha trotssyndrom, dels antalet deltagare 

i studien samt att deltagarnas ålder är nästintill identiskt i dessa två studier. I Greene, et al.:s 

studie deltog 50 barn och i Wolff, et al.:s studie 47 barn. Barnens åldrar i respektive studier 

var mellan 4 och 12 år. Studierna var randomiserad kontrollerade. Hälften av de medverkande 

behandlades med SBP och kontrollgruppen behandlades med traditionell föräldraträning. 

Metoder som använts i studierna är både kvalitativa och kvantitativa. I de båda studierna 

inkluderades också barnens föräldrar. 

 

Resultatet i Greene, et al.:s (2004, s.1157-1164) studie visade, kort sammanfattat, att de barn 

som behandlats med SBP hade betydligt fler justeringar gällande medicinering under 

behandlingsperioden, än de som ingått i föräldraträningen, något som ansågs vara positivt. 

SBP medförde signifikanta förbättringar i flera domäner av funktionalitet hos flera av 

studiedeltagarna vid de olika tiderna för mätning. Förbättringarna var likvärdiga och i vissa 

fall överlägsna de förbättringar forskarna identifierat hos de deltagare som behandlats med 

hjälp av föräldraträning. I föräldraskattningen skattades SBP mycket högre än 

föräldraträningen. I Wolff, et al..s (2008, s.37-50) studie fann forskarna marginella bevis för 

att SBP är mer effektivt än föräldraträning för de barn som hade en lägre proaktiv 

aggressivitet. Forskarna fann inget stöd för att SBP är mer effektivt än föräldraträning 

gällande reaktiv aggressivitet.  

 

Johnson et al.:s (2012, s.624-630) studie är, utöver diverse examensarbeten, den enda 

undersökning av SBP jag har stött på i sökningen av tidigare forskning som är genomförd i 

Sverige. Syftet med studien var att utvärdera effekten av SBP i förhållande till barn mellan 6-

13 år som hade ADHD och trotssyndrom. Studien bestod av 17 familjer som slutförde mellan 

6-10 sessioner av SBP. Forskarna använde sig av olika mätinstrument för att undersöka 

effekten. Studien omfattade en förmätning som, sex månader senare, följdes upp med en 



11 

 

eftermätning. Resultatet visar att SBP signifikant minskar trotssyndrom, ADHD och 

emotionella labilitetssymptom. Hos en undergrupp med barn med ADHD, minskade 

symptomen endast efter att de fått medicinering. 

2.2.2 Samarbetsbaserad problemlösning i slutenvård 

Studien Reduction of Restraint an Seclusion Through Collaborative Problem Solving: A Five-

Year Prospective Inpatient Study genomförd av Martin, et al. (2008, s.1406-1412) syftade till 

att undersöka uppkomsten av fasthållning och avskiljning före och efter implementering av 

SBP i slutenvård. Undersökningen genomfördes på en psykiatrisk enhet med plats för 15 

personer i skolålder. Totalt 755 barn var inlagda från år 2003-2007. Data insamlades tre år 

innan implementeringen och därefter 1,5 år efter den sex månader långa implementeringen av 

SBP. Resultatet visar en minskning av fasthållning från 263 fall till 7 fall per år, och 

avskiljningen minskade från 432 fall per år till 133 fall per år. Forskarnas slutsats är att SBP 

är en verksam metod för att minska fasthållning och avskiljning, men de uppmanar till 

ytterligare studier kring hur effektivt SBP är inom andra områden.  

 

Att den samarbetsbaserade problemlösningsmodellen är ett effektivt verktyg i slutenvården är 

även något som Kulkarni, et al. (2010, s.167-175) tagit fasta på. I deras studie Collaborative 

Problem Solving (CPS) as a Primary Method of Addressing Acute Pediatric Pathological 

Aggression Along with Other Modalities beskriver författarna att SBP bör vara den primära 

metoden för att behandla patologisk aggression, tillsammans med andra modeller. Syftet med 

denna studie var att utveckla ett protokoll för implementering av SBP i slutenvård. Forskarna 

baserar sitt protokoll på tidigare forskning som visar att SBP gett goda resultat samt forskning 

beträffande bieffekter av de mediciner som vanligtvis används. Forskarnas slutsats är att 

behandlare i första hand ska använda SBP och i andra hand medicinering eller fasthållning, 

men endast om det är nödvändigt för att garantera säkerheten.  

2.2.3 Kunskapslucka 

Utifrån denna tidigare forskning vill jag sammanfattningsvis redovisa den kunskapslucka som 

till synes verkar finnas beträffande tillämpningen av samarbetsbaserad problemlösning i olika 

miljöer. Det har genomförts ett fåtal forskningsstudier kring SBP och därför finns det 

fortfarande mycket som behöver undersökas närmre. Greene (2010, s.193) skriver att SBP är 

evidensbaserat samt har implementerats med goda resultat i bland annat familjer, skolor, 

psykiatrisk slutenvård, ungdomshem, och ungdomsfängelser etcetera. Richard och Smith 

(2010) skriver att det, enligt vittnesmål och omdömen, har fungerat väl att implementera SBP 

inom ovanstående områden, vilket är värt att lägga vikt vid. Men de framhåller att det krävs 

fortsatt mer forskningsbaserad data. Detta är något jag är benägen att hålla med om.  

 

Av ovanstående framgår att det finns forskning som visar goda resultat när det kommer till att 

implementera SBP i psykiatriska enheter, ungdomshem, etcetera. Forskningens tonvikt har 

legat i att applicera denna modell på barn och unga som har trotssyndrom, 

uppförandestörning, ADHD, sociala svårigheter eller patologisk aggression samt för att 

undersöka uppkomsten av fasthållning och avskiljning före och efter implementering av SBP. 
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Eftersom detta är en modell som Greene uppmanar till att införa i skolor och inom andra 

områden krävs det mer forskning kring hur effektivt modellen fungerar i dessa miljöer, även 

om omdömen och vittnesmål idag pekar på att det fungerar. Det finns uppenbara skillnader 

mellan slutenvård och skola, vilket ytterligare bidrar till komplikationer att direkt förutsätta att 

SBP är applicerbart även inom skolvärlden. I skolan arbetar pedagoger inte bara med elever 

med utåtagerande beteende, utan även med elever som uppvisar beteendeproblematik som kan 

ha sitt ursprung i andra, sociala, känslomässiga och beteendemässiga svårigheter. Det krävs 

också ytterligare forskning inom Sverige. Då det kan vara problematiskt att direkt förutsätta 

att arbetssättet ger samma resultat i Sverige som i USA och andra länder, eftersom 

skolsystemet kan skilja sig från det svenska. På grund av förekomsten av bristande forskning 

när det gäller implementeringen av SBP i skolor anser jag uppsatsens ämne vara relevant och 

motiverat.  
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3. Teori och teoretiska begrepp 

Med hjälp av nedanstående valda teorier avser jag belysa de praktiska och teoretiska inslagen 

i SBP. Nedan redogörs för två teorier som är relevanta för att beskriva pedagogens roll samt 

vad SBP kan bidra till. En förtydligande diskussion kring på vilket sätt teorierna kommer att 

appliceras utifrån uppsatsens ämne kommer också att föras. Jag vill förtydliga att valet av 

teorier baseras på min egen uppfattning av vad SBP handlar om samt kan bidra till, och inte 

något som finns beskrivet i Greenes modell.  

3.1 Trygg bas – säker hamn 

För att förtydliga pedagogernas roll i SBP görs en jämförelse med delar av anknytningsteorin. 

Jag har begränsat mig till att endast använda begreppsparet trygg bas – säker hamn som ingår 

i denna teori. En trygg bas och en säker hamn ämnar beskriva två viktiga delar av 

omsorgsförmåga. Den första omsorgsförmågan är att den vuxne är en trygg bas för att barnet 

ska våga utforska omgivningen. Den andra omsorgsförmågan handlar om att den vuxne 

fungerar som en säker hamn som barnet kan komma tillbaka till om han eller hon upplever 

hot eller fara (Broberg, et al., 2008, s.24-25; Havnesköld & Mothander, 2002, s. 252). Om 

föräldrarelationen utmärks av otrygghet minskar det barnets möjlighet att upptäcka världen 

positivt, på grund av att barnet inte kan förlita sig på att föräldern finns där om behov uppstår. 

Detta kan då leda till att barnet väljer att inte lämna basen överhuvudtaget eller att inte vända 

sig till föräldern för säkerhet om hot eller fara uppstår (Broberg, et al., 2008, s. 24-25). En 

trygg bas innebär också att man som barn behöver någon som kan stödja och uppmuntra, och 

säker hamn innebär att man ska vara säker på att den trygga personen finns kvar, att personen 

välkomnar barnet, kan trösta och trygga barnet vid rädsla. Anknytningspersonen ska finnas 

där för att hjälpa till och uppmuntra, men endast ingripa vid behov (Broberg, et al., 2008, 

s.128).  

 

Kopplingen mellan en trygg bas och säker hamn i förhållande till SBP är, enligt min 

uppfattning, att det är lärares uppgift att vara en trygg bas och en säker hamn för eleven. I 

relationen som uppstår mellan lärare och elev måste eleven känna att han eller hon har en 

trygg relation till läraren. Den vuxne ska finnas där, ta ansvar, skydda eleven, bjuda in samt 

vägleda eleven. Eleven ska känna att han eller hon kan komma till läraren för att få hjälp och 

stöd för att sedan kunna gå ut och fortsätta öva på sina bristande förmågor (utforska) igen. 

Eleven måste också kunna lita på att den vuxne finns kvar. Den vuxne ska finnas där för att 

uppmuntra och hjälpa eleven, men endast ingripa vid behov. De lösningar läraren och eleven 

kommer fram till genom SBP ska vara gemensamma. Eleven ska sedan, utifrån den 

gemensamma överenskommelsen, utforska om lösningen fungerar. Om lösningen inte 

fungerar måste läraren finnas där, för att tillsammans med eleven kunna genomföra en ny 

plan. I hemmet fungerar vanligtvis föräldrarna som en trygg bas och en säker hamn, men 

under skoltid finns inte föräldrarna på plats och därför behöver läraren axla denna roll. Av 

denna anledning är det viktigt att en trygg relation kan byggas mellan eleven och de vuxna 

som finns på plats under skoltid.  
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3.2 Känsla av sammanhang 

En annan teori som är passande att applicera på SBP är Aaron Antonovskys teori känsla av 

sammanhang (KASAM). Kortfattat beskriver Antonovsky (2005, s.42-50) KASAM utifrån 

tre olika komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet syftar till 

att beskriva individens förmåga att se på kommande stimuli som något förutsägbart som är 

möjligt att ordna och förklara, alltså något som är gripbart. Det som händer i livet är 

erfarenheter som är möjliga att hantera, något man har kapaciteten att möta. Hanterbarhet 

syftar till upplevelsen av att det finns resurser att tillgå och med hjälp av dessa kan individen 

möta de krav som ställs. Meningsfullhet står för i vilken omfattning man upplever att livet har 

en emotionell innebörd, att åtminstone vissa av de svårigheter och krav man stöter på är värda 

att engagera sig i. Antonovsky menar att meningsfullhet är den del som förefaller vara den 

mest betydelsefulla. Om individen är genuint engagerad och tror sig förstå de hinder man 

möter kommer det således också finnas en strävan och motivation till att ta fram de resurser 

som är nödvändiga för att lösa problemet. Utan meningsfullheten blir troligtvis inte 

begriplighet och hanterbarhet speciellt varaktig. 

 

För att förtydliga på vilket sätt detta teoretiska perspektiv är applicerbart på SBP beskrivs 

nedan vilka element av SBP som kan bidra till en högre känsla av sammanhang baserat på 

Antonovskys tre komponenter. Ökad begriplighet uppstår genom elevens ökade förståelse för 

vad det är som gör en uppgift eller situation problematisk. Genom detta blir kommande 

stimuli mer förutsägbara och eleven kan då möta situationen eller uppgiften annorlunda och 

mer funktionellt. Ökad hanterbarhet uppstår genom elevens utveckling av bristande 

förmågor. Tidigare har eleven inte haft kapacitet eller förmåga att möta de krav som ställs i 

olika skolsituationer. När förmågorna inte finns för att möta de kravs som ställs är det heller 

inte meningsfullt att engagera sig i dem eftersom det ofta är dömt att misslyckas. 

Meningsfullhet uppstår genom utvecklingen av bristande förmågor tillsammans med 

pedagogens nu anpassade förväntningar. De krav och svårigheter eleven möter i skolmiljön är 

värda att engagera sig i när eleven har förmågan och möjligheten att göra det.  När 

pedagogen, genom sin ökade förståelse, lyckas hjälpa eleven att förstå de hinder han eller hon 

möter kommer det således också finnas en strävan och motivation till att utveckla de förmågor 

som är nödvändiga för att lösa problemet (Antonovsky, 2005). 
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4. Metod 

I den första delen av metodkapitlet beskrivs valet av metod samt en presentation av 

instrument för datainsamling. Vidare beskrivs urval, tillvägagångssätt vid insamling av 

datamaterial, bortfall, analysmetod, validitet och reliabilitet. Slutligen förs en diskussion kring 

etiska överväganden. 

4.1 Metodval 

Studien är en effektutvärdering av implementeringen av SBP i två specifika skolor. En 

effektutvärdering var lämplig att använda eftersom syftet med studien var att undersöka 

effekter och resultat av en åtgärd (Sandberg & Faugert, 2012). Valet att inte genomföra en 

renodlad mål- och effektutvärdering grundade sig i att de definierade frågeställningarna inte 

till fullo omfattades av de målformuleringar som på förhand angetts av de ansvariga för 

implementeringen. Jag vill vidare framhålla att jag varit oberoende i förhållande till 

implementeringen av SBP i de två skolorna. Det hade varit önskvärt att genomföra studien 

som ett kvasiexperiment då jämförelsegrupper används, vilket är det vanligaste 

tillvägagångssättet vid denna typ av utvärdering (Sandberg & Faugert, 2012, s.58-60). I ett 

examensarbete av denna storlek fanns det tyvärr inte utrymme att genomföra studien som ett 

kvasiexperiment, dels på grund av att tiden inte räcker till för att göra upprepade för- och 

eftermätningar, dels på grund av de bristande personella resurserna. Lena Lindgren (2008) 

menar enligt Sandberg och Faugert (2012, s.61) att en fara med effektutvärderingar är att när 

individerna förstått vad det är som mäts och vilka resultat som anses önskvärda kan denna 

kunskap användas för att påverka resultaten i en viss rikting. Detta påstående är viktigt att ha i 

beaktande vid analysen av det insamlade materialet.  

 

Studien baserades på empiriskt datamaterial som insamlades med hjälp av ett standardiserat 

bedömningsinstrument, The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) och en egen 

utformad kvalitativ enkät. Respondenterna som medverkade är pedagoger, specialpedagoger 

och skolpersonal på de två skolor där implementeringen av SBP genomförts. Fortsatt i studien 

kommer respondenterna att refereras till som pedagoger eller lärare, oavsett befattning. 

4.2 Beskrivning av instrument 

I följande del presenteras de två olika instrument som använts för datainsamling separat under 

två underrubriker. Under respektive instrument förs även en diskussion rörande begränsningar 

som valda tillvägagångssätt medför, samt motivering till val av instrument.  

4.2.1 Kvantitativ enkät 

Det metodologiska upplägget är delvis kvantitativt då ett kvantitativt bedömningsinstrument 

användes för både för- och eftermätning. Valet att använda ett instrument utformat för både 

för- och eftermätning bygger på att det är en effektiv metod för att se om det har blivit någon 

skillnad för eleverna sedan skolorna började arbeta utifrån modellen SBP. En för- och 

eftermätning kunde i denna studie undersöka mer konkret om det blivit någon förändring för 
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berörda elever inom något av områdena sociala, känslomässiga eller beteendemässiga 

svårigheter.  

 

För att utvärdera SBP användes instrumentet The Strengths and Difficulties Questionnaire 

(SDQ) (se bilaga 2 & 3) som är ett standardiserat bedömningsinstrument, utformat för att 

uppmäta barns och ungdomars psykiska hälsa. Formuläret är baserat på två andra grundade 

och internationellt väl utbredda instrument, Rutters formulär och Child Behavior Checklist 

(www.socialstyrelsen.se). Instrumentet har analyserats i omfattande studier både i Sverige och 

utomlands. Ett stort antal valideringsstudier indikerar att instrumentet är tillförlitligt och har 

hög validitet (www.socialstyrelsen.se). Se exempelvis, Ruchkin, et al. 2012, Goodman, 2001 

och Malmberg, et al. 2003. 

 

Instrumentet innefattar 25 frågor som berör fem skilda områden: beteendeproblem, 

hyperaktivitet/koncentrationsproblem, emotionella symptom samt kamratrelationsproblem. 

Formuläret mäter också styrkor som namnges prosocialt-beteende, såsom generositet och 

omtänksamhet. Poängsättning sker genom att man adderar poängen från de fem olika 

delområdena till skalor. I denna process utesluts poängen på den prosociala-skalan. SDQ 

formulär finns utformade för föräldra- och lärarskattning av 3-16-åringar samt självskattning 

av 11-16-åriga ungdomar (www.socialstyrelsen.se). Formuläret kan med fördel användas för 

att utvärdera en specifik intervention (www.sdqinfo.org 1). 

 

Valet att använda detta bedömningsinstrument grundar sig i att det till stor del täcker in de 

dimensioner som Greenes (2011) modell utgår ifrån, det vill säga, sociala, känslomässiga 

samt beteendemässiga svårigheter. Instrumentet är inte så omfattande, endast två sidor, vilket 

kunde vara positivt på så vis att det skulle kunnat leda till ett högre antal medverkande då det 

inte är så tidskrävande. Valet att använda SDQ:s lärarskattning berodde på att 

självskattningsformuläret för barn bara finns för åldrarna 11-16 år och majoriteten av de barn 

som är aktuella i undersökningen är yngre, samt också på grund av etiska aspekter som 

kommer att diskuteras vidare under avsnittet etiska överväganden. Tankar fanns också kring 

huruvida föräldraskattning kunde varit ett alternativ. Men bedömningen att det är större chans 

att lärarna kan vara mer objektiva då de inte har en lika nära relation till barnet samt att 

lärarna har större insyn i hur eleven fungerar i skolmiljön, bidrog till att det alternativet 

uteslöts.  

 

Nackdelar med instrumentet är att det inte finns någon sammanställd manual på svenska, 

därmed saknas också hur man ska tolka de sammanställda poängen (www.socialstyrelsen.se). 

På grund av detta användes den engelska versionen, men också den anser jag har brister i på 

vilket sätt resultatet ska tolkas. En annan nackdel med detta val av instrument är att resultatet 

inte säger någonting om vad det är i SBP som lett till en förändring bara om det har gjort det.  

 

Då studien inte är omfattande är det problematiskt att dra några generella slutsatser, men det 

var heller inte ambitionen med studien. Cicourel (1982) menar enligt Bryman (2001, s.95) att 

man utifrån en kvantitativ metod inte med säkerhet kan veta att respondenterna har den 

kunskap som krävs för att kunna besvara alla frågor (detta gäller även den kvalitativa enkäten 

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.sdqinfo.org/
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som använts och som presenteras under nästkommande rubrik). Vid en intervju finns det 

möjlighet för respondenten att ställa frågor om det exempelvis är en fråga som är svår att 

förstå. Denna möjlighet går förlorad vid användning av en enkät där forskaren inte är 

närvarande vid tiden för ifyllning av enkäten. Respondenten kan då endast besvara frågan 

utifrån vad han eller hon tror är en korrekt uppfattning av frågan, och det kan då bli fel. 

 

Likt Holme och Solvang vill jag också framhålla att resultatet av den kvantitativa enkäten ej 

är detsamma som verkligheten. Resultatet ger endast en uppfattning om vissa sidor av det 

fenomen studien syftar till att undersöka (Holme & Solvang, 1997, s.157). I denna studie är 

det också pedagogens subjektiva upplevelse/åsikt om eleven som framförs, vilket inte med 

säkerhet behöver stämma överens med elevens egna upplevelser.  

 

Att utveckla nya förmågor är ett långsiktigt arbete och en process som måste pågå över en 

längre tid. Att för- och eftermätningarna genomförts med ett förhållandevis kort mellanrum 

(ca 10 veckor) kan därför ha lett till att effekter ännu inte hunnit blivit synliga 

4.2.2 Kvalitativ enkät 

En egen utformad kvalitativ enkät vid namn implementering av samarbetsbaserad 

problemlösning (se bilaga 4) har också använts i denna studie. Enkäten upprättades på grund 

av att SDQ-formuläret inte täcker in alla de delar av implementeringen av SBP som studien 

syftar till att undersöka. Enkäten kunde även ge en viss indikation på vad det är i SBP som 

bidragit till förändring, något som en enbart kvantitativ metod inte svarar på. En rent 

kvantitativ enkät ger inget utrymme för respondenterna att avge andra svar än de fasta 

svarsalternativen, vilket kan leda till att viktig information kan gå förlorad. Därför består 

denna enkät enbart av frågor utan fasta svarsalternativ. Detta för att kunna fånga in olika 

nyanser av vad implementeringen av SBP har bidragit till utöver det direkta arbetet med 

eleverna. Enkäten är utformad med på förhand ställda frågor som informanterna måste 

förhålla sig till. Detta tillvägagångssätt kan begränsa de synpunkter respondenterna vill 

framhålla, därför lades det till en punkt på enkäten, benämnd övriga kommentarer, vilket 

tillåter respondenterna att lämna information de anser vara relevant, men som inte täcks in av 

frågorna. 

 

Enligt Bryman (2001, s.146-148) är fördelen med att använda en enkät istället för en 

strukturerad intervju att en enkät inte medför någon intervjuareffekt. I en intervju finns risken 

att individer kan ha en tendens att svara utefter vad som tros vara socialt önskvärt. En enkät 

kan också vara bra utifrån att respondenterna kan besvara denna när de har möjlighet och tid 

till detta till skillnad från en intervju då en fast tid måste bokas in. En nackdel med detta val är 

att det alltid finns en risk att frågorna kan missuppfattas av respondenten, vid en intervju kan 

intervjuaren vägleda och förklara frågan om osäkerhet skulle uppstå. En enkät utesluter också 

möjligheten att ställa följdfrågor utifrån de svar som angetts.  
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Att arbeta med SBP är nytt för pedagogerna vilket innebär att de sannolikt inte hunnit 

utveckla fullgoda kunskaper i hur verktyget bäst används. Pedagogerna har troligtvis inte 

hunnit sätta sig in i det nya arbetssättet ännu, förmodligen inte heller övat tillräckligt mycket 

på den typen av samtal som Greene förespråkar i sin modell. På grund av detta skulle det 

möjligtvis kunna vara svårt för pedagogerna att besvara om modellen är effektiv för att hjälpa 

de elever som har sociala, känslomässiga och beteendemässiga svårigheter.  

 

Om denna studie kännetecknats av en rent kvalitativ metod med intervjuer hade jag benämnt 

de medverkande pedagogerna för informanter. Men på grund av uppsatsens upplägg och för 

att minska förvirring kommer de medverkande i följande delar att benämnas respondenter, 

oavsett om jag hänvisar till den kvantitativa eller den kvalitativa enkäten.  

4.3 Reflektioner kring metodval 

Vid val av metod funderade jag också på om elevintervjuer samt intervjuer med pedagogerna 

kunde ha varit ett lämpligt metodval. Vid eftertanke ansåg jag att tidsaspekten skulle bli ett 

problem. För att pedagogerna skulle ha en möjlighet att hinna sätta igång med SBP samt 

använda sig av det en tid skulle jag varit tvungen att genomföra intervjuerna långt in på 

terminen och sedan inte hunnit med att analysera dessa.  

 

Det fanns tidigt tankar om att göra eleverna delaktiga i studien för att få möjlighet att inhämta 

deras röster och åsikter. Efter övervägande gjordes bedömningen att eleverna inte skulle 

medverka, då det fanns en risk för att det skulle kunna påverka dem negativt. Om eleverna 

skulle ha deltagit i studien skulle syftet med studien behövts förklarats och det skulle då varit 

oundvikligt att nämna att eleverna är aktuella för studien på grund av att de har bristande 

förmågor, vilket skulle kunnat bidra till negativa känslor hos eleven. Det skulle sannolikt 

också varit svårt för eleverna att förstå konceptet eftersom de har en låg ålder samt på grund 

av deras eventuellt bristande förmågor. Om eleverna skulle gjorts direkt aktiva i studien 

misstänktes detta också kunna påverka resultatet på olika sätt. För vidare resonemang kring 

detta, se etiska överväganden. 

4.4 Urval 

Två skolor har varit aktuella i denna studie. En F-6 skola och en F-3 skola. Då jag inte varit 

delaktig i implementeringen av SBP i dessa skolor var jag heller inte delaktig i valet kring 

varför just dessa skolor valts ut som lämpliga. På grund av detta kan jag ej heller föra någon 

diskussion kring urvalet av skolor.  

 

De två skolorna påminner om varandra beträffande elevomfattning, personalstyrka, samt 

utbildningsnivå. Implementeringen av SBP på de båda skolorna har skett samtidigt och 

gemensamt inom ramen för samma projekt, och den har genomförts av samma personer. 

Därav gjordes bedömningen att vidare jämförelse dessa två skolor emellan ej var nödvändig. 

Det fanns inte några uppenbara skillnader som till synes borde kunnat påverka resultaten i 

någon större omfattning. Studiens syfte var heller inte att genomföra en jämförelsestudie 

dessa två skolor emellan. 
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Antalet möjliga respondenter som deltagit i implementeringen var totalt cirka 20 personer. 

Det enda urvalskriteriet för deltagande var att respondenterna skulle arbeta på de två berörda 

skolorna och skulle komma att arbeta med SBP med åtminstone en elev under mätperioden. 

Respondenterna är de pedagoger och personal som deltar i utbildningen och 

implementeringen av SBP samt deltar i den regelbundna handledningen. Därigenom uteslöts 

rektorer, personal som ej varit aktivt deltagande i implementeringen, samt personal på skolan 

som inte arbetade direkt med eleverna såsom vaktmästare, lokalvårdare etcetera.  Då antalet 

möjliga respondenter var relativt få och jag räknade med ett visst bortfall ville jag inte riskera 

att få allt för få medverkande. Att ytterligare specificera kriterium för medverkan misstänktes 

kunna minska svarsfrekvensen avsevärt.  

4.5 Tillvägagångssätt vid insamling av material 

Förmätning 

Det fanns möjlighet att på en av två skolor komma ut och presentera idén till denna 

undersökning som skulle utföras inom ramen för mitt examensarbete. Vid det tillfället delades 

även enkätformulären till förmätningen samt informationsblad ut (se bilaga 6). I 

informationsbladet framgick utöver studiens syfte att respondenternas svar skulle förbli 

konfidentiella, samt att de endast skulle uppge elevens kön och ålder, men ej namn för att 

garantera eleverna anonymitet. Jag gav muntligt information om att deltagandet var friviligt, 

samt hur svaren skulle samlas in. Förmätningen skulle lämnas in till kurator i ett förslutet 

kuvert vid nästa grupphandledning som senast (tre veckor senare) eller lämnas vid tidigare 

tillfälle då det fanns möjlighet. När slutdatum hade passerat kontaktades kuratorn och 

kuverten samlades in. Anledningen till att mätningen skulle lämnas i ett förslutet kuvert var 

för att kunna garantera att ingen obehörig hade öppnat kuverten innan de nådde mig.  

 

Till den andra skolan skickades materialet ut till rektorn på den berörda skolan via e-post. Ett 

ytterligare informationsbrev rörande frivillighet, inlämning av enkäterna och dylikt bifogades 

också, eftersom informationen som framförts muntligt på den första skolan annars inte skulle 

nått pedagogerna på den andra skolan. Inlämningen av formuläret skedde på samma vis som 

ovan.  

 

Jag var medveten om att det tillvägagångssättet eventuellt kunde komma att påverka 

villigheten att medverka, samt att det kunde riskera att öka bortfallet då det kunde ses som 

mer besvärligt att kontakta mig vid frågor istället för att kunna ställa en fråga direkt till mig 

muntligen etcetera. Anledningen till att förfarandet skedde på detta sätt var att min första 

tanke var att endast inrikta mig på den ena skolan. Men då jag fick reda på att det var få 

pedagoger som arbetade där skulle underlaget bli alldeles för skralt och jag fick då agera 

snabbt för att engagera den andra skolan i undersökningen. Farhågorna rörande att det kunde 

leda till ett större bortfall bevisades också då jag inhämtade föremätningen. Från skolan där 

mätningen introducerade muntligen var det sju respondenter som valde att delta medan det 

bara var tre respondenter som valde att medverka från den skola där informationen skickades 

ut via e-post.  
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Eftermätning och enkät 

Tillvägagångssättet vid eftermätningen skiljde sig från förmätningen. Informationsbrev (se 

bilaga 7), eftermätning samt enkät lämnades ut i frankerade kuvert som sedan skulle skickas 

tillbaka till mig senast en vecka efter utlämnandet. Två dagar innan sista inlämningsdag 

skickades en påminnelse ut via e-post. Inför eftermätningen författades ett nytt 

informationsbrev eftersom det första som lämnades ut, vid förmätningen, var tvunget att 

revideras på grund av att ytterligare frågeställningar utarbetats samt att den kvalitativa 

enkäten hade framställts. 

4.6 Bortfall 

Tio respondenter valde att besvara förmätningen, av dessa valdes en mätning bort på grund av 

att inget namn lämnats och kunde därför inte kopplas ihop med någon eftermätning. Vid 

eftermätningen inkom sju besvarade eftermätningar, varav tre fick uteslutas. Två på grund av 

att respondenterna inte hade besvarat förmätningen och det fanns därför inget att jämföra 

eftermätningarna mot. Den tredje respondenten hade endast besvarat en av de två sidorna på 

eftermätningen och skrev inte sitt namn, vilket innebar att eftermätningen ej kunde kopplas 

samman med någon förmätning. 

 

Det höga bortfallet och det låga antalet undersökningsdeltagare resulterade i att endast fyra 

fullständiga för- och eftermätningar kunde analyseras i denna undersökning. På grund av det 

låga antalet kunde inga generella slutsatser dras och analysen av dessa mätningar kan därför 

endast analyseras som enskilda fall.  

 

Nio respondenter av cirka 20 möjliga valde att besvara den kvalitativa enkäten, och samtliga 

av dessa enkäter var fullständiga och kunde analyseras. Den kvalitativa enkäten bör därför 

anses vara mer tillförlitlig än den kvantitativa. 

4.7 Analysmetod 

Nedan följer en beskrivning av analysförfarandet av SDQ-formuläret samt den egen 

utformade kvalitativa enkäten. Då analysförfarandet skiljer sig åt beträffande de två olika 

instrumenten presenteras dessa separat. 

4.7.1 Analys av SDQ-formuläret 

För att analysera för- och eftermätningarna användes den engelskspråkiga rättningsmanualen 

som är utformad för SDQ och finns att tillgå på www.sdqinfo.org (se bilaga 5). Den engelska 

versionen användes eftersom det inte finns någon sammanställd manual på svenska 

(www.socialstyrelsen.se). Av de frågor som ställs i SDQ-formuläret är 25 frågor aktuella för 

att räkna ut den totala svårighetspoängen. Dessa frågor sorterades under skalorna emotionella 

symptom, uppförandeproblem, hyperaktivitet, kamratproblem samt prosociala egenskaper.  

 

Under varje skala faller fem av de 25 frågorna in. Till frågorna hör tre svarsalternativ, 

stämmer inte, stämmer delvis och stämmer helt. Dessa poängsätts sedan med poängen 0, 1 

http://www.sdqinfo.org/
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och 2. Ordningen på dessa siffror varierar beroende på frågans art. För att räkna ut den totala 

svårighetspoängen adderas siffrorna under respektive skala och adderas sedan till en 

totalpoäng. Enligt rättningsmallen ska den prosociala-skalan uteslutas (www.sdqinfo.org 2). 

Jag har valt att ändå föra en diskussion kring den prosociala-skalan eftersom sociala 

svårigheter är en av de centrala delarna i Greenes modell utöver känslomässiga och 

beteendemässiga svårigheter (Greene, 2011). Svårighetspoängen delas därefter in i tre olika 

kategorier, vilken kategori individen sedan faller under beror på utfallet av den sammanlagda 

totalpoängen. De tre kategorierna är normalt, gränsfall och onormalt (www.sdqinfo.org 2). 

Efter att ha räknat ut den totala svårighetspoängen för både för- och eftermätningen har jag 

jämfört dessa med varandra för att utläsa om några förändringar skett.  

4.7.2 Analys av kvalitativ enkät 

Enkätsvaren har analyserats genom en helhetsanalys. Valet att använda en helhetsanalys 

grundade sig i att den analysmodellen ansågs vara mest passande då omfånget av den 

inhämtade empirin inte var särskilt omfattande samt var lättöverskådligt. Analysen följde de 

tre faser som kännetecknar en helhetsanalys. Det första steget i en helhetsanalys är att välja ut 

teman eller problemområden som kan identifieras i texten. Somliga teman kan vara 

återkommande men det kan också finnas teman som direkt motsätter sig varandra. Det andra 

steget är att formulera de frågeställningar som störst fokus ska läggas på. Frågeställningarna 

har i denna undersökning formulerats utifrån enkätfrågorna. Det tredje steget i 

helhetsanalysen är en systematisk analys utifrån de frågor som uppkommit. En ytterligare 

genomgång av texterna genomförs med fokus på de delar som är väsentliga för de 

problemområden som behöver analyseras närmre (Holme & Solvang, 1997, s.141-143).  

4.8 Validitet och reliabilitet 

Validitet bör anses föreligga utifrån aspekten att studien har undersökt och analyserat det som 

avsetts att undersökas. Med reservation för att andra omständigheter kan ha påverkat resultatet 

av SDQ-formuläret. Anledningen till varför utvärderingen genomförts är tydligt formulerat, 

vidare är syftet och frågeställningarna väl preciserade. Datainsamlingsmetoderna är tydligt 

redovisade, likaså exempel på vilka begränsningar dessa medför. Analysmetoder och 

slutsatser bedömer jag också vara logiska utifrån studiens syfte och valda metoder.  Jag är 

också tydlig med att resultaten från denna studie inte är möjliga att generalisera, vilket inte 

heller är studiens syfte. På grund av valet att inte redogöra uttömmande för de kontexter där 

åtgärden genomförts sjunker validiteten något (Sandberg & Faugert, 2012). Valet grundade 

sig i att minska möjligheterna för utomstående att identifiera de två skolorna samt 

respondenterna.  

 

Reliabiliteten i denna studie gällande den kvantitativa delen är relativt låg i förhållande till att 

det inte funnits några specifika kriterier för urval gällande respondenterna. Då jag inte varit 

delaktig i implementeringen av SBP i dessa skolor var jag heller inte delaktig i valet kring 

varför just dessa skolor valts ut som lämpliga. På grund av detta kunde ingen diskussion kring 

urvalet av skolor föras (Sandberg & Faugert, 2012). Urvalsaspekten samt det höga bortfallet i 

studien bidrar till att tillämpningen av samma metod för datainsamling i en annan kontext 

http://www.sdqinfo.org/
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med sannolikhet inte skulle komma fram till exakt samma resultat. Reliabiliteten påverkas 

också av att studien inte till fullo utgått ifrån det traditionella upplägget för en renodlad 

effektutvärdering.  

4.9 Etiska överväganden 

Pedagogerna informerades om syftet med uppsatsen samt en kort presentation av 

tillvägagångssättet. Information om att en eventuell medverkan är frivillig och att den inte är 

bindande framfördes. Vilket medgav att respondenterna när som helst kunde dra sig ur utan 

några som helst konsekvenser för individen. Respondenternas svar behandlades konfidentiellt 

och det var endast jag som tog del av svaren. De berörda skolorna nämns inte vid namn och 

det framgår inte heller vilken kommun de är belägna i. Eleven förblev helt anonym under hela 

processen, även för mig. Information har avlägsnats och avkodats för att i största möjliga mån 

minska riskerna för att utomstående ska kunna identifiera känsliga uppgifter. 

 

De personer som en studie berör måste själva vara förmögna att bestämma om de vill 

medverka. De allra flesta besitter förmågan att själva väga för- och nackdelar emot varandra 

och sedan göra ett val utifrån detta. Då studier berör exempelvis barn är detta inte längre 

självklart. Vid sådana tillfällen måste man förlita sig på att andra är kapabla att ta det beslutet 

åt barnet, exempelvis barnets föräldrar. I studier av den typen bör ett krav vara att resultaten 

från studien kan bli direkt fördelaktiga för individen, eller garantera att det inte finns någon 

som helst risk med undersökningen som skulle kunna leda till negativa konsekvenser för 

individen. I annat fall krävs det ett noga övervägande om studien är lämplig att genomföra 

(Jacobsen, 2003, s.22).  

 

Utifrån detta resonemang skedde noga överväganden kring hur denna studie skulle 

genomföras. Övervägandena resulterade i att eleverna inte skulle vara direkt aktiva i studien. 

Eleverna skulle även vara anonyma för mig och de fick därför på inga villkor nämnas vid 

namn på för- och eftermätningarna. På grund av detta beslut blev det ej heller aktuellt att 

inhämta samtycke från föräldrarna. Om detta hade utförts skulle eleverna dels inte varit totalt 

anonyma i förhållande till mig, men de skulle också setts som delaktiga i studien på ett sätt 

som de i praktiken inte var. Det var på sätt och vis endast pedagogerna som var delaktiga. 

Pedagogerna överlämnade endast sin subjektiva syn på en viss elev, det är alltså inte elevens 

egna upplevelser som framgår i studien.  

 

Genom att inhämta samtycke från föräldrarna misstänktes också att det skulle funnits en risk 

för att det kunde uppstått vissa påtryckningar på eleven att träffa och samtala med sin lärare 

etcetera. Det i sig strider mot den samarbetsbaserade modellen, där en relation ska uppstå 

genom tillit, frivillighet med mera och inte genom tvång av något slag. Implementeringen av 

SBP kan ses som en förändring i skolorganisation och synsätt, ett verktyg/förhållningssätt 

som pedagogerna i slutändan ska använda sig av med alla elever oavsett svårigheter. Att göra 

eleverna direkt aktiva i studien skulle kunnat bidra till negativa känslor hos eleven. Risken 

fanns att eleven skulle känna sig utvald till studien endast på grund av att han eller hon hade 
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bristande förmågor, något som skulle kunna vart svårt att hantera, samt skulle kunna bidra till 

att relationen mellan lärare och elev underminerades.  

5. Resultat 

I följande kapitel presenteras resultaten från den kvantitativa enkäten The Strengths and 

Difficulties Questionnaire (SDQ) och svaren på den kvalitativa enkäten implementering av 

samarbetsbaserad problemlösning separat. I slutet av resultatkapitlet sammanställs resultatet 

av dessa två instrument för att besvara studiens tre frågeställningar: 

 

1. Minskar samarbetsbaserad problemlösning sociala, känslomässiga eller 

beteendemässiga svårigheter hos elever?  

 

2. I vilken grad upplever pedagogerna att samarbetsbaserad problemlösning är ett 

effektivt verktyg för att hjälpa elever att utveckla sociala, känslomässiga eller 

beteendemässiga färdigheter? 

 

3. I vilken utsträckning och på vilket sätt har samarbetsbaserad problemlösning påverkat 

pedagogernas arbete i skolorna utöver det direkta arbetet med eleverna? 

5.1 The Strengths and Difficulties Questionnaire 

För att analysera respondenternas svar på SDQ-formuläret sorterades de 25 frågor som är 

aktuella för att räkna ut den totala svårighetspoängen. Frågorna sorterades under fem skalor 

emotionella symptom, uppförandeproblem, hyperaktivitet, kamratproblem samt prosocial- 

skala. Under varje skala faller fem av de 25 frågorna in. Till frågorna hör tre svarsalternativ, 

stämmer inte, stämmer delvis och stämmer helt. Dessa poängsätts sedan med poängen 0, 1 

och 2. Ordningen på dessa siffror varierar beroende på frågans art. För att räkna ut den totala 

svårighetspoängen adderas siffrorna under respektive skala och adderas sedan till en 

totalpoäng. Enligt rättningsmallen som finns att tillgå på www.sdqinfo.org ska den prosociala-

skalan uteslutas. I aktuell studie kommer det dock att föras en diskussion kring den 

prosociala-skalan då sociala svårigheter utgör en av de centrala delarna i Greenes modell, 

utöver känslomässiga och beteendemässiga svårigheter (Greene, 2011). Svårighetsgraden 

delas därefter in i tre olika kategorier, vilken kategori individen sedan faller under beror på 

utfallet av den sammanlagda totalpoängen. De tre kategorierna benämns normalt, gränsfall 

samt onormalt (Se tabell 5.A nedan). 

Tabell 5.A Total svårighetspoäng samt underdimensioner 

             Normalt           Gränsfall Onormalt 

Total svårighetspoäng 0-11 12-15 16-40 

 

Emotionella symptom  

 

0-4 

 

5 

 

6-10 

 

Uppförandeproblem 

 

0-2 

 

3 

 

4-10 
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Hyperaktivitet 0-5 6 7-10 

 

Kamratproblem 

 

0-3 

 

4 

 

5-10 

 

Prosocialt beteende 

 

6-10 

 

5 

 

0-4 

 

Poängen för den prosociala-skalan skiljer sig gentemot övriga subskalor då låga poäng 

indikerar större svårigheter. Ju högre värden på den prosociala-skalan desto mindre 

svårigheter föreligger.  

 

Eleverna som har skattats i följande tabeller är mellan sju och åtta år gamla. Tabellerna nedan 

visar pedagogernas skattning av varje enskild elev (för- och eftermätning). I dessa tabeller kan 

man tydligt utläsa inom vilka områden det eventuellt har skett en förändring mellan för- och 

eftermätning. En redovisning av förändrade värden, inom de fem olika subskalorna, beskrivs 

under respektive tabell. 

Tabell 5.B Lärares bedömning av elev 1, pojke 

Förmätning Emotionell Uppförande Hyperaktivitet Kamrat Prosocial 

Normalt ●     ●   

Gränsfall           

Onormalt   ● ●   ● 

Total svårighetsgrad Gränsfall (12-15) 

  

         

  

Eftermätning  Emotionell Uppförande Hyperaktivitet Kamrat Prosocial 

Normalt ●     ● ● 

Gränsfall           

Onormalt   ● ●     

Total svårighetsgrad Gränsfall (12-15) 

 

Värdet i den prosociala-skalan, har gått från att ligga på onormalt vid förmätningen, till att 

ligga inom kategorin normalt vid eftermätningen. Värdet på den prosociala-skalan har ökat 

med två poäng, vilket indikerar en positiv förändring. Då poängen på den prosociala-skalan 

inte räknas in i den totala svårighetspoängen påverkas inte den totala svårighetspoängen av 

denna förändring. 

 

Det har också skett små förändringar vid för- och eftermätning rörande värdet på 

kamratproblem-skalan, som sänkts med ett poäng. Värdena på övriga skalor är oförändrade. 

Den totala svårighetspoängen vid förmätningen var 15 poäng och vid eftermätningen 14 

poäng. Dessa marginella förändringar påverkar dock inte den totala svårighetspoängen, som 

vid eftermätningen fortsatt ligger inom kategorin gränsfall. 
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Tabell 5.C Lärares bedömning av elev 2, flicka 

Förmätning Emotionell Uppförande Hyperaktivitet Kamrat Prosocial 

Normalt ●     ●   

Gränsfall           

Onormalt   ● ●   ● 

Total svårighetsgrad Onormalt (16-40) 

  

         

  

Eftermätning Emotionell   Uppförande  Hyperaktivitet  Karmrat Prosocial  

Normalt ●     ●    

Gränsfall         ● 

Onormalt   ● ● 

 

  

Total svårighetsgrad Onormalt (16-40) 

 

Denna tabell visar likt tabell 5.B ett positivt resultat gällande den prosociala-skalan som gått 

från att ligga på onormalt vid förmätningen, till att vid eftermätningen ligga på gränsfall. 

Värdet på den emotionella symptom-skalan har minskat med två poäng, likaså värdet för 

kamratproblem-skalan. Värdet på uppförandeproblem-skalan har ökat med två poäng. I övriga 

skalor är värdet oförändrat. Total svårighetspoäng vid förmätningen var 18 och vid 

eftermätningen 17. Då den prosociala-skalan inte räknas med i den totala svårighetspoängen 

och förändringarna inom övriga skalor varit marginell, påverkas inte den totala 

svårighetspoängen, som vid eftermätningen fortsatt ligger inom kategorin onormalt. 

Tabell 5.D Lärares bedömning av elev 3, kön okänt 

Förmätning Emotionell Uppförande Hyperaktivitet Kamrat Prosocial 

Normalt ●     ●   

Gränsfall           

Onormalt   ● ●   ● 

Total svårighetsgrad Gränsfall (12-15) 

  

         

  

Eftermätning Emotionell  Uppförande Hyperaktivitet Kamrat Prosocial 

Normalt ● ●   ●   

Gränsfall           

Onormalt     ●   ● 

Total svårighetsgrad Gränsfall (12-15) 

 

Denna tabell visar en mycket positiv riktning gällande uppförandeproblem-skalan som vid 

förmätningen låg på onormalt och vid eftermätningen ligger inom normalt. Värdet på 

hyperaktivitet-skalan har vid eftermätningen ökat med en poäng. Värdet på den prosociala-

skalan har minskat med två poäng, vilket är ett negativt resultat på grund av att den 

prosociala-skalan är omvänd, ju högre poäng desto mindre svårigheter. Värdet på den 

emotionella symptom-skalan och kamratproblem-skalan är oförändrat. Den totala 

svårighetspoängen vid förmätningen var 14 och vid eftermätningen 13. Dessa marginella 
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skillnader påverkar dock inte den totala svårighetspoängen som vid eftermätningen fortsatt 

ligger inom kategorin gränsfall. 

Tabell 5.E Lärares bedömning av elev 4, pojke 

Förmätning Emotionell Uppförande Hyperaktivitet Kamrat Prosocial 

Normalt ●     ● ● 

Gränsfall   ●       

Onormalt     ●     

Total svårighetsgrad Gränsfall (12-15) 

  

         

  

Eftermätning Emotionell  Uppförande Hyperaktivitet Kamrat Prococial 

Normalt ● ● ● ● ● 

Gränsfall           

Onormalt           

Total svårighetsgrad Normalt (0-11) 

 

I denna tabell kan ett mycket positivt resultat utläsas. Uppförandeproblem-skalan som vid 

förmätningen låg inom gränsfall och hyperaktivitet-skalan som vid förmätning låg inom 

spannet onormalt, ligger vid eftermätningen inom normalt. Värdet i uppförandeproblem-

skalan har sjunkit med två poäng, och likaså hyperaktivitet-skalan. Värdet i den emotionella 

symptom-skalan har sjunkit med ett poäng. Värdet i den prosociala-skalan och 

kamratproblem-skalan är oförändrat. Den totala svårighetspoängen var 12 vid förmätning och 

7 vid eftermätning. Detta resulterar i att den totala svårighetspoängen har gått från att ligga 

inom gränsfall vid förmätningen till att vid eftermätningen ligga inom spannet normalt. 

5.1.1 Sammanfattning av resultaten från SDQ-formuläret 

Sammantaget visar svaren från SDQ-mätningen att de totala svårighetspoängen har minskat i 

samtliga fall vid eftermätningen, i tre av fyra fall dock endast marginellt. De positiva 

resultaten som kan utläsas från ovanstående tabeller dominerar de negativa förändringar som 

identifierats. I inget av fallen ändrades de totala svårighetskategorierna normalt, gränsfall och 

onormalt till en mer allvarlig svårighetskategori. I ett av de fyra fallen gick däremot en elev 

från att ligga på gränsfall på den totala svårighetspoängen vid förmätningen till att vid 

eftermätningen ligga inom normalt. Då det endast fanns fyra fullständiga för- och 

eftermätningar går det inte att uttala sig om eventuella skillnader mellan könen. 

5.2 Kvalitativ enkät 

Svaren från den kvalitativa enkäten redovisas utifrån enkätfrågorna samt relevanta teman som 

iakttagits i respondenternas svar. Då enkäten endast består av frågor utan fasta svarsalternativ 

förekommer det också resonemang som inte direkt kan hänföras till enkätfrågan, men som 

ändå kommer att beaktas i analysen då det är av intresse för att beskriva olika 

problemområden och teman.  
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Är samarbetsbaserad problemlösning ett effektivt verktyg för att hjälpa elever att utveckla 

sociala färdigheter? 

 

Enligt pedagogerna är SBP effektivt för att hjälpa de elever som har sociala svårigheter. 

Eleverna blir genom SBP medvetna om sina färdigheter och svårigheter. Genom samtalen får 

eleverna möjlighet att utveckla sina bristande förmågor tillsammans med stöd från pedagogen. 

Verktyget är också effektivt på grund av att SBP ger eleverna redskap för hur de kan hantera 

sina svårigheter. Utvecklingen av sociala färdigheter går framåt, likaså samarbetet mellan 

personal och elev. Enligt enstaka pedagoger råder det emellertid tveksamheter kring om de 

elever som har stora svårigheter verkligen blir hjälpta. 

 

Är samarbetsbaserad problemlösning ett effektivt verktyg för att hjälpa elever att utveckla 

känslomässiga färdigheter? 

 

Pedagogernas svar visar en samstämmighet kring att SBP är ett bra verktyg för att hjälpa 

elever med känslomässiga svårigheter. Enligt somliga pedagoger är SBP ett suveränt verktyg 

då det används med barn som är i gränslandet mellan att ha det bra i skolan eller hamna snett. 

SBP ger elever med känslomässiga svårigheter redskap för hur de kan hantera och reglera sina 

känslor. Ett fåtal respondenter har uppgett att de anser det vara mer problematiskt att arbeta 

utifrån SBP med elever som har känslomässiga svårigheter, än med de elever som har sociala 

svårigheter. Det är känsligare att prata om känslor, men det kan för vissa elever också vara 

skönt att få prata om känslor och sätta ord på det som är svårt. 

 

Är samarbetsbaserad problemlösning ett effektivt verktyg för att hjälpa elever att utveckla 

beteendemässiga färdigheter? 

 

Respondenternas svar visar att SBP är ett effektivt verktyg för att hjälpa elever som har 

bristande beteendemässiga färdigheter. Att arbeta med problem som är beteendemässiga tycks 

dock vara mer problematiskt i jämförelse med ovanstående svårigheter. Tiden är en 

återkommande aspekt som tas upp av några av pedagogerna under denna fråga. På sikt kan 

det vara ett effektivt verktyg, men det tar tid att utveckla och förändra dessa förmågor. Om 

man som pedagog kan lägga mycket tid till eleven kan det komma att ge resultat. En hypotes 

kring varför SBP kan hjälpa elever som har beteendemässiga svårigheter är att man genom 

SBP reflekterar och pratar om hur ett visst beteende kan påverka omgivningen utifrån allas 

perspektiv samt vad beteendet kan få för konsekvenser för eleven själv och andra. 

 

Har implementeringen av samarbetsbaserad problemlösning bidragit till någon förändring i 

skolan utöver det direkta arbetet med eleverna? 

 

Svaren på denna fråga visar att det finns många olika aspekter av pedagogernas arbete som 

har förändrats. Flera av de begrepp som återfinns i modellen SBP används nu flitigt i 

personalgruppen. Pedagogerna har genom SBP fått ett gemensamt språk. De diskuterar med 

varandra i större utsträckning och det underlättar att alla nu vet vad man pratar om. 

Pedagogerna uppger också att de nu har ett mer salutogent synsätt. Istället för att bara 
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fokusera på vad eleverna inte kan ligger nu fokus på att ge eleverna den hjälp de behöver för 

att se lösningar. Implementeringen av SBP har enligt pedagogerna bidragit till nya 

förhållningssätt och större förståelse för den problematik elever kan ha och det har också 

bidragit till att pedagogerna ser eleverna med nya ögon. Det gemensamma tankesättet som har 

uppstått har bidragit till att pedagogerna kan hjälpas åt på ett helt nytt sätt i svåra situationer. 

Vidare har det också inneburit att samarbetet pedagoger emellan har utökats. Kunskaperna 

som pedagogerna har tillhandahållit av SBP underlättar i alla relationer, även utanför skolan. 

Men hjälp av det neutrala förhållningssättet är det lättare att nå fram till människor. 

 

Vilka fördelar finns det med att arbeta med samarbetsbaserad problemlösning? 

 

Pedagogernas svar visar att SBP är ett bra verktyg för att hjälpa elever att utveckla färdigheter 

som är nödvändiga för att underlätta elevens situation. Samtalen leder också till upptäckten av 

outvecklade färdigheter som pedagogen tillsammans med eleven kan öva på att utveckla. 

Eleven får vara delaktig och sätta sina egna ord på sin tillvaro och sina problem. Att inga 

värderingar förekommer är mycket positivt, enligt pedagogerna. Andra fördelar som 

framkommer i pedagogernas svar är att eleverna är delaktiga i att hitta lösningar på ett helt 

annat sätt än tidigare. Vidare framkommer att SBP också har bidragit till att några av 

pedagogerna upplever att de har blivit bättre och lugnare i sin lärarroll samt att de lyssnar mer 

på eleverna. Ytterligare fördelar, som kan identifieras i svaren, är alla gemensamma 

diskussioner pedagoger emellan. 

 

Vilka nackdelar finns det med att arbeta med samarbetsbaserad problemlösning? 

 

Ett återkommande tema under denna fråga är tidsbristen. Pedagogerna beskriver det som svårt 

att få tid till att genomföra samtalen och det krävs mycket planerande. Det svåraste med SBP, 

är enligt somliga pedagoger, att komma ihåg att vara neutral i sina frågor och ”borra” 

tillräckligt länge (med ”borra” menas att i informationssamlandet gräva tillräckligt djupt för 

att finna kärnan till elevens problem). En ytterligare svårighet, menar pedagogerna, är att 

arbeta bort vanan att komma med egna lösningar istället för att vänta in elevens egna förslag 

till lösningar.  

 

Ibland kan det ta väldigt lång tid innan eleven börjar öppna upp sig och svara på pedagogens 

frågor. Det kan pedagogerna uppleva vara frustrerande och ibland är det önskvärt för dem att 

få snabbare respons. En annan nackdel för pedagogerna tycks vara att hantera de motgångar 

som kan uppstå. Exempelvis upplevelsen av att inte komma någonstans i samtalen med eleven 

och där elevens svar ständigt är ”jag vet inte”. Att lära sig att arbeta utifrån modellen kräver 

tålamod enligt pedagogerna, men också mod att våga ge sig in i en situation som är ny, och 

där man ännu inte behärskar förhållningssättet till fullo. Ett fåtal pedagoger uppger också att 

till de elever som har en allvarlig problematik behövs det mer kompetens. De pedagoger som 

anser detta har svårt att tro att SBP är lösningen på problem av denna svåra karaktär.  
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Delaktighet 

 

Ett återkommande tema som kan identifieras i pedagogernas svar är att SBP bidrar till ökad 

delaktighet. Att eleverna blir delaktiga är något som är väldigt viktigt och avgörande, enligt 

pedagogerna. Genom SBP blir det lättare för eleverna att komma till tals, elevernas röster blir 

hörda och eleverna får själva vara med och påverka arbetet samt styra samtalet. Pedagogerna 

uppger bland annat att delaktigheten ökar på grund av att eleverna får sätta sina egna ord på 

sin tillvaro och sina problem, istället för att någon annan gör det åt eleven. Genom att 

pedagogerna bekräftar att de ser och hör vad eleven gör och säger, skickas det signaler till 

eleven om att pedagogen förstår eleven, samt att pedagogen har ett genuint intresse av att 

hjälpa eleven. ”Plan B” samtalen, menar pedagogerna, bidrar till att det blir tydligt för eleven 

vad han eller hon arbetar mot, samtalen har en motiverande effekt då samtalen är 

elevfokuserade och pedagogen bjuder in eleven till att komma med egna förslag på lösningar 

till problemen. 

 

Gemensamt språk/delat språk 

 

Att implementeringen av SBP har bidragit till att skolpersonalen har utvecklat ett gemensamt 

språk återfinns i nästan alla pedagogers svar. Begrepp som återfinns i Greenes modell som 

exempelvis, ”plan A”, ”plan B” och ”plan C”, samt ”borra” används flitigt i personalgruppen. 

Pedagogerna övar också med varandra på hur de ska uttrycka och framföra sina neutrala 

observationer till eleverna. Det gemensamma språket och tänket pedagogerna har utvecklat 

har också inneburit att de kan hjälpas åt mer effektivt i svåra situationer.  Det delade språket 

pedagogerna uttryckt att de har fått underlättar i alla samtal och diskussioner de har med 

varandra, eftersom personalen nu till skillnad mot tidigare förstår vad det är kollegorna pratar 

om. 

 

Tidsaspekt 

 

Att tiden är en bristvara i skolans värld framkommer i flera av respondenternas svar. 

Pedagogerna uppger att SBP, till en början, är speciellt tidskrävande när samtal ska inledas 

med en elev. Somliga pedagoger beskriver detta genom att förklara att det i vissa fall tar 

väldigt lång tid innan eleven öppnar sig och börjar berätta. Pedagogerna uppger att det kan 

vara en nackdel eftersom det är önskvärt att få snabbare respons, då det är svårt att finna tid 

till att genomföra samtalen. På grund av att det är svårt att få den begränsade tiden att räcka 

till krävs det, enligt pedagogerna, mycket planerande. 

5.3 Resultat i förhållande till studiens frågeställningar 

Nedan presenteras svaren från den kvalitativa enkäten och SDQ-formuläret utifrån studiens 

tre frågeställningar. För att redovisa resultaten från SDQ-mätningen kopplat till Greenes 

modell av SBP, som är anpassad till barn med sociala, känslomässiga och beteendemässiga 

svårigheter, delas de fem subskalorna från SDQ-formuläret in under dessa tre svårigheter. 

Den prosociala-skalan och kamratproblem-skalan faller in under sociala svårigheter. 
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Hyperaktivitet-skalan och uppförandeproblem-skalan faller in under beteendemässiga 

svårigheter och den emotionella symptom-skalan avser känslomässiga svårigheter. 

5.3.1 Minskar samarbetsbaserad problemlösning sociala, känslomässiga eller 

beteendemässiga svårigheter hos elever? 

Svaren på frågan ”sedan vi började arbeta med SBP, har barnets problem blivit:” är relevant 

att redovisa då den ger en indikation på hur effektivt verktyget har varit i förhållande till 

barnets svårigheter. En respondent svarade att barnets problem vid eftermätningen är ungefär 

lika som vid tiden för förmätningen. Två respondenter svarade att barnets problem blivit 

något bättre och en respondent svarade att problemen blivit mycket bättre. 

Sociala svårigheter 

På en eftermätning har det inte skett någon förändring rörande sociala svårigheter, detta kan 

förklaras med att eleven vid tiden för både för- och eftermätning inte hade några 

svårighetspoäng på den prosociala- och kamratproblem-skalan. Slutsatsen är alltså att eleven 

inte har några svårigheter som kan kopplas till denna kategori, därav heller ingen förändring. I 

detta specifika fall kan dock slutsatsen att SBP inte har lett till någon försämring inom detta 

område dras.  

 

I ett av fallen har värdet för den prosociala-skalan ökat med två poäng, medan eleven inte har 

några svårighetspoäng på kamratproblem-skalan varken vid för- eller eftermätning. I två av 

fyra fall har den prosociala-skalan gått från att ligga inom onormalt till att ligga inom normalt 

respektive gränsfall. Även svårighetspoängen i kamratproblem-skalan har sjunkit. I dessa två 

fall har SBP bidragit till en minskning av sociala svårigheter.  

Sammanfattningsvis är slutsatsen att SBP, kopplat till dessa fyra specifika fall, är ett effektivt 

verktyg för majoriteten av de elever som till en början haft sociala svårigheter. 

Känslomässiga svårigheter 

I två av fyra fall hade de känslomässiga svårigheterna minskat efter implementeringen av 

SBP. I de andra två fallen var värdena oförändrade, varav en av dessa elever inte hade några 

svårigheter inom detta område varken vid för- eller eftermätning. Slutsatsen av detta är att 

SBP bidragit till en minskning av känslomässiga svårigheter i hälften av de fyra fallen, och 

har inte bidragit till någon försämring. 

Beteendemässiga svårigheter 

I två av fyra fall har värdena på hyperaktivitet-skalan minskat avsevärt. Från att legat inom 

onormalt ligger dessa två elever nu inom kategorin normalt. Gällande uppförandeproblem-

skalan har en av dessa två elever gått från att ligga inom gränsfall till att ligga inom normalt, 

medan den andra elevens svårighetspoäng ökat marginellt med en poäng. I ett fall visar värdet 

på en ökning med två svårighetspoäng inom uppförandeproblem-skalan, medan värdet på 

hyperaktivitet-skalan är oförändrat. I ett av fyra fall är både hyperaktivitet-skalan och 

uppförandeproblem-skalan oförändrade. 
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Det sammantagna resultatet visar att SBP i två av dessa fyra fall visar att de beteendemässiga 

svårigheterna minskat eller är fortsatt oförändrade. I de fall det skett en ökning av 

svårighetspoäng inom dessa två skalor har ökningen varit marginell.  

5.3.2 I vilken grad upplever pedagogerna att samarbetsbaserad problemlösning är ett 

effektivt verktyg för att hjälpa elever att utveckla sociala, känslomässiga eller 

beteendemässiga färdigheter? 

Pedagogerna är i stort sett överens om att samarbetsbaserad problemlösning är ett effektivt 

verktyg för att hjälpa elever att utveckla sociala, känslomässiga och beteendemässiga 

färdigheter. Genom att arbeta utifrån SBP-modellen blir eleverna medvetna om sina 

färdigheter och svårigheter. Genom ”plan B” samtalen får eleverna stöd och en möjlighet att 

öva på att utveckla sina bristande förmågor. Eleverna får genom samtalen också tillgång till 

de redskap eller verktyg som är nödvändiga för att utveckla dessa bristande förmågor. Även 

om pedagogerna är överens om att modellen är ett bra verktyg anses känslomässiga och 

beteendemässiga färdigheter, enligt några pedagoger, vara svårare för eleverna att utveckla i 

jämförelse med de sociala färdigheterna. För en mer detaljerad beskrivning av resultatet av 

denna frågeställning, hänvisas till resultaten från den kvalitativa enkäten ovan. 

5.3.3 I vilken utsträckning och på vilket sätt har samarbetsbaserad problemlösning 

påverkat pedagogernas arbete i skolorna utöver det direkta arbetet med eleverna? 

Enligt pedagogerna har implementeringen av SBP bidragit till flera förändringar utöver det 

direkta arbetet med eleverna. Implementeringen av SBP har bland annat bidragit till nya 

förhållningssätt och större förståelse för den problematik elever kan ha. Flera av pedagogerna 

ser nu på eleverna med nya ögon. Implementeringen har också lett till att pedagogerna har fått 

ett gemensamt språk och ett gemensamt tankesätt, vilket underlättar pedagogernas 

arbetssituation då de nu förstår varandra bättre. De nya begrepp som pedagogerna har tagit till 

sig, utifrån den samarbetsbaserade problemlösningsmodellen, används nu flitigt i 

personalgruppen. 

 

Personalen diskuterar med varandra i större utsträckning och samarbetet mellan pedagogerna, 

har sedan implementeringen ökat. Pedagogerna uppger att de nu har ett mer salutogent 

synsätt, istället för att enbart fokusera på vad eleverna inte kan, ligger nu fokus på att ge 

eleverna den hjälp de behöver för att finna lösningar. Det gemensamma tankesättet som har 

uppstått har bidragit till att pedagogerna kan hjälpas åt på ett helt nytt sätt, beträffande elever 

med svårigheter. Pedagogerna uppger också att kunskaperna om den samarbetsbaserade 

problemlösningsmodellen underlättar i alla relationer, inte bara relationen lärare-elev. Det 

neutrala förhållningssättet som modellen förespråkar leder till att det underlättar att nå fram 

till andra människor. 
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6. Avslutande diskussion 

Syftet med studien var att utvärdera om SBP minskade sociala, känslomässiga och 

beteendemässiga svårigheter hos eleverna. Studien hade också för avsikt att undersöka om 

SBP är ett effektivt verktyg för pedagoger i arbetet med elever som har bristande sociala, 

känslomässiga eller beteendemässiga färdigheter.  Syftet var också att studera om 

implementeringen av SBP medförde någon ytterligare inverkan på pedagogernas arbete, 

utöver det direkta arbetet med enskilda elever. Det är viktigt att komma ihåg är att 

föreliggande studie är baserad på pedagogernas egna bedömningar av eleven och 

pedagogernas upplevelser av SBP.  

 

I följande avsnitt kommer resultatet av denna undersökning att diskuteras utifrån tidigare 

avsnitt och resonemang i studien. Resultatet diskuteras bland annat i förhållande till det valda 

begreppsparet trygg bas – säker hamn som ingår i anknytningsteorin samt utifrån de tre 

begrepp som ingår i teorin KASAM, hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. 

Reflektioner kring framkomna resultat i förhållande till tidigare forskning samt den 

kunskapslucka som identifierats kommer också avhandlas. Resultaten kommer vidare att 

diskuteras mot bakgrund av de valda metoderna samt eventuella brister i undersökningen. 

Avslutningsvis presenteras slutsatser och implikationer för tillämpning samt uppmaning till 

vidare forskning. 

6.1 Summering av resultat 

I denna summering presenteras de centrala delarna av resultaten mycket kortfattat. För 

utförligare redovisning av resultat i förhållande till studiens frågeställningar se rubrik, 5.3 

resultat i förhållande till studiens frågeställningar. 

 

Det sammantagna resultatet av den kvantitativa enkäten indikerar att SBP, för majoriteten av 

de studerade fallen, är ett relativt effektivt verktyg för att minska elevernas sociala, 

känslomässiga eller beteendemässiga svårigheter. I samtliga fall har den totala 

svårighetspoängen minskat, i tre av fyra fall endast marginellt. De fyra för- och 

eftermätningarna indikerar marginella förbättringar inom vissa problemområden, men ingen 

generell slutsats kan dras på grund av att antalet respondenter är alltför begränsat. Denna del 

av undersökningen bör därför endast betraktas som fallstudier. Dessa kan endast indikera hur 

effektivt det varit för dessa specifika elever. Den kvalitativa enkäten, med öppna 

svarsalternativ, besvarades av totalt nio respondenter. I föreliggande arbete har jag medvetet 

valt att fokusera mer på analysen av den kvalitativa enkäten då resultaten från denna del är 

mer tillförlitliga samt att fler slutsatser kunnat dras av dessa svar.  

 

Samtliga pedagoger svarade att SBP är ett effektivt verktyg för att hjälpa elever som har 

sociala, känslomässiga och beteendemässiga svårigheter. Enligt pedagogerna har 

implementeringen av SBP bidragit till att eleverna har fått en ökad delaktighet. Genom SBP 

blir det lättare för eleverna att komma till tals, elevernas röster blir hörda och eleverna får 

själva vara med och påverka arbetet samt styra samtalet. SBP har också bidragit till flera 
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positiva förändringar utöver det direkta arbetet med eleverna. Implementeringen av SBP har 

bland annat bidragit till nya förhållningssätt och större förståelse för den problematik elever 

kan ha. Efter att ha erhållit ny kunskap om vad som kan ligga till grund för elevers svårigheter 

uppger flera av pedagogerna att de ser på eleverna med nya ögon. Pedagogerna uppger också 

att de efter implementeringen av SBP har ett mer salutogent synsätt. Istället för att bara 

fokusera på vad eleverna inte kan ligger fokus nu på att ge eleverna den hjälp de behöver för 

att finna lösningar.  

 

Implementeringen av SBP har också bidragit till att pedagogerna har fått ett gemensamt språk 

och ett gemensamt tankesätt, vilket underlättar pedagogernas arbetssituation då de förstår 

varandra bättre. Det gemensamma tankesätt som har uppstått har bidragit till att personalen 

kan hjälpas åt på ett helt nytt sätt beträffande de elever som har svårigheter av olika karaktär. 

På frågan vilka nackdelar som finns med SBP svarade pedagogerna bland annat att det är 

svårt finna tid till att genomföra samtalen samt att det kan vara frustrerande att inte få 

tillräckligt snar respons av vissa elever. 

6.2 Övergripande diskussion 

I följande avsnitt presenteras resultaten av denna studie i förhållande till begreppsparet trygg 

bas – säker hamn samt teorin KASAM. Begreppen och teorin valdes i denna undersökning i 

syfte att belysa de praktiska samt de teoretiska inslagen i modellen SBP. Vidare presenteras 

resultaten i denna studie i förhållande till tidigare forskning.  

6.2.1 Trygg bas – säker hamn; och vikten av en god lärare-elev relation 

Kopplingen mellan begreppsparet trygg bas - säker hamn i förhållande till SBP är att en 

lärares uppgift är att fungera som en trygg bas och en säker hamn för eleven. I relationen som 

uppstår mellan lärare och elev måste eleven känna att han eller hon har en trygg och tillitsfull 

relation till läraren. 

 

Utifrån respondenternas svar i den kvalitativa enkäten framkommer att samarbetet och 

relationen mellan elev och pedagog har utvecklats och går framåt. Genom SBP får 

pedagogerna en förståelse för den problematik eleven har och samtalen leder också till 

upptäckten av outvecklade färdigheter som pedagogen tillsammans med eleven kan öva på att 

utveckla. Sedan implementeringen av SBP genomfördes uppger några pedagoger att de har 

blivit lugnare och har intagit en mer lyssnande lärarroll. Respondenterna uppger vidare att de 

genom att bekräfta att de ser och hör vad eleven gör och säger skickas signaler till eleven om 

att pedagogen förstår eleven samt har ett genuint intresse av att hjälpa eleven.  

 

Resultaten överensstämmer med uppfattningen om att pedagogens uppgift i den 

samarbetsbaserade problemlösningsmodellen är att fungera som en trygg bas och en säker 

hamn för eleverna. Genom att pedagogerna skickar signaler till eleverna om att det finns ett 

genuint intresse av att hjälpa, bidrar denna vetskap till att eleverna blir mer trygga i att vända 

sig till läraren för att få hjälp och stöd. Genom upprepad kontakt och samtal med eleven 

skickas också signaler till eleven att eleven kan lita på att läraren finns kvar om behov skulle 
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uppstå. De lösningar de kommer fram till genom SBP ska vara gemensamma, eleven ska 

sedan utifrån vad de har kommit överens om utforska om lösningen fungerar. Gör den inte det 

måste läraren finnas där, för att tillsammans med eleven kunna genomföra en ny plan. 

Förenligt med trygg bas – säker hamn, finns pedagogen där för att uppmuntra eleven till 

utvecklingen av nya förmågor, samt endast ingripa då behov uppstår.  

 

Resultatet av denna studie belyser att relationen mellan lärare och elev är viktig för att SBP 

ska fungera. Som Håkansson (2011) skriver i sin presentation av Hatties studie, innebär en 

god lärare-elev relation att pedagogerna ska ha en förmåga att lyssna på eleverna, ge värme, 

känna empati och ge eleverna uppmärksamhet. Dessa förmågor kan identifieras både i 

pedagogernas svar, och i de centrala delarna i begreppsparet trygg bas – säker hamn.  

 

Greene et al. (1997, s.239-259) beskriver i sin studie fenomenet att en elevs beteende kan leda 

till stress och frustration hos lärare. Dessa negativa upplevelser tror jag kan minska med hjälp 

av användandet av SBP. Genom SBP får eleven redskap för att utveckla de bristande 

förmågor som tidigare kanske bidragit till stress eller frustration hos läraren. Lärarens 

förståelse för barnets svårigheter kan troligtvis också minska lärarens negativa känslor som 

kan uppstå i förhållande till elevens särskilda beteende.   

6.2.2 Känsla av sammanhang 

Pedagogerna uppgav att eleverna genom SBP blir medvetna om sina svårigheter. Vidare 

bidrar samtalen till att eleverna får en möjlighet att utveckla sina bristande förmågor eftersom 

samtalen ger eleverna de redskap de behöver för att hantera sina svårigheter. 

Implementeringen av SBP har också bidragit till att pedagogerna upplever att de har fått ett 

mer salutogent synsätt. Istället för att bara fokusera på vad eleverna inte kan ligger nu fokus 

på att ge eleverna den hjälp de behöver för att finna lösningar. Ett återkommande tema, som 

kan identifieras i respondenternas svar, är att SBP bidrar till ökad delaktighet. Att eleverna 

blir delaktiga är något som är väldigt viktigt och avgörande, enligt pedagogerna. Genom SBP 

blir det lättare för eleverna att komma till tals, elevernas röster blir hörda, eleverna får själva 

vara med och påverka arbetet och tillsammans med pedagogen styra samtalet. 

 

Resultaten överensstämmer väl med studiens teori om att SBP skulle kunna bidra till en ökad 

känsla av sammanhang (KASAM) för eleverna. Ökad begriplighet uppstår genom elevens 

ökade förståelse för vad det är som gör en uppgift eller situation problematisk. Genom detta 

blir kommande stimuli mer förutsägbara och eleven kan då möta situationen eller uppgiften 

annorlunda. Ökad hanterbarhet uppnås genom elevens utveckling av bristande förmågor. 

Tidigare har eleven inte haft kapacitet eller förmåga att möta de krav som ställs i olika 

skolsituationer. När förmågorna inte finns för att möta de krav som ställs är det heller inte 

meningsfullt för eleven att engagera sig, eftersom det ofta är dömt att misslyckas. 

Meningsfullhet uppnås genom elevens utveckling av bristande förmågor tillsammans med 

pedagogens anpassade krav. Att eleven blir delaktig bidrar också till en ökad upplevelse av 

meningsfullhet då det kan verka som en motivation för eleven. Delaktigheten uppnås genom 

att eleven via SBP, får komma till tals och bli lyssnad på. Eleven får också vara med och 
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påverka arbetet samt styra samtalen. De krav och svårigheter eleven möter i skolmiljön blir 

värda att engagera sig i när eleven ges möjlighet att göra det.  När pedagogen med sin 

förståelse lyckas hjälpa eleven att förstå de hinder han eller hon möter kommer det således 

också finnas en strävan och motivation till att utveckla de förmågor som är nödvändiga för att 

lösa problemet. 

6.2.3 Resultat i förhållande till tidigare forskning 

I kapitlet om tidigare forskning redogjordes för att det finns en kunskapslucka gällande hur 

effektivt SBP är då det implementeras i skolmiljön. Enligt vittnesmål och omdömen anses det 

fungera väl då det implementerats i skolor och andra områden, men det krävs ytterligare 

forskningsbaserad data (Richard & Smith, 2010). Tonvikten i den tidigare forskningen har 

främst inriktat sig på att undersöka effekterna av SBP, i förhållande till barn som uppvisar 

trotssyndrom, uppförandestörningar, ADHD, patologisk aggression och sociala svårigheter. I 

några av dessa studier har effekterna av SBP visat sig vara likvärdig med exempelvis 

föräldraträning och ur vissa aspekter överlägsna föräldraträningsmodellen. Den 

samarbetsbaserade problemlösningsmodellen har också visat sig minska trotssyndrom, ADHD 

symptom samt emotionella svårigheter. Övrig forskning inom området beskriver 

effektiviteten av SBP i förhållande till att det minskar fasthållning och avskiljning inom 

slutenvård.  

 

Sammanfattningsvis utgår den tidigare forskningen som beskriver effekterna av SBP främst 

ifrån barn och unga som uppvisar en beteendemässig problematik, där flera av deltagarna har 

ett utåtagerande beteende. Likt tidigare forskning indikerar resultatet även i denna studie att 

de beteendemässiga svårigheterna minskat. I två av fyra fall minskade de beteendemässiga 

svårigheterna eller förblev oförändrade under mätperioden, i ett fall hade dock värdet på 

uppförandeproblem-skalan ökat marginellt. Pedagogerna uppger också i den kvalitativa 

enkäten att SBP är ett effektivt verktyg för att minska beteendemässiga svårigheter. Dessa 

resultat överensstämmer relativt väl med den tidigare forskning som beskriver SBP i 

förhållande till barn som uppvisar en beteendeproblematik.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att personal i skolan inte bara arbetar med elever som har 

utåtagerande beteende utan också med elever som har andra sociala, känslomässiga och 

beteendemässiga svårigheter av olika karaktär och allvarlighetsgrad. Därav är det inte möjligt 

att, utifrån tidigare forskning om SBP, direkt förutsätta att det går att applicera med likvärdiga 

resultat i skolan.  

 

Utifrån ovan beskrivna kunskapslucka har denna studie varit ett försök att redovisa effekten 

av implementeringen av SBP i två skolor. Att införa SBP i skolan jämfört med exempelvis 

slutenvård skiljer sig åt utifrån flera aspekter. I slutenvården är vårdarnas primära arbete att 

vårda barn- och unga med svårigheter av olika slag. I skolan ser kontexten helt annorlunda ut. 

Pedagogernas primära uppgift är att undervisa eleverna och de har fasta scheman för att 

genomföra undervisningen. Utifrån detta uppstår omgivande faktorer som kan försvåra SBP. 

Flera av pedagogerna har i denna studie uppgett att det är svårt att finna tid till att genomföra 
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upprepade samtal med berörda elever. Min uppfattning är att en förutsättning för att den 

samarbetsbaserade problemlösningsmodellen ska vara genomförbar är att skolledning och 

skolorganisation avsätter planerad tid som möjliggör för pedagogerna att genomföra enskilda 

samtal med eleverna. En annan avgörande faktor är att pedagogerna är villiga att samarbeta 

och ställa upp för varandra så att tid kan avsättas till elevsamtalen. 

 

Resultaten i denna studie visar att SBP har bidragit till flera andra positiva inslag i 

pedagogernas arbete, utöver det direkta arbetet med eleverna. Exempelvis ett gemensamt och 

delat språk, förbättrat samarbete, förändrat synsätt, med mera. De positiva aspekter som 

kunskapen om modellen medfört för de som praktiserar modellen är något jag inte kunnat 

identifiera i sökningen av tidigare forskning.  

6.3 Metodologisk diskussion  

Utgångspunkten för denna studie var att genomföra en utvärdering av implementeringen av 

SBP i två skolor, med hjälp av en kvantitativ och kvalitativ enkät. På grund av det höga 

bortfallet i den kvantitativa delen förändrades förutsättningarna för att kalla föreliggande 

studie kvantitativ. Resultaten som kan utläsas från den kvantitativa delen kan därför endast 

betraktas som fallstudier, där enskilda exempel analyserats. Resultaten från SDQ-formuläret 

bidrar endast med en indikation på effekten av SBP i de enskilda fallen, men kan inte på något 

sätt generaliseras. 

 

Att SDQ-formuläret inte är specifikt utformat för att bedöma effekterna av SBP kan möjligen 

utgöra en brist.  SDQ mäter dock svårigheter som kan hänföras till dimensionerna sociala, 

känslomässiga och beteendemässiga svårigheter i Greenes teori och modell, vilket motiverat 

mitt val av mätinstrument. Att det inte finns någon svensk rättningsmall för hur resultaten av 

SDQ ska tolkas är problematiskt. Även den engelska versionen kring analysen av för- och 

eftermätningar är vag rörande hur resultaten ska tolkas. Med hänsyn till detta har jag avstått 

från att uttala mig om sannolikheten för en diagnos eller en elevs mentala hälsa. Studien har 

endast fokuserat på om det skett några förändringar i värdena för de fem olika skalorna samt 

granskat den totala svårighetspoängen och kategorierna som svårighetspoängen delas in i, 

normalt, gränsfall och onormalt. I rättningsmallen saknas en tydlig definition av de tre 

kategorierna, normalt, gränsfall och onormalt. Vad kännetecknar explicit exempelvis ett 

normalt respektive onormalt beteende?   

 

Resultaten från SDQ-formuläret beskriver pedagogernas subjektiva bedömning av en elev. 

Vilket bidrar till att resultaten från denna studie enbart kan indikera en viss riktning rörande 

hur effektivt verktyget är, men den subjektiva bedömningen kan inte tolkas som någon 

absolut sanning. Kanske upplever eleverna att SBP har hjälp dem mycket mer, eller att det 

inte har hjälp alls.  

 

Då pedagogerna är ovana med att arbeta med detta verktyg och inte behärskar det till fullo 

kan det vara vanligt, att till en början, starta med att försöka lösa ett problem som inte 

uppfattas som alltför komplicerat. Detta är även något som Greene (2011) rekommenderar i 
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sin bok Vilse i skolan. En lösning på ett relativt lättarbetat problem visar sig sannolikt inte i 

mätningarna i lika stor utsträckning som om ett allvarligare problem lösts. Det finns också en 

risk för att förbättringar inom något av områdena sociala, känslomässiga eller 

beteendemässiga svårigheter inte har hunnit synliggjorts under den korta period som studien 

genomförts och därför inte avspeglar sig i resultatet. 

 

Det går inte att med absolut säkerhet fastställa att det är just verktyget SBP som ligger bakom 

de förändringar som kan uttydas i för- och eftermätningarna. Resultaten kan exempelvis 

speglas av att pedagogernas syn på de specifika eleverna har förändrats. Kunskapen om att 

”barn gör rätt om de kan” istället för ”barn gör rätt om de bara vill” kan påverka 

förhållningssättet gentemot elever som uppvisar svårigheter. Detta är absolut inget negativt i 

sig, men pedagogens förändrade förhållningssätt kan ha kommit att inverka på resultaten. 

Kanske har några av pedagogerna, när de blivit medvetna om elevens svårigheter, blivit mer 

överseende med omständigheter som de tidigare skulle reagerat starkt på. I den kvalitativa 

enkäten uppgav pedagogerna att de nu har fokus på lösningar, istället för att bara se 

problemen, vilket möjligen kunnat påverka hur de skattat eleverna i för- respektive 

eftermätningen. I enlighet med Sandberg och Faugert (2012, s.61) finns det också en fara med 

utvärderingar. När individen har förstått vad det är som mäts och vilka resultat som är 

önskvärda kan den kunskapen användas för att påverka resultaten i en viss riktning. 

 

Den kvalitativa enkäten besvarades av nio respondenter. Frågorna i denna enkät kan anses 

vara relevanta för att besvara studiens frågeställningar huruvida pedagogerna upplever att 

SBP är ett effektivt verktyg för att hjälpa elever att utveckla bristande förmågor samt om SBP 

bidragit till några förändringar utöver det direkta arbetet med eleverna. Jag har medvetet valt 

att lägga större fokus på svaren i den kvalitativa enkäten då dessa bör anses vara mer 

tillförlitliga än resultaten från för- och eftermätningarna. 

6.4 Slutsatser   

Slutsatser som kan dras av de begränsade resultaten i denna studie är att pedagogerna, på de 

två skolor som har undersökts, upplever att SBP är ett effektivt verktyg för att hjälpa elever 

som har sociala, känslomässiga och beteendemässiga svårigheter. Slutsatser kan också dras 

om att den kunskapen som tillförts pedagogerna genom den samarbetsbaserade modellen 

bidrar till flera positiva aspekter i skolan som helhet. Det har bland annat framkommit att 

pedagogerna har fått en ökad förståelse för elever med svårigheter, ett mer salutogent synsätt 

samt ett bättre samarbete pedagogerna emellan.  

 

På frågan vilka nackdelar som finns med SBP framkom bland annat att det är svårt för 

pedagogerna att finna tid till att genomföra samtalen. Pedagogerna beskrev också att det 

svåraste med SBP är att komma ihåg att vara neutral i sina frågor och ”borra” tillräckligt 

länge. Vidare uttryckte pedagogerna att det kan vara frustrerande att inte få tillräckligt snabb 

respons av eleverna och att det är svårt för pedagogerna att hantera de motgångar som kan 

uppstå. Pedagogerna upplever det också vara svårt att arbeta bort vanan att komma med egna 

lösningar och istället invänta elevens egna förslag. 
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Något som är anmärkningsvärt beträffande svaren på denna fråga är att de beskrivna 

nackdelarna inte handlar om direkt kritik mot modellen i sig. Pedagogernas svar beskriver 

svårigheter som uppstår inom dem själva, såsom frustration och önskan om snabb respons. 

Inte heller resonemanget om tidsbrist som återfinns i nästan alla pedagogers berättelser är en 

nackdel med modellen i sig utan handlar egentligen om vilka förutsättningar som finns i 

organisationen/verksamheten. 

 

De fyra för- och eftermätningarna indikerar att SBP bidragit till marginella förbättringar 

beträffande sociala, känslomässiga och beteendemässiga svårigheter, för några av de elever 

som vid förmätningen hade svårigheter inom något av dessa områden. SDQ-formuläret verkar 

kunna utgöra ett lämpligt instrument för att mäta effekterna av SBP, eftersom de områden 

formuläret är ämnat att undersöka överensstämmer väl med dimensionerna i Greenes modell. 

I aktuell studie har dock underlaget varit så pass begränsat att SDQ-formuläret inte kommit 

till sin rätt. För en effektiv användning av mätinstrumentet krävs ett betydligt högre 

deltagande samt upprepade mätningar över en längre tidsperiod. Den kvalitativa enkäten har 

visat sig vara ett bra instrument för att fånga upp flera aspekter av pedagogernas upplevelser 

av SBP samt vad modellen har bidragit till. Vidare slutsatser beträffande SBP är att modellen 

avsevärt ökat elevernas delaktighet. Eleverna har fått göra sina röster hörda och har med egna 

ord fått beskriva sina svårigheter samt fått komma med egna förslag till lösningar.  

6.5 Praktiska implikationer för forskning och praktik 

Denna studie kan, trots att resultaten inte är möjliga att generalisera, ge kunskap och 

information om att det finns tillgång till effektiva metoder för att hjälpa barn som har 

bristande färdigheter. Pedagogernas upplevelse är att SBP är ett bra verktyg för att hjälpa 

elever att utveckla bristande förmågor och färdigheter. Pedagogernas nyvunna kunskap har 

även bidragit till ytterligare positiva förändringar i skolan som helhet, och kan därför öka 

motivationen för andra skolor och organisationer att använda sig av SBP. Resultaten i denna 

studie visar bland annat att SBP bidrar till ökat deltagande för eleverna. Att öka delaktigheten 

för barn och ge barn de redskap de behöver för att hjälpa sig själva med stöd från vuxna är 

viktigt i allt socialt arbete. De inslag som kan identifieras i pedagogernas svar beträffande 

elevernas ökade delaktighet kan jämföras med empowerment, som är ett centralt begrepp i 

socialt arbete. Centrala element i empowerment är delaktighet, makttagande och egenmakt. 

Begreppet grundar sig i tanken att alla individer besitter en förmåga att definiera sina 

individuella problem och kan utveckla strategier för att lösa problemen 

(www.folkhalsoguiden.se). Detta synsätt överensstämmer väl med inslagen i Greenes modell, 

men urskiljs ännu tydligare i pedagogernas svar. 

 

 Då forskningen rörande SBP i skolor visat sig begränsad uppmanas till fortsatta studier inom 

ämnet. Det är nödvändigt att genomföra mer omfattande studier rörande effekterna av SBP 

inom skolvärlden. För att kunna generalisera resultaten behövs det studier som omfattar ett 

högt antal deltagare. Rekommendationen är att forskare utför kvasiexperiment innehållande 

jämförelsegrupper för att därmed kunna säkra att effekterna som uppstår är renodlade resultat 

http://www.folkhalsoguiden.se/
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av implementeringen av SBP och inte andra sambandsfaktorer. I framtida studier vore det 

också intressant att inhämta elevernas röster beträffande SBP, antingen genom 

självskattningsformulär eller genom intervjuer. Upprepade mätningar över en längre 

tidsperiod är också nödvändigt för att säkra att effekter hinner bli synliga, då utvecklingen av 

sociala, känslomässiga och beteendemässiga förmågor är ett arbete som tar tid och måste få ta 

tid. 
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Bilaga 1, ALSUP 

(www.livesinthebalance.org) 

http://www.livesinthebalance.org/
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Bilaga 2, förmätning SDQ 
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Bilaga 3, eftermätning SDQ 
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Bilaga 4, kvalitativ enkät 

Implementering av samarbetsbaserad problemlösning 

 
Om du anser att utrymmet för att svara på frågorna är för litet går det bra att svara på frågorna 

på ett separat papper. Glöm då inte att ange siffran på frågan.  

 

 
1. Är samarbetsbaserad problemlösning ett effektivt verktyg för att hjälpa elever att 

utveckla sociala färdigheter? Motivera ditt svar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Är samarbetsbaserad problemlösning ett effektivt verktyg för att hjälpa elever att 

utveckla känslomässiga färdigheter? Motivera ditt svar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Är samarbetsbaserad problemlösning ett effektivt verktyg för att hjälpa elever att 

utveckla beteendemässiga färdigheter? Motivera ditt svar! 
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4. Har implementeringen av samarbetsbaserad problemlösning bidragit till någon 

förändring i skolan utöver det direkta arbetet med eleverna? Exempelvis samarbete 

kollegor emellan, nya förhållningssätt, nya insikter med mera. Motivera ditt svar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att arbeta med samarbetsbaserad 

problemlösning enligt dig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Övriga kommentarer: 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 5, rättningsmall för SDQ 
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Bilaga 6, informationsbrev förmätning 

Uppsala universitet 

Sociologiska institutionen 

Box 624 751 26 Uppsala 

 

Hej! 

Mitt namn är Astrid Bergwaahl och jag studerar till socionom vid Uppsala universitet och 

skriver denna termin mitt examensarbete. Uppsatsen syfte är att undersöka om 

implementeringen av samarbetsbaserad problemlösning påverkar elevernas sociala, 

känslomässiga och beteendemässiga färdigheter.  

 

För att undersöka detta använder jag mig av skattningsformuläret SDQ (The Strengths and 

Difficulties Questionnaire), ett instrument som ofta används i forskningssammanhang. 

Utvärderingen kommer att ske i två steg: föremätning respektive eftermätning.  

För att kunna genomföra båda mätningarna behöver Du skriva ditt namn i slutet på respektive 

skattning. Det är också viktigt att du inte skriver elevens namn på formuläret, endast kön och 

ålder. Detta för att eleven ska förbli anonym. Dina svar förblir konfidentiella och det är bara 

jag som kommer att ha tillgång till svaren.  

 

Tack för Din medverkan! 

 

För eventuella frågor eller funderingar är Du välkommen att kontakta mig!  

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar   

 

Astrid Bergwaahl 

 

 

 

 

 

Handledare 

 

Paul Fuehrer 
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Bilaga 7, informationsbrev om eftermätning och enkät 

Uppsala universitet 

Sociologiska institutionen 

Box 624 751 26 Uppsala 

 

Förfrågan om deltagande i eftermätning samt enkät 

 

Mitt namn är Astrid Bergwaahl och jag läser nu min sista termin på socionomprogrammet vid 

Uppsala universitet. Denna termin skriver jag mitt examensarbete. Uppsatsens syfte är att 

utvärdera om implementeringen av samarbetsbaserad problemlösning (SBP) påverkar 

elevernas sociala, känslomässiga och beteendemässiga färdigheter. Jag vill också undersöka 

om du upplever att SBP är ett effektivt verktyg för att hjälpa dessa elever, samt om du 

upplever att SBP har påverkat ditt arbete i skolan utöver det direkta arbetet med eleverna. Det 

insamlade materialet kommer sedan att ligga till grund för resultatet i studien. 

 

I medföljande kuvert finns en eftermätning samt en kort enkät. Om du valde att medverka i 

förmätningen vill jag be dig att fylla i både eftermätningen vid namn styrkor och svårigheter 

samt enkäten implementering av samarbetsbaserad problemlösning. Om du inte valde att 

delta i förmätningen räcker det att du fyller i enkäten.  

 

På sida två på eftermätningen är två frågor märkta med kryss ”sedan barnet kom till 

mottagningen, har barnets problem blivit:”, och ”har kontakten med mottagningen varit till 

hjälp på andra sätt, t ex givit information eller gjort det lättare att leva med problemen?”. Den 

första av dessa frågor ska läsas som, ”sedan vi började arbeta med SBP, har barnets problem 

blivit:”, och den andra frågan ska läsas som, ”har SBP varit till hjälp på andra sätt, t ex givit 

information eller gjort det lättare att leva med problemen?”.  

 

För att kunna jämföra förmätningen med eftermätningen är det viktigt att du skriver ditt namn 

i slutet på eftermätningen. Dina svar förblir konfidentiella, vilket innebär att uppgifterna inte 

går att härleda till någon enskild person. Det är endast jag som kommer att ha tillgång till 

svaren. Det är också viktigt att du inte skriver elevens namn på formuläret, endast kön och 

ålder. Detta för att eleven ska förbli anonym. Om eleven har hunnit fylla år efter det att 

förmätningen genomfördes vill jag be dig att skriva den ålder barnet hade vid tiden för 

förmätningen. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan att motivering krävs. 

 

Dina erfarenheter är viktiga och din medverkan är betydelsefull

 

Med vänliga hälsningar 

 

Astrid Bergwaahl 

 

 

Handledare 

 

Paul Fuehrer 

 


