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Abstract 

Earlier research has established a negative correlation between 
teachers’ self-efficacy and burnout. The present study set out to 
examine if consultee-centered case consultation can increase 
preschool teachers’ perceived self-efficacy and decrease their stress 
and burnout. 51 preschool teachers making up 13 work units were 
randomized to an intervention group or a wait-list control. The 
analyses show that the teachers that received consultation scored 
lower on stress and higher on self-efficacy than the teachers who had 
not received consultation. Burnout was not affected. The results show 
that a short, easy-to-implement intervention such as consultee-
centered case consultation can have positive effects on preschool 
teachers’ stress and give them a heightened sense of self-efficacy in 
relation to their work. 
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Effekten av Psykologisk Fallkonsultation på Förskollärare – En Grupprandomiserad 

Studie 

Svenska lärares utsatta situation backas upp av statistiken som visar att en stor del 

ligger i riskzonen för utbrändhet (Yrkesmedicinska enheten, 2000) och att det är den 

yrkesgrupp som uppvisar mest arbetsorsakade besvär på grund av “stress och andra psykiska 

påfrestningar” (Arbetsmiljöverket, 2014, s. 27). Deras resurser är begränsade, men 

förväntningarna på dem och skolan i stort verkar inte vara det (Yrkesmedicinska enheten, 

2000). Därför är det inte konstigt att andelen nyutexaminerade lärare som lämnar yrket inom 

5 år stadigt ökat i Sverige, med en genomsnittlig fördubbling från 1980-talet till 1990-talet 

(Lindqvist, Nordänger, & Carlsson, 2014). En av de vanligaste orsakerna till att lärare lämnar 

arbetet är den psykosociala arbetsmiljön, och över hälften av lärare som har bytt arbete 

upplever att den psykosociala arbetsmiljön förbättrats medan en tredjedel upplever mindre 

arbetsbelastning/stress (SCB, 2005). 

Bland förskollärare och fritidspedagoger har 17%  haft besvär under de senaste 12 1

månaderna av stress och psykiska påfrestningar (Arbetsmiljöverket, 2014), och enligt en 

prognos från Riksdagens utredningstjänst (2010) förväntas bara 58 procent av examinerade 

förskollärare arbeta inom yrket. Detta ger en bild av en påfrestande arbetssituation för lärare 

generellt såväl som i förskolan och signalerar ett behov av hjälpande och avlastande insatser. 

De ekonomiska och hälsosamma vinsterna är uppenbara. 

Lärares upplevda självförmåga (self-efficacy) har ett väldokumenterat samband med 

lärares utbrändhet (Brown, 2012), och föreslås vara en viktig faktor att ta hänsyn till när det 

 Om inget annat anges gäller den statistik som presenteras för kvinnor, då dessa är 1

överrepresenterade inom förskolan (96% år 2012; Skolverket, 2014) och återspeglar vårt 

urval. 
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gäller att utforma interventioner för att minska och förebygga utbrändhet och negativ stress 

hos lärare (t.ex. Schwarzer & Hallum, 2008; Dicke et al., 2014). Enligt teorin har personer 

med hög självförmåga en tendens att se problem och svårigheter som hanterbara utmaningar. 

Detta stöds i forskningen som har funnit att självförmåga hos lärare är en personlig resurs, 

med en positiv påverkan på hur krav och resurser relaterade till arbetet uppfattas, vilket i sin 

tur påverkar grad av utbrändhet och tillfredsställelse (Vera, Salanova, & Lorente, 2012). 

Lärare med hög självförmåga upplever mindre negativa krav i arbetet och är följaktligen 

mindre utbrända (Ventura, Salanova, & Susana, 2015). Bandura (1994) gör en direkt koppling 

mellan självförmåga och dess skydd mot stress, oavsett kontext.  

En intervention som är intressant att titta på i det här sammanhanget är konsultation. 

Konsultation är ett arbetssätt där konsultanden (läraren) konsulterar konsulten (t.ex. 

psykologen) för dennes komplementära specialistkunskap inom ett område angående en 

klient (eleven; Guvå & Hylander, 2012). Det finns olika typer av konsultation i skolan, men 

vanligtvis innefattar det ett samarbete mellan konsulter med hälsoexpertis och skolpersonal, 

som ämnar till kompetensutveckling och indirekt problemlösning, för att skolpersonal ska 

kunna lösa problem relaterade till elever på egen hand. Det är enkelt att föreställa sig att ett 

lyckat samarbete, när lärare tillägnar sig ny kunskap och nya strategier att hantera svårigheter 

med, borde öka deras självförmåga och minska deras negativa stress, vilket stöds i tidigare 

forskning (Brennan, Bradley, Allen, & Perry, 2008; Sheridan, Welch, & Orme, 1996). De 

studier som har undersökt detta har använt omfattande typer av konsultation, med konsulter 

som jobbar på olika nivåer (t.ex. organisation, lärare, föräldrar, barn) samtidigt, och som, 

utöver den indirekta problemlösningsprocessen, genomför utbildningsinsatser. Att finna en 

metod som är lättare och billigare att implementera i skolans verksamhet skulle vara högst 

önskvärt. 
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Syftet med den aktuella studien är att utvärdera psykologisk fallkonsultation, vilket är 

en konsultationsinsats som inte är lika omfattande. I den här metoden jobbar konsulten med 

fokuserad problemlösning med en grupp av lärare under en begränsad tid. Psykologisk 

fallkonsultation är ett utbrett arbetssätt bland Sveriges skolpsykologer, men har ännu inte 

utsatts för rigorös utvärdering i form av randomiserade kontrollerade studier (Erchul & 

Sheridan, 2014). Förhoppningsvis kan denna studie hjälpa till att fylla det behovet. Då inga 

tidigare liknande studier gjorts får denna ses som en pilotstudie.  

Stress och utbrändhet 

Stressreaktioner/ångestsyndrom stod för 9% av diagnoserna bakom 

långtidssjukskrivning för både kvinnor och män år 1999. För 2014 var siffran 22% 

(Försäkringskassan, 2015). Hallsten, Bellaagh, & Gustafsson (2002) uppskattade i sin 

undersökning att 5,7% av individerna visade tydliga tecken på utbrändhet hos båda könen. 

Vidden av stressrelaterade problem går inte att ignorera, och vi ser inga trender i datan på att 

den är på väg ner. 

Stress kan definieras som en obalans mellan individens resurser och omgivningens krav 

(Perski, 2003). Om individen har varit utsatt för långvarig stress och inte fått chansen att 

återställa balansen och återhämta energin kan det resultera i utbrändhet (burnout). Orsaken 

till uppkomsten av och vad utbrändhet faktiskt är dock någonting som fortfarande diskuteras 

(se Manzano-García & Ayala-Calvo, 2013, för en översikt). Relevant för denna studie är den 

modell som haft störst genomslagskraft. 

 Den mest beforskade och vedertagna konceptualiseringen av utbrändhet består av tre 

dimensioner: emotionell utmattning (upplevelsen av att vara känslomässigt och fysiskt 

slutkörd), depersonalisering (utvecklandet av en negativ, kylig eller avståndstagande attityd 

gentemot vissa delar av jobbet – främst klienter), och minskad individuell prestation (negativ 
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evaluering eller faktisk försämring av ens arbetsinsats; Schaufeli, Leiter, & Maslach, 2009). 

Som vi ser är arbetet i fokus; utbrändhet är någonting som sker i relation till ens yrke. Det är 

ett tillstånd – ett syndrom – som resulterat av långvarig stress på arbetsplatsen. Ovanstående 

dimensioner togs fram genom faktoranalyser i arbetet med Maslach Burnout Inventory 

(MBI), som sedermera kom att dominera som mätinstrument för utbrändhet i forskarvärlden 

(Schaufeli & Enzmann, 1998, citerad i Kristensen, Borritz, Villadsen, & Christensen, 2005).  

Trots populariteten hos denna modell och instrument finns det kritiker. Det som främst 

ifrågasätts är att utbrändhet anses begränsat till avlönade arbetare, samt de tre dimensionernas 

icke-teoretiska grund (Kristensen et al., 2005; Bianchi, Truchot, Laurent, Brisson, & 

Schonfeld, 2014). Schaufeli et al. (2009; Schaufeli & Taris, 2005) menar att arbetet som 

kontext måste finnas, och att en icke-dimensionell modell är en förenkling. Att likställa 

utbrändhet med utmattning som kan drabba vem som helst är att göra begreppet utbrändhet 

överflödigt. Borritz et al. (2006a; Borritz, Rugulies, Christensen, Villadsen, & Kristensen, 

2006b; Kristensen et al., 2005) gav sig på arbetet med att skapa ett instrument som även 

kunde undersöka utbrändhet hos icke-arbetande individer, och som inte innehöll de 

“tveksamma” dimensionerna depersonalisering och minskad individuell prestation, utan 

enbart utmattningsdimensionen. Detta resulterade i Copenhagen Burnout Inventory (CBI; Se 

Kristensen et al., 2005, för kritik mot MBI och motiveringen till utvecklandet av CBI som ett 

alternativt mätinstrument av utbrändhet, och Schaufeli & Taris, 2005, för ett svar på denna 

kritik). Intressant nog har man funnit att CBI, trots sin enklare konceptualisering av 

utbrändhet, identifierar i stort sett samma individer som utbrända som MBI (Winwood & 

Winefield, 2004). Socialstyrelsen (2003) tar också avstånd från den dimensionella modellen 

av utbrändhet i kliniska sammanhang, och rekommenderar istället att begreppet 
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utmattningssyndrom ska användas, vilket, som det låter, fokuserar på just 

utmattningsdimensionen. Vi kommer dock i denna uppsats att använda termen utbrändhet.  

Vi har i denna studie valt att mäta grad av utbrändhet med CBI. Utbrändhet, så som det 

mätts genom CBI, har funnits predicera antal sjukfrånvarodagar (Borritz et al., 2006b), 

sömnproblem, användning av smärtstillande, och intention att säga upp sig (Kristensen et al., 

2005). 

Självförmåga 

Det finns ingen etablerad svensk översättning av det engelska begreppet self-efficacy. 

Vi kommer att använda oss av ordet självförmåga som svensk motsvarighet.  

Upplevd självförmåga är en del av Banduras socialkognitiva teori och definieras som 

människors föreställningar om sin förmåga att klara av en specifik uppgift i en viss situation 

(Bandura, 1994). Utifrån teorin kan man i breda drag beskriva människor med hög upplevd 

självförmåga som att de har en tilltro till sin kapacitet att ta sig an utmaningar. Svåra 

uppgifter är tillfällen till utveckling och bemästring snarare än hot som borde undvikas. De 

sätter högre mål för sig själva och har en inifrån kommande motivation till att prestera bra. 

Vid motgångar och hinder håller de ut och fortsätter försöka, och misslyckas de attribueras 

det till att de inte ansträngde sig tillräckligt eller saknar kunskap eller färdigheter som de kan 

öva upp. Deras attityd ger dem förutsättningar att nå framgångar, och de upplever mindre 

stress och negativa stämningslägen (Bandura, 2006). 

Det är viktigt att skilja upplevd självförmåga från faktisk expertis. Bara för att man har 

en hög grad av självförmåga inom ett område så säger inte det att man har stora kunskaper 

eller färdigheter inom det. Det säger snarare att man har en tro på vad man klarar av med de 

kunskaper och färdigheter man faktiskt besitter (Brouwers & Tomic, 1999). Det finns alltså 
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en mening med ordet upplevd före. Vi kommer i denna uppsats variera mellan att skriva ut det 

och inte.  

Enligt teorin är självförmåga ett resultat av inlärning. Teorin anger fyra källor som 

påverkar utvecklingen av den: Bemästringserfarenheter (att själv utföra lyckade beteenden); 

modellinlärning (erfarenheter i andrahand genom att observera andra); socialt övertygande 

(verbal övertalning om att man besitter kapacitet); samt fysiologiska och emotionella 

reaktioner (tolkningen av stressreaktioner och affekt).  

Den förvärvade upplevelsen av självförmåga antas påverka vårt fungerande genom fyra 

olika processer: Kognitiva (målsättning, visualisering); motivationella (attribuering, förväntat 

utfall, resiliens mot bakslag och misslyckanden); affektiva (tron på ens hanteringskapacitet 

påverkar upplevelsen och tolkningen av stress och negativ affekt i svåra situationer); samt 

selektiva (vilka miljöer och situationer vi söker oss till) processer (se Figur 1). 

Självförmåga som berör lärare har fått mycket uppmärksamhet inom forskningen de 

senaste decennierna och de empiriska fynden pekar på att det är en viktig psykologisk faktor 

att ta hänsyn till, som påverkar yrkesutövandet på en rad olika sätt (Wang, Hall, & Rahimi, 

2014). Gällande det pedagogiska utövandet använder lärare med högre självförmåga mer 

effektiva strategier, och är mindre kritiska och mer tålmodiga mot lågpresterande studenter 

(Gibson & Dembo, 1984). Dessutom är lärare med hög självförmåga mer tillfredsställda i 

arbetet (Moè, Pazzaglia, & Ronconi, 2010; Skaalvik & Skaalvik, 2014; Klassen & Chiu, 

2010), mindre benägna att sluta (Klassen & Chiu, 2011) och upplever färre sjukdomssymtom 

(Wang et al., 2014). 

Historiskt sett har man konceptualiserat och mätt lärares självförmåga som ett enda 

generellt konstrukt (t.ex. Gibson & Dembo, 1984). Det går inte i linje med teorin som menar 

att självförmåga består av skilda grupper av föreställningar kopplade till olika domäner av 
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Figur 1. En översiktlig modell över vilka källor som bidrar till utvecklingen av självförmåga, 

och hur den förvärvade självförmågan i sin tur påverkar fungerandet. Fritt skapad utifrån 

Banduras (1994) teori om självförmåga. 

fungerande, och enligt Bandura (2006) bör detta avspegla sig i domänspecifika mått. Som ett 

svar på det utvecklade Tschannen-Moran et al. (1998) en integrerad modell av lärares 

självförmåga (se Figur 2). En viktig del av modellen beskriver att självförmågans fyra källor 

– bemästringserfarenheter, modellinlärning, socialt övertygande, fysiologiska reaktioner – 

bidrar med information i förhållande till specifika arbetsuppgifter, innan det utmynnar i en 

bedömning av självförmåga. Det sker en analys av arbetsuppgiften där läraren föreställer sig 

vad som krävs för att lyckas i den specifika situationen. I analysen kartläggs relevanta 

faktorer, såsom elevers motivation och förmåga, den fysiska miljön och tillgången och 
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kvaliteten på undervisningsmaterial. Kontextuella faktorer som berör organisatoriska 

förutsättningar vägs också in. Detta ger information om vilka hinder, svårigheter och resurser 

som finns gällande arbetsuppgiften. Parallellt med detta sker en bedömning av den personliga 

kompetensen, där läraren väger in egna styrkor och svagheter och gör en bedömning av den 

nuvarande kapaciteten att nå upp till det som krävs i situationen. Slutligen jämförs den egna 

kompetensen med arbetsuppgiften och kontexten, vilket leder fram till en bedömning av 

självförmågan. Detta belyser att lärares självförmåga inte är generell, utan snarare bunden till 

specifika situationer och omständigheter i arbetet. En förskollärares självförmåga varierar, till 

exempel, beroende på barnen i barngruppen, kollegorna i arbetslaget och dagsformen. 

 

Figur 2. Integrerad modell av lärares självförmåga. Översatt från Tschannen-Moran et al. 

(1998). 
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Baserat på ovanstående modell utvecklades formuläret Teachers’ Sense of Efficacy 

Scale (TSES), som mäter lärares självförmåga att använda pedagogiska strategier, motivera 

studenterna att lära sig och hantera/reglera beteenden i klassrummet. (Tschannen-Moran & 

Woolfolk Hoy, 2001). Vi använder i denna studie TSES, subskala klassrumshantering, för att 

mäta självförmåga.  

Lärares självförmåga att hantera klassrummet och lärares utbrändhet 

Synen på lärares självförmåga som ett multidimensionellt konstrukt har öppnat upp för 

forskning på domänspecifik självförmåga hos lärare. Resultatet från en metaanalys av Aloe et 

al. (2014) indikerar att lärares självförmåga att hantera klassrummet är en domänspecifik 

självförmåga som har en viktig roll i utvecklingen av lärares utbrändhet.  

Det finns olika mått och definitioner av lärares självförmåga att hantera klassrummet 

(t.ex. Skaalvik & Skaalvik, 2007). Baserat på konceptualiseringen i TSES definierar vi det i 

den här uppsatsen som till vilken grad en lärare upplever sig förmögen att kunna hantera 

störande beteende, lugna och bemöta trotsiga barn, organisera det pedagogiska arbetet, och 

upprätthålla rutiner så att dagens aktiviteter flyter på (Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 

2001).  

Från både ett praktiskt och teoretiskt synsätt är det av intresse att fråga sig vilken 

riktning sambandet har; är det självförmåga som föregår utbrändhet eller tvärtom? Tidigare 

forskning har funnit blandade resultat; vissa fynd indikerar att det är lärares utbrändhet som 

påverkar lärares självförmåga (Brouwers & Tomic, 1999; Brouwers & Tomic, 2000), medan 

andra fynd pekar på att det istället är lärares självförmåga som påverkar lärares utbrändhet 

(Dicke et al., 2014; Schwarzer & Hallum, 2008).  

En möjlig förklaring till de blandade resultaten är att det finns ett dubbelriktat samband. 

Stress verkar kunna minska lärarens självförmåga. Långvarig stress och misslyckade försök 
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till att hantera sin situation kommer för eller senare att påverka lärarens upplevda 

självförmåga (Yu et al., 2014; Brouwers & Tomic, 1999). Detta är i linje med de 

inlärningsprocesser som teorin om självförmåga beskriver; bemästringserfarenheter, i det här 

fallet negativa sådana, påverkar självförmågan (Bandura, 1994). Samtidigt bidrar 

självförmåga till lärares hantering av situationer och stressorer, genom de processer som 

påverkar fungerandet som också beskrivs i teorin, vilket då minskar risken för utbrändhet.  

Brouwers och Tomic (1999) beskriver ett exempel på en transaktionell relation mellan 

lärares “synliga” stresspåverkan och elevers störande beteende. Elever svarar sämre på en 

tydligt stressad lärares försök att skapa ordning, vilket då ökar stressnivån hos läraren och 

ytterligare minskar ordningen i klassrummet. En lärare med låg självförmåga som dessutom 

ligger i riskzonen för utmattning kan antas ha lägre tolerans och uppleva situationen än värre. 

En lärare med hög grad av upplevd självförmåga kan tänkas finna andra hanteringsstrategier 

eller sätt att värdera situationen, vilket då inte lett till ett så starkt negativt stresspåslag. 

Följaktligen hade elevernas störande beteende inte eskalerat. 

I en longitudinell studie av Dicke et al. (2014) fann man att störande klassrumsmiljö 

medierade sambandet mellan lärares självförmåga att hantera klassrummet och lärares 

utbrändhet. Denna mediator modererades i sin tur av nivå av självförmåga. Det betyder att 

den störande klassrumsmiljön förklarade sambandet mellan självförmåga att hantera 

klassrummet och utbrändhet hos lärare upp till en viss nivå självförmåga, sedan avtog den 

medierande effekten. Dicke et al. (2014) diskuterade att en ökning av självförmåga är 

viktigare för de lärare som har en låg nivå av självförmåga än de som redan har nått upp till 

en viss nivå. Detta fynd ligger till grunden för vår fjärde hypotes som anger att 

förskolepedagogernas nivå av självförmåga kommer att påverka effekten av psykologisk 

fallkonsultation på deras stress och utbrändhet.  



FALLKONSULTATION FÖRSKOLLÄRARE !13

Psykologisk fallkonsultation 

Psykologisk fallkonsultation är en konsultationsmetod för psykologer som är 

verksamma inom skola, arbetsförmedling och BVC (Hylander, 2000, 2012; Guvå & 

Hylander, 2012). Den är konsultandinriktad, vilket innebär att man jobbar mot konsultanden 

– alltså den som tar emot konsultationen – med ett fall i fokus, vilket innebär att 

konsultationen kretsar kring ett professionellt fall som är konsultandens ansvar. Konsulten 

arbetar med presentationer och representationer. Både konsultandens och sina egna. En 

representation definieras som en föreställning om problemet som innehåller en kognitiv 

komponent, en känslomässig upplevelse, och en handlingsinriktning. Presentationen är vad 

som faktiskt verbalt kommuniceras av denna föreställning. Konsultationen ska leda till en 

vändning, vilket betyder att problemet är löst eller går att hantera och fortsatt hjälp inte är 

nödvändig. Detta sker om man lyckas få till stånd en förändring i representationen och 

presentationen av problemet (Guvå & Hylander, 2012). 

Vändningar behöver dock inte vara “äkta” – falska vändningar kan innebära att 

konsultanderna uttrycker att allt har blivit bra och att de provat nya lyckosamma strategier 

fast de helt enkelt inte har det. Detta kan bero på att arbetet med konsulten kanske ses som 

meningslöst eller tidskrävande, eller så är pedagogerna inte alls redo att förändra varken 

kognitioner eller beteende gentemot barnet. Det är alltså bara presentationen som ändrats, 

medan den gamla representationen består. Beroende på vilka av de komponenter i 

representationen som man lyckas komma åt och förändra kan vändningarna te sig olika. 

Idealiskt, vid en tydlig vändning, så har både representation och presentation förändrats 

kognitivt såväl som känslomässigt, och konsultanden har en ny handlingsberedskap. I andra 

fall kan bara enstaka komponenter förändras (Guvå & Hylander, 2012). 
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Att konsultanden behöver hjälp antas vara för att det har uppstått en låsning i dennes 

relation till klienten. Konsultanden kan inte längre utföra sitt uppdrag i organisationen. 

Relationen är antingen för neutral, för nära eller för långt ifrån. Konsulten arbetar för att låsa 

upp denna knut genom närmande, fjärmande och att röra sig i friläge. Det är detta pendlande 

mellan de olika lägena och avstånden i relationen som leder till vändningar (Guvå & 

Hylander, 2012).  

Målet med psykologisk fallkonsultation är alltså att få till stånd en förändring i 

konsultandens representation av problemet. Man strävar inte mot en objektiv sanning, utan 

mot en mer funktionell eller nyanserad bild. Denna ska sedan ligga till grund för en ny 

förståelse som öppnar upp för nya sätt att interagera med klienten. En förändring hos klienten 

är också väntad, men denna “levereras” av konsultanden genom det nya förhållningssätt som 

denne går in med i interaktionen med klienten (Guvå & Hylander, 2012).  

Valet av konsultationsmetod i denna studie kommer ifrån att det är en redan praktiskt 

tillämpad metod i det dagliga arbetet för många skolpsykologer, och av nyfikenheten om ett 

sådant enkelt arbetssätt faktiskt kan påverka självförmåga som verkar vara ett så viktigt 

koncept i lärares yrkesutövning.  

Syfte och frågeställning 

Den här studien ämnar undersöka om psykologisk fallkonsultation kan bidra till att 

minska förskolepedagogers upplevda stress och utbrändhet, och öka deras upplevda 

självförmåga. Vi har ställt upp fyra hypoteser som ligger till grund för de statistiska 

analyserna: 

• Hypotes 1: Förskolepedagoger i interventionsgruppen som har fått psykologisk 

fallkonsultation kommer att skatta sin självförmåga högre och sin stress och utbrändhet 
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lägre än förskolepedagoger i väntelistgruppen som inte fått psykologisk 

fallkonsultation. 

• Hypotes 2: Samtliga förskolepedagoger, över både interventions- och väntelistgruppen, 

kommer att skatta högre självförmåga och lägre stress och utbrändhet direkt efter 

konsultationen och 4 veckor efteråt än vad de skattade före konsultationen. 

• Hypotes 2b: Skattningen av självförmåga, stress och utbrändhet kommer inte 

att skilja sig åt över tid beroende på vilken grupp (intervention eller 

väntelista) förskolepedagogerna tillhör.  

• Hypotes 3: Förskolepedagogerna som har fått en stor ökning av självförmåga kommer 

att få en större minskning i stress och utbrändhet i jämförelse med förskolepedagoger 

som fått en liten eller ingen ökning av självförmåga.  

• Hypotes 4: Förskolepedagogernas ursprungsnivå av självförmåga kommer att moderera 

förändringen av stress och utbrändhet mellan för- och eftermätningen och 

uppföljningen.  

Metod 

Upplägg 

Studien lades upp med en grupprandomiserad design med väntelistkontroll. De 

rekryterade arbetslagen randomiserades till antingen interventionsgruppen eller 

väntelistgruppen. Båda grupperna genomförde en förmätning samma vecka, men bara 

interventionsgruppen påbörjade konsultationen i anslutning till denna (se Figur 3). Tre veckor 

senare, en vecka innan interventionsgruppens sista inplanerade konsultationstillfälle ägde 

rum, genomförde väntelistgruppen en andra förmätning. I anslutning till denna påbörjades 

sedan deras konsultation. Eftermätningarna skedde direkt efteråt och i anslutning till den sista 

konsultationsträffen. Fyra veckor efter detta gjordes sedan en uppföljningsmätning.  
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Figur 3. Översikt över studieupplägget. De mättillfällen som är markerade med * och ** 

jämfördes med varandra i de mellangruppsliga analyserna. 

Etik 

En etikansökan lämnades in till Örebro psykologprograms etikråd där den diskuterades 

och godkändes. De eventuella etiska riskerna med att vi var oerfarna konsulter diskuterades 

med yrkesverksamma skolpsykologer, som bedömde att vi var tillräckligt kompetenta. I 

metodhandledningen (beskrivs nedan) fanns det möjlighet att ta upp etiska spörsmål som vi 

stötte på i arbetet med konsultationerna. 

Samtliga deltagare blev muntligt och skriftligt informerade om studien. Informationen 

gällde syfte, frivillighet, konfidentialitet, hantering av personuppgifter och liknande. Alla 

deltagare fick skriva under på att de hade förstått informationen. 

Rekrytering 

Rekryteringen gick till så att vi tog kontakt med stadens skolpsykologer för att 

undersöka förutsättningarna för att kunna genomföra en studie av konsultation inom 

förskolan. Psykologerna var positivt inställda till att vi kunde konsultera förskolepedagoger, 

då de själva upplever att det finns ett stort behov där som de inte kan tillgodose. Vi inledde 
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med att undersöka intresset för att delta hos förskolecheferna i de områden som en av 

skolpsykologerna verkade i. Denne skickade ut ett mail som innehöll information om studien 

och en inbjudan till att träffa oss för att diskutera förutsättningarna mer i detalj. Tre av fem 

chefer svarade med intresse, varav en av dessa senare inte fann några avdelningar som hade 

behov. Efter undersökningar hade de två kvarvarande cheferna tre avdelningar var som var 

intresserade, vilka vi stämde träff med. Vi informerade om studien och arbetssättet, 

undersökte behovet, och kom överens om att inleda en konsultation. Hade arbetslaget 

randomiserats till interventionsgruppen bokades ett datum för första konsultation in vecka 5. 

Hade det randomiserats till väntelistgruppen bokades ett tillfälle för förmätning in vecka 5, 

samt tid för första konsultationsträff vecka 8.  

Då vi ville rekrytera fler arbetslag bad vi ytterligare en av skolpsykologerna att maila 

de förskolechefer som denne hade i sitt skolområde. Samtliga tre chefer svarade med intresse, 

vilka vi mötte och informerade vidare. De undersökte sedan behoven på sina förskolor, och 

fann åtta avdelningar som vi fick kontaktuppgifter till. Liksom med avdelningarna i det första 

området träffade vi personalen på dessa avdelningar, informerade om studien och arbetssättet, 

undersökte behovet, kom överens om att inleda en konsultation, samt bokade in datum för 

förmätning och första konsultationsträff beroende på randomisering enligt ovan.  

Inklusionskriterier  

Arbetslagen skulle själva uppleva ett behov av psykologisk konsultation, och detta 

behov skulle vara kopplat till det professionella arbetet med ett specifikt barn. Arbetslagen 

blev informerade om att svårigheterna kring detta barn skulle bli fokus för konsultationen. Då 

dessa förutsättningar fanns inkluderade vi arbetslaget i studien. Varje deltagare var sedan 

tvungen att delta vid minst ett konsultationstillfälle för att bli inkluderad i analysen.  
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Deltagare  

Studiens urval består av 51 förskolepedagoger, samtliga kvinnor, som arbetar med barn 

i åldrarna 1-5 år. Förskolorna är belägna i områdena Vivalla och Brickebacken vilka ligger i 

utkanten av Örebro. De präglas av en stor kulturell mångfald och socioekonomisk utsatthet. 

Deltagarnas ålder sträcker sig från 25 till 64, med en medelålder av 45 år. Mängd 

arbetslivserfarenhet inom yrket sträcker sig från mindre än ett år till 40 år, med ett 

medelvärde av 16 år. Något fler än hälften av deltagarna har en eftergymnasial utbildning, 

och drygt en fjärdedel har ett annat modersmål än svenska. Se Tabell 1 för en översikt av 

bakgrundsvariablerna på deltagarna.  

Från det ursprungliga urvalet av 57 deltagare inkluderades 51 stycken i analysen. En 

deltagare föll bort på grund av att sjukdom gjorde att den inte deltog vid något 

konsultationstillfälle och därmed inte fyllde i några skattningar. En deltagare uteslöts ur 

analysen då den bytte avdelning under konsultationens gång och därmed inte längre arbetade 

med samma barn och kollegor. Dessutom uteslöts ett arbetslag på fyra personer på grund av 

att kriteriet av att ha fokus på ett specifikt barn inte uppfylldes. För de slutgiltiga analyserna 

innebär detta att interventionsgruppen består av 23 deltagare fördelade på 6 arbetslag, och 

väntelistgruppen består av 28 deltagare fördelade på 7 arbetslag. Två arbetslag bestod av 2 

pedagoger; tre av 3 pedagoger; fem av 4 pedagoger; två av 5 pedagoger; samt ett av 8 

pedagoger. 
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Randomisering  

Randomiseringen skedde i två omgångar. Första omgången var i samband med att vi 

hade fått intresseanmälningar från de sex avdelningar som ingick i det första skolområdet 

som tillfrågades. Med hjälp av en slumpgenerator från hemsidan www.random.org skapade vi 

en lista med sex rader, där varje rad var avsedd för varsin avdelning. Till dessa rader 

slumpades siffrorna 1 och 2 ut, där 1 var lika med interventionsgrupp och 2 var lika med 

väntelistgrupp. Den andra omgången skedde i samband med att vi hade fått 

intresseanmälningar från de åtta avdelningarna från det andra skolområdet som tillfrågades. 

Då utökades listan med åtta nya rader som fylldes på med de nya avdelningarna och som 

slumpmässigt tilldelades antingen en 1:a eller en 2:a.  

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom självskattningsformulär (finns i sin helhet i Bilaga 1). 

Dessa skattades före första konsultationsträffen, efter den sista, samt ytterligare en gång en 

månad efter sista träffen. De deltagare som är en del av väntelistgruppen fick dessutom göra 

ytterligare en skattning tre veckor innan den första träffen. All datainsamling genomfördes på 

plats ute hos arbetslagen. De blev informerade om att de skulle fylla i formulären individuellt, 

Tabell 1

Deltagarnas demografiska data

Utbildning Modersmål Ålder Erfarenhet

Gymnasial Högskola Svenska Annat

Grupp % % % % M (SD) M (SD)
Interventiona 30,4 69,6 73,9 26,1 43 (11) 14,9 (12,2)

Väntelistab 57,1 42,9 71,4 28,6 47 (10) 17,4 (11,1)

Totalt 45,1 54,9 72,5 27,5 45 (11) 16,3 (11,6)

Not. Ålder och erfarenhet i år. 
an = 23. bn = 28.
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och vi fanns till hands om de undrade över någon fråga och kunde överse att skattningarna 

administrerades på ett korrekt sätt. Deltagarna blev tilldelade en personlig kod, som sedan 

användes istället för namn när de fyllde i formulären. När deltagarna var klara med 

formulären lade de ner det i ett kuvert. Målet var att göra datainsamlingen så anonym som 

möjligt. 

Konsultation 

Arbetslagen fick ta del av psykologisk fallkonsultation (Guvå & Hylander, 2012). De 

blev informerade om att vi kommer att träffas vid tre tillfällen, men att vi kan komma överens 

om att bara träffas en eller två gånger, eller också en fjärde gång, beroende på personalens 

upplevda behov. Konsultationsträffarna ägde rum varannan vecka i den aktuella förskolans 

lokaler, en och en halv timme per gång. Fokus skulle vara på ett enskilt barn som 

pedagogerna upplever svårigheter kring att hantera professionellt. Barnet var för oss som 

konsulter helt anonymt.  

Första träffen inleddes med en skattning till förmätningen. Efter detta gick arbetet över 

till ett utforskande av problemet och pedagogernas berättelse om barnet. Guvå & Hylanders 

(2012) intervjuguide användes för detta ändamål. Första träffen avslutades sedan med en 

uppgift: Pedagogerna skulle observera vad det är som sker i interaktionen mellan dem och 

barnet. Träff nummer två inleddes med en kortare sammanfattning av första träffen, samt en 

fråga av vad pedagogerna upptäckt sen sist genom uppgiften de fick. Arbetet kretsade sedan 

kring dessa nya situationer som togs upp. En eller två situationer utforskades på djupet, och 

hypoteser till att skapa förståelse om varför det blev som det blev och förslag till alternativa 

handlingsstrategier diskuterades. Av de nya uppslag som kom upp i samtalet så avslutades 

träffen med att konsulten föreslog att pedagogerna provar något av dem till nästa gång. Tredje 

träffen tar sedan avstamp i hur dessa nya sätt att agera fungerat för dem och barnet. 
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Pedagogerna fick utvärdera och eventuellt modifiera sina strategier framöver. De sista femton 

minuterna tillägnades åt skattningarna till eftermätningen, och ett datum för 

uppföljningsmätning bokades in. 

I slutet av varje konsultationsträff fick pedagogerna utvärdera samtalet genom Session 

Rating Scale. Man skattar dagens samtal genom att sätta ett kryss på en linje över hur bra 

man tycker att samtalet har passat in på fyra olika dimensioner: Relation, mål och ämnen, sätt 

att arbeta på, samt allmänt. Syftet var att kunna utvärdera arbetet tillsammans på ett enkelt 

och tidseffektivt sätt. Deltagarna fick veta att dessa skattningar inte skulle användas i studien 

på något sätt, utan att vi använde oss av dem för att kvalitetssäkra vårt arbete tillsammans. 

Resultaten på dessa skattningar kommer alltså inte att vara en del av analysen i denna studie. 

Metodhandledning 

Under tidsperioden för konsultationerna fick vi metodhandledning av två 

skolpsykologer med klinisk erfarenhet av att arbeta med psykologisk fallkonsultation. Under 

de åtta veckor som konsultationerna ägde rum träffades vi vid fyra tillfällen á 60 minuter. 

Översättningsförfarande 

Då PSQ och TSES inte fanns tillgängliga i svenska versioner påbörjade vi ett 

översättningsarbete av dem. Vi översatte frågorna med det övergripande syftet att behålla 

avsikten, eller meningen, med dem. I samband med detta ändrades vissa av orden i TSES för 

att bättre tala till förskolepedagoger. När detta första steg hade gjorts lät vi en för studien 

oberoende förskolepedagog svara på samtliga formulär (PSQ, CBI, TSES) och ge oss 

feedback. Efter dessa synpunkter gjordes sedan vissa justeringar. Därefter lät vi en person 

göra en återöversättning av vår svenska översättning tillbaka till engelska för att se om 

meningen i frågorna behölls. Den engelska återöversättningen jämfördes med den engelska 
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originalöversättningen. Efter denna procedur bedömde vi att våra svenska översättningar 

behöll frågornas mening från originalen. 

Mätinstrument 

Perceived Stress Questionnaire (PSQ) - Recent form. PSQ består av 30 påståenden 

med fyra svarsalternativ som går från 1 (nästan aldrig) till 4 (nästan alltid) (Levenstein et al., 

1993). Skattaren ska svara på hur ofta påståendet passade in den senaste månaden. Frågorna 

är vinklade mot begränsningar som kommande utifrån individens psyke, och inte som inifrån 

kommande oro eller liknande (t.ex. “Du känner att alltför många krav ställs på dig” eller “Du 

är under press från andra människor”). Åtta frågor är reverserade. Summan används sedan för 

att räkna ut ett PSQ-index som sträcker sig från 0 (ingen stress) till 1 (maximal stress). Det 

finns som en generell eller som en tidsbegränsad stresskala (den senaste månaden). Den 

sistnämnda användes i denna studie, då vi ville ha ett mått som var känsligt för förändringar 

över kortare tidsperioder, och som ger en här-och-nu bild av individens stressupplevelse. 

PSQ har visat sig ha en intern konsistens på ,87 – ,92, och en test-retestreliabilitet på  

,82 – ,87 (med ett medel av 8 respektive 13 dagar emellan skattningstillfällena; Levenstein et 

al., 1993; Sanz-Carrillo, García-Campayo, Rubio, Santed, & Montoro, 2002). En studie i 

Sverige har genomförts av Bergdahl & Bergdahl (2002). Utifrån medelvärdet och 

standardavvikelsen skapade Bergdahl och Bergdahl (2002) kategorier, där ett PSQ-index på 0 

– ,34 indikerar låg stress, ,35 – ,46 måttlig stress, och ,47 – 1 hög stress. I denna studie 

använder vi dessa värden som riktlinjer.  

I en studie fann man att kvinnor hade ett signifikant högre medelvärde än män 

(Levenstein et al., 1993), vilket senare inte var fallet i den svenska studien. Där fann man 

dock att kvinnor mellan 30 och 39 år dominerade bland de deltagare som hade måttlig och 

hög stress (Bergdahl & Bergdahl, 2002). 
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Copenhagen Burnout Inventory (CBI). CBI är ett formulär som avser mäta 

utmattningsdimensionen av utbrändhet. Formuläret är uppdelat på tre skalor som riktar sig 

mot personlig (6 frågor), arbetsrelaterad (7 frågor), respektive klientrelaterad (6 frågor) 

utmattning. Frågorna svaras med att ringa in ett av fem svarsalternativ. Beroende på fråga är 

svarsalternativen antingen i hur hög grad man håller med, från 1 (i väldigt hög grad) till 5 (i 

väldigt låg grad), eller i vilken frekvens man upplever det, från 1 (alltid) till 5 (aldrig/nästan 

aldrig). Svaren poängsätts enligt följande: Svarsalternativ 1 = 100, 2 = 75, 3 = 50, 4 = 25, och 

5 = 0. Undantaget är fråga 7 på den arbetsrelaterade utmattningsskalan där poängsättningen är 

reverserad. Poängen summeras och medelvärdet räknas ut. Då får man ett värde mellan 0 och 

100, där högre siffra indikerar högre grad av utbrändhet. 

Cronbachs alfa har visat sig ligga på ,85 för klientrelaterad utbrändhet och ,87 för 

personlig och arbetsrelaterad utbrändhet. De tre skalorna kan användas var för sig beroende 

på frågeställning och syfte. De tre skalorna utformades för att möjliggöra undersökningar av 

utbrändhet i alla möjliga kontexter, och Kristensen et al. (2005) menar att man kan se 

meningsfulla skillnader i poängen mellan skalorna inom olika yrkesgrupper (t.ex. arbetare 

med mycket klientkontakt kan få höga värden på klientrelaterad utbrändhet men inte på 

personlig utbrändhet, eller att arbetare med hög administrativ börda kan få höga poäng på 

arbetsrelaterad utbrändhet men inte på klientrelaterad). Skalorna korrelerar högt med 

varandra, och vissa undrar om den höga korrelationen snarare betyder att skalorna inte har 

något diskriminativt värde, eller om det helt enkelt är så att de speglar “verkligheten” av 

utbrändhet; att utmattning på jobbet naturligt blöder över in på privatlivet och vice versa 

(Winwood & Winefield, 2004). I denna studie beslutade vi på förhand att använda samtliga 

tre skalor då vi inte ville snäva in oss på en viss domän av utbrändhet utan få ett bredare mått. 
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I valideringsstudierna fann man ett sammanslaget medelvärde på 33,43 (SD = 17,23) av 

samtliga skalor hos kvinnorna i urvalet. Gränsen för hög grad av utbrändhet går vid 50 poäng 

eller mer (Borritz & Kristensen, 2004), och en förändring på 5 poäng åt endera hållet anses 

som signifikant för individen (Kristensen et al., 2005). Det är dessa riktlinjer vi kommer att 

förhålla oss till i den aktuella studien. 

CBI är översatt till svenska av Arneson, Bendtsen, & Jansson von Vultée (2000). 

Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TSES) - Long form - Subskala Classroom 

Management. TSES består av tre subskalor och finns i långformat och kortformat. Mot 

bakgrund i tidigare forskning och av relevans för denna studie valde vi ut en av subskalorna, 

classroom management, ur det långa formuläret. Denna skala avser mäta lärarens upplevda 

förmåga att hantera klassrummet och skapa pedagogiska förutsättningar trots störande 

moment. Vi bedömde att det är den typen av självförmåga som ligger närmast det man jobbar 

med inom psykologisk fallkonsultation.  

Skalan innehåller 8 frågor, till exempel: “Hur mycket kan du göra för att lugna ett barn 

som är bråkigt eller stökigt?” och “Hur bra kan du upprätta rutiner så att dagens aktiviteter 

fortlöper smidigt?”. Skattaren ska ringa i det alternativ som bäst speglar hur mycket den 

upplever att den kan göra för att påverka det som varje fråga berör. Svarsalternativen är på en 

niogradig skala från 1 (ingenting) till 9 (mycket). Resultatet räknas ut genom att använda 

medelvärdet på skattningen. Det finns inga kategorier eller cut-off värden.  

TSES utvecklades och testades i en serie av tre olika studier av Tschannen-Moran & 

Woolfolk Hoy (2001) i urval av amerikanska lärare, som befann sig i ett spann från förskolan 

upp till gymnasiet. Genom faktoranalys fann de tre subskalor; instructional strategies, 

student engagement och classroom management. Reliabiliteten (interna konsistensen) visade 

sig vara hög på långformatet av samtliga subskalor (> ,87). Validiteten testades i jämförelser 
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med etablerade skalor. TSES hade en stark korrelation (> ,5) med formulär som mäter lärares 

personliga självförmåga. I detta urval låg medelvärdet på subskalan för classroom 

management på 7, ett värde som är något högre än i andra studier (Duffin, French, & Patrick, 

2012). I andra västerländska sample, som innefattar mer yrkeserfarna lärare, har däremot 

högre medelvärden på 7,5 – 7,7 funnits (Klassen & Chiu, 2010; Klassen & Chiu, 2011). 

Skalans validitet har utforskats i olika kulturer. I en studie deltog sex olika sample av 

lärare, fördelat på fem länder i Nordamerika, Asien och Europa (Klassen et al., 2009). 

Klassen et al. (2009) drog slutsatsen att skalan visar upp liknande psykometriska egenskaper 

över olika kulturer och olika nivåer (förskolan/lågstadiet jämfört med mellanstadiet/

högstadiet).  

Statistisk analys 

Valet av statistisk analysmetod till vår huvudanalys gjordes a priori och föll på 

ANCOVA. Metoden anses vara den mest lämpliga för att analysera skillnader mellan grupper 

i de flesta typer av randomiserade kontrollstudier (Comer & Kendall, 2013). En fördel med 

ANCOVA är att förmätningen av beroendevariabeln kan användas som kovariat för att jämna 

ut (kontrollera för) skillnader som finns mellan grupperna före konsultationen. Det reducerar 

mellangruppslig varians och ökar sannolikheten att kunna dra korrekta slutsatser om effekten 

av interventionen (Comer & Kendall, 2013). Dessutom minskar den inomgruppsliga 

variansen, vilket ökar studiens power (Field, 2009). Med hjälp av ANCOVA analyseras 

skillnaden mellan grupperna vid eftermätningen. 

För de inomgruppsliga analyserna används repeated measure ANOVA. Det är en 

lämplig metod för att analysera inomgruppsliga skillnader över tid med fler än två tidpunkter 

(Field, 2009). För att fastställa vilka tidpunkter som skiljer sig från varandra tillämpas post 

hoc-testet Bonferroni.   
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Hypoteserna 2b, 3 och 4, som är intresserade av förändring över tid mellan olika 

grupper, analyseras med hjälp av interaktionsanalyser i mixed ANOVA. Interaktionseffekten i 

ANOVA representerar en enkel form av moderatoranalys (Baron & Kenny, 1986), vilket är av 

intresse i hypotes 4. Då denna typ av analys inte är huvudfokus i studien anses den metoden 

vara god nog.  

På grund av grupprandomiseringen av arbetslagen är inte deltagarna i samplet 

oberoende av varandra. Det är troligt att individer i samma grupper (arbetslag) är mer lika 

varandra än de i andra grupper (Baldwin, Stice, & Rohde, 2008). Detta introducerar 

mellangruppslig varians i datan som annars inte skulle finnas där, vilket minskar 

sannolikheten att kunna dra korrekta slutsatser och ökar risken att finna skillnader när det i 

verkligheten inte finns några. Intraklusterkorrelation (ICC) är ett mått på hur mycket 

individer i samma grupper liknar varandra, genom att jämföra variansen mellan grupperna 

med variansen inom grupperna. I denna studie räknas ICC ut med hjälp av ANOVA och en 

ekvation baserad på en envägsmodell för enskilda värden (Field, 2009). Eftersom vi ska 

genomföra analyser med ANCOVA är det även lämpligt att räkna ut ICC med hjälp av 

ANCOVA (Hedges & Hedberg, 2007). Detta ger ett korrekt värde på hur stor del av variansen 

som finns kvar, efter det att kovariatvariabelns (förmätningens) varians tagits bort, som 

påverkas av beroendet i grupperna. I enlighet med rekommendationerna rapporteras ICC för 

beroendevariablerna (Murray & Blitstein 2003), men bara för dem som innefattas i den 

mellangruppsliga analysen. Det framräknade ICC värdet kan sträcka sig från -1 till 1. Ett 

positivt värde betyder att det finns ett beroende inom grupperna, medan ett negativt värde 

betyder att det inte finns det (deltagarna skiljer sig mer inom grupperna än mellan grupperna).  

Det finns sätt att ta hänsyn till effekten av beroendet inom grupperna i den statistiska 

analysen, vilket möjliggör giltiga slutsatser (Murray, Varnell, & Blitstein 2004). Ett sätt är att 
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räkna ut variansinflationsfaktorn (VIF) med hjälp av ICC (se Baldwin, Murray, & Shadish, 

2005). Det ger ett mått på hur mycket variansen skulle öka om inte beroendet i grupperna 

existerade. VIF används sedan för att justera testvärdet (Baldwin et al., 2005). Det innebär att 

man tar hänsyn till att testvärdets standardfel är större om det finns ett beroende inom 

grupperna. Denna metod används för att justera testvärdena i studiens huvudanalys; de 

mellangruppsliga jämförelserna i ANCOVA. Det är vanligt att man baserar frihetsgraden på 

antal grupper istället för individer, men det kommer vi inte att göra då det riskerar att bli för 

konservativt i en studie med mindre än 20 grupper (Baldwin et al., 2008). De övriga 

analyserna i den här studien är inomgruppsliga, över tid, och kräver annorlunda 

tillvägagångssätt (Baldwin et al., 2008). På grund av tidsbrist har vi valt att inte justera dem 

utan nöjer oss med att justera studiens huvudsakliga resultat. Även om det rekommenderas att 

alltid ta hänsyn till ICC i analysen har man funnit att det inte brukar ha en stor påverkan på 

effektstorlekarna i repeated measures ANOVA (Baldwin et al., 2008).  

Analysen utgår från principen avsikt att behandla (intention-to-treat). Det betyder att de 

51 (50 för CBI; 49 för PSQ) deltagare som fyllt i minst en giltig skattning inkluderas i den 

fullständiga analysen. Alla dessa deltog även vid minst ett konsultationstillfälle. Det är en 

konservativ hantering av saknad data, men tillåter oss behålla den statistiska kraften av 

samtliga deltagare. För de individer som det saknas en förmätning från kopierades 

nästkommande mätnings data som förmätning. För varje formulär måste 80% av frågorna 

vara besvarade för att skattaren ska anses som en svarare. Om det saknas svar som inte 

överstiger 20% av skalans frågor ersätts dessa av medelvärdet. Allt som allt ersattes 10 

mätpunkter på PSQ; 13 på TSES (varav en förmätning); samt 12 på CBI. Svarsfrekvensen 

räknat på varje formulär över varje skattningstillfälle var 91,3 procent.  
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Resultat 

I Tabell 2 visas ICC för utfallsvariablerna i den mellangruppsliga analysen, uträknat 

med ANOVA och ANCOVA. I Tabell 3 presenteras samtliga av gruppernas skattningar vid 

varje skattningstillfälle, samt de sammanslagna värdena. 

Tabell 2

ICC för respektive mått beräknat med ANOVA samt när variansen från förmätningen  
tagits bort med ANCOVA

ANOVA ANCOVA

TSES PSQ CBI TSES PSQ CBI

ICC 0,15 −0,12 −0,07 0,26 0,21 −0,23

Not. ICC = Intraclass correlation; TSES = Teachers’ Sense of Efficacy Scale; PSQ = Perceived  
Stress Questionnaire; CBI = Copenhagen Burnout Inventory.

Tabell 3

Gruppernas värden på samtliga formulär och skattningstillfällen

Intervention

(n = 23)

Väntelista

(n = 28)

Båda

(N = 51)

Formulär och tillfälle M (SD) M (SD) M (SD)

PSQ

Väntelisteförmätning - ,36 (,15)a -
Före ,34 (,11)a ,35 (,16)b ,35 (,13)
Efter ,28 (,11)b ,34 (,17) ,32 (,15)

Uppföljning ,26 (,11) ,34 (,16) ,31 (,14)

TSES

Väntelisteförmätning - 7,2 (1,10)a -
Före 6,96 (1,02)a 6,99 (1,09)b 6,98 (1,05)
Efter 7,26 (0,93)b 7,18 (1,05) 7,21 (0,99)

Uppföljning 7,2 (1,20) 7,2 (1,10) 7,2 (1,20)

CBI

Väntelisteförmätning - 35,62 (17,04)a -
Före 36,24 (13,77)a 33,94 (16,20)b 35,00 (17,04)
Efter 32,49 (13,83)b 34,75 (17,01) 33,71 (15,51)

Uppföljning 30,61 (14,94) 34,99 (19,26) 32,97 (17,38)

Not. PSQ = Perceived Stress Questionnaire; TSES = Teachers’ Sense of Efficacy Scale; CBI =  
Copenhagen Burnout Inventory. 
aDe data som användes som förmätning vid de mellangruppsliga analyserna. bDe data som användes  
som eftermätning vid de mellangruppsliga analyserna. 
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Hypotes 1 

Förskolepedagogerna i interventionsgruppen som har fått psykologisk fallkonsultation 

kommer att skatta sin självförmåga högre och sin stress och utbrändhet lägre än 

förskolepedagogerna i väntelistgruppen som inte fått psykologisk fallkonsultation. 

Med hjälp av ANCOVA jämfördes interventionsgruppens eftermätning med 

väntelistgruppens andra förmätning. Förmätningen av respektive utfallsmått användes som 

kovariatvariabel.  

Resultatet (se Tabell 4) visar att förskolepedagogerna som fick konsultation skattade 

lägre stress och högre självförmåga i genomsnitt i jämförelse med förskolepedagogerna som 

inte fick konsultation, med medelstora effektstorlekar. Den genomsnittliga skattningen av 

utbrändhet skiljer sig inte åt beroende på om förskolepedagogerna fick konsultation eller inte.  

Skattningen av utbrändhet var inte normalt fördelad. Kompletterande analyser med det 

icke-parametriska testet Mann-Whitney bekräftar att det inte fanns några signifikanta 

skillnader mellan grupperna vare sig på för- eller eftermätningen. 

Tabell 4

Resultaten på ANCOVA av den mellangruppsliga jämförelsen

Interventions-

gruppen

Väntelist-

gruppen

(n = 23) (n = 28) fg F η²
Självförmåga förea 1, 48 142,59** 0,75
Självförmåga efter 7,4 (0,11) 6,9 (0,10) 1, 48 4,86* 0,16
Stress förea 1, 46 238,62** 0,84
Stress efter ,29 (,012) ,35 (,011) 1, 46 6,64* 0,20
Utbrändhet förea 1, 47 214** 0,82
Utbrändhet efter 32,2 (1,36) 34,19 (1,25) 1, 47 1,18 0,02

Not. Justerade medelvärden (standardfel) på de olika utfallsmåtten med hänsyn till förmätningen.  
F-värdena på eftermätningarna är justerade med hänsyn till ICC. η² inte justerad efter ICC. 
aKovariatvariabelns (förmätningens) samband med eftermätningen. 
* p < ,05. ** p < ,01.
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Hypotes 2 

Samtliga förskolepedagoger, över både interventions- och väntelistgruppen, kommer att 

skatta högre självförmåga och lägre stress och utbrändhet direkt efter konsultationen och 4 

veckor efteråt än vad de skattade före konsultationen. 

I första steget av analysen i repeated measure ANOVA slogs väntelist- och 

interventionsgruppens skattning av respektive utfallsmått före, efter och vid uppföljningen av 

konsultationen ihop till tre oberoende inomgruppsliga variabler. Detta möjliggjorde att 

undersöka förändringar över tid för samtliga förskolepedagoger som deltog i konsultationen.  

Resultatet (se Tabell 5) visar att förskolepedagogernas genomsnittliga skattning av 

stress minskade signifikant över tid. Effektstorlekarna på kontrasterna från förmätningen till 

eftermätningen och uppföljningen indikerar medelstora till stora effekter (partial η² = ,16 

och ,26).  

Även förskolepedagogernas genomsnittliga skattning av självförmåga ökade signifikant 

över tid. Effektstorleken på kontrasten mellan förmätningen och eftermätningen är medelstor 

(partial η² = ,14).  

Däremot förändrades inte förskolepedagogernas genomsnittliga skattning av utbrändhet 

över tid. Då vi inte fann någon effekt av konsultationen på utbrändhet i ovanstående 

huvudanalyser utesluter vi denna variabel i vidare analyser.  
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Hypotes 2b. Skattningen av självförmåga, stress och utbrändhet kommer inte att skilja 

sig åt över tid beroende på vilken grupp (intervention eller väntelista) förskolepedagogerna 

tillhör. 

I nästa steg utökades ovanstående analys till en mixed design ANOVA och 

grupptillhörighet lades till som en mellangruppslig oberoende variabel.  

Resultatet visar en signifikant interaktion mellan skattningen av stress över tid och 

grupptillhörighet, F(2, 94) = 6,15; p < ,01; partial η² = ,12. Kontrasten för interaktionen var 

signifikant från förmätningen till eftermätningen F(1, 47) = 5,60; p < ,05; partial η² = ,11; och 

uppföljningen F(1, 47) = 12,05; p < ,01; partial η² = ,20; men inte från eftermätningen till 

uppföljningen. Gruppernas medelvärden (se Tabell 2) visar att interaktionseffekten ger 

uttryck för att förskolepedagogernas skattning av stress i interventionsgruppen minskade mer 

från förmätningen till eftermätningen och uppföljningen än vad den gjorde i väntelistgruppen.   

Förskolepedagogernas skattning av självförmåga skiljde sig inte åt över tid beroende på 

om de tillhörde interventions- eller väntelistgruppen, F(2, 98) = ,24, p > ,05. 

Tabell 5

Resultaten på repeated measures ANOVA av den inomgruppsliga jämförelsen

Före Efter Uppföljning fg F

Självförmåga 7,0 (0,15) 7,2 (0,14)a 7,2 (0,16) 2, 100 3,78*
Stress ,35 (,02) ,32 (,02)a ,31 (,02)a 1,7, 85,9b 9,68**
Utbrändhet 35,0 (2,1) 33,7 (2,2) 33,0 (2,5) 2, 98 1,59

Not. Medelvärde (standardfel). N = 51.  
aDet finns en signifikant skillnad mellan detta mättillfälle och förmätningen, p < ,05, post hoc  
Bonferroni. bJusterad frihetsgrad baserat på uppskattningen av sfäricitet enligt Greenhouse-Geisser. 
* p < ,05. ** p < ,01.
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Hypotes 3 

Förskolepedagoger med en stor ökning av självförmåga kommer att få en större 

minskning i stress och utbrändhet i jämförelse med förskolepedagoger med en liten eller 

obefintlig ökning av självförmåga. 

Förskolepedagogernas delades upp i två grupper beroende på förändringen i 

självförmåga från skattningen före till efter konsultationen, varav de 50% som fick den 

största ökningen i självförmåga hamnade i gruppen “stor ökning” (spann = 2,3 – 0,2; M = ,68; 

SD = ,44) och de kvarvarande 50% som fick en väldigt liten ökning, ingen alls, eller till och 

med en minskning hamnade i gruppen “liten ökning” (spann = 0,2 – (-)1,2; M = -,2; SD =  

,35). Denna gruppindelning lades in som en mellangruppslig variabel i en mixed design 

ANOVA för att undersöka om det fanns en interaktion med förändringen av stress från före 

till efter konsultationen. Anledningen till att analysen begränsandes till för- och 

eftermätningen av stress är att uppföljningsskattningens varians inte är homogen mellan 

grupperna.  

Resultatet visar att förskolepedagogernas skattning av stress över tid, från förmätningen 

till eftermätningen, skiljde sig signifikant åt beroende på vilken grupp de tillhörde, F(1, 46) = 

6,68; p < ,05; partial η² = ,13, med medelstor effekt. Baserat på en visuell granskning (se 

Figur 4) ger interaktionseffekten uttryck för att förskolepedagogerna med en stor ökning i 

självförmåga minskade mer i stress från före till efter konsultationen än förskolepedagogerna 

med en liten ökning av självförmåga.  
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Figur 4. Visar utvecklingen av stress beroende på förändring i självförmåga. Gruppen som 

skattade en Liten/obefintlig ökning i självförmåga skattade en minskning i stress med ,005 på 

PSQ index. Gruppen som skattade en Stor ökning i självförmåga skattade en minskning i 

stress med ,057 på PSQ index. 

Hypotes 4 

Förskolepedagogernas ursprungsnivå av självförmåga kommer att moderera 

förändringen av stress och utbrändhet mellan för- och eftermätningen och uppföljningen.  

I den här analysen grupperades förskolepedagogerna beroende på deras skattning av 

självförmåga före konsultationen, varav de 50% som skattade högst hamnade i gruppen “hög 

självförmåga” (spann = 7,1 – 9,0; M = 7,8; SD = 0,5) och de kvarvarande 50% som skattade 

lägst hamnade i gruppen “låg självförmåga” (spann = 4,5 – 6,9; M = 6,1; SD = 0,7). Dessa 
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grupper lades sedan in som en mellangruppslig variabel i en mixed design ANOVA för att 

undersöka om det fanns en interaktion med skattningen av stress över tid.  

Resultatet visade att interaktionen mellan gruppindelningen och skattningen av stress 

över tid inte var signifikant, F(2, 94) = .28, p > .05. Detta indikerar att pedagogernas 

skattning av självförmåga före konsultationen inte modererade effekten av konsultationen på 

stress.  

Relevanta förbättringar  

För att få en uppskattning av hur många deltagare som upplevde en relevant förbättring 

av stress så gjordes en deskriptiv analys av deras skattningar av PSQ vid förmätningen och 

vid uppföljningen. Vi använde oss av Bergdahl och Bergdahls (2002) framtagna kategorier, 

och tittade på hur många individer som hade bytt grupp. I Tabell 6 presenteras fördelningen 

mellan de olika kategorierna, även vid eftermätningen. Tretton individer (27%) hade från 

förmätning till uppföljningsmätning bytt till en lägre stresskategori. Av dessa kom fem från 

kategorin Hög stress och åtta från kategorin Måttlig stress. En individ gick från Hög stress till 

Låg stress. Tre individer (6%) hade från förmätning till uppföljningsmätning försämrats och 

flyttats upp en kategori.  
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Diskussion 

Vår första hypotes var att de förskolepedagoger som fått konsultation skulle skatta sin 

självförmåga högre, och sin stress och utbrändhet lägre, än de pedagoger i väntelistgruppen 

som ännu inte fått konsultation. Resultaten stöder hypotesen vad gäller stress och 

självförmåga, men inte utbrändhet. De förskolepedagoger som fick ta del av psykologisk 

fallkonsultation upplevde i genomsnitt mindre stress och hade en ökad tilltro till sin förmåga i 

jämförelse med förskolepedagoger som inte fick ta del av det.   

Vår andra hypotes var att samtliga pedagoger skulle skatta lägre stress och utbrändhet 

och högre självförmåga direkt efter genomförd konsultation och fyra veckor efteråt än vad de 

gjorde före konsultationen. Resultatet vad gäller stress stödjer hypotesen. 

Förskolepedagogerna skattade lägre stress vid efter- och uppföljningsmätningen än vid 

förmätningen, medan skattningen mellan eftermätningen och uppföljningen var likartad. 

Resultatet vad gäller självförmåga stödjer också vår hypotes. Förskolepedagogerna skattade 

Tabell 6

Deltagarnas fördelning i olika kategorier av stress mätt med PSQ vid samtliga  
skattningstillfällen

Antal %

Före
Låg 27 55,1

Måttlig 13 26,5
Hög 9 18,4

Efter
Låg 31 63,3

Måttlig 11 22,4
Hög 7 14,3

Uppföljning
Låg 33 67,3

Måttlig 11 22,4
Hög 5 10,2

Not. PSQ = Perceived Stress Questionnaire. PSQ Index låg stress = 0 – ,34; måttlig stress = ,35 –  
,46; hög stress = ,47 – 1. 
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sin självförmåga högre vid eftermätningen än vid förmätningen, medan skattningarna inte 

skiljde sig åt från eftermätningen till uppföljningen. I motsats till vår hypotes visar resultatet 

av utbrändhet ingen signifikant förändring mellan något mättillfälle. 

Som en del av vår andra hypotes (2b) förutsåg vi att skattningen över tid inte skulle 

skilja sig åt beroende på om förskolepedagogerna tillhörde interventions- eller 

väntelistgruppen, när båda grupperna hade fått konsultation. I enlighet med hypotesen skiljde 

sig inte grupperna åt vad gäller skattning av självförmåga över tid. Självförmåga ökade alltså 

lika mycket oavsett grupp av konsultationen. I motsats till hypotesen skiljde sig grupperna åt 

vad gäller skattning av stress över tid. Det antyder att grupperna svarade olika bra på 

konsultationen. Närmare bestämt, nedgången av stress var större hos pedagogerna i 

interventionsgruppen från förmätningen till eftermätningen och uppföljningen, medan den 

inte skiljde sig mellan grupperna från eftermätningen till uppföljningen. Eftersom det inte 

fanns någon effekt på utbrändhet varken mellangruppsligt eller inomgruppsligt så 

exkluderades det utfallsmåttet i den här analysen. 

Vår tredje hypotes var att ju större ökning pedagogerna skattade av sin självförmåga 

efter genomförd konsultation, ju större nedgång skulle de skatta av sin stress och utbrändhet. 

Analysen genomfördes på stress, och resultatet från den bekräftar vår hypotes. Den grupp av 

förskolepedagoger som fick en hög ökning av självförmåga fick en större nedgång i stress än 

den gruppen av förskolepedagoger som fick en väldigt liten ökning, ingen alls, eller en 

minskning av självförmåga.  

Vår fjärde och sista hypotes var att konsultationens effekt på pedagogernas stress- och 

utbrändhetsnivåer skulle skilja sig åt beroende på nivå av självförmåga innan konsultationens 

start. Analysen utfördes på stress över tid och resultatet stred mot vår hypotes; pedagogernas 

ursprungsnivå av självförmåga modererade inte effekten av konsultation på stress. 
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För att undersöka om förändringarna innebar relevanta förbättringar för 

förskolepedagogerna jämfördes resultaten med framtagna stresskategorier från en svensk 

normgrupp (Bergdahl och Bergdahl, 2002). Vid uppföljningen hade 13 individer (27%) 

förbättrats och bytt till en lägre stresskategori medan endast 3 individer (6%) försämrats och 

bytt till en högre stresskategori. Detta indikerar att resultaten inte bara är statistiskt 

signifikanta utan även innebar relevanta förbättringar för enskilda individer.  

Sammanfattningsvis ger den här studien stöd åt psykologisk fallkonsultations positiva 

effekter på förskolepersonal. En kort, lättimplementerad intervention i den dagliga 

verksamheten kan ge kännbara förändringar i pedagogernas upplevelse av stress och tilltro till 

sin förmåga.  

Resultatet från denna pilotstudie bidrar med flera nya fynd till forskningsläget. För det 

första bidrar det med empirisk utvärdering av psykologisk fallkonsultation. Inga tidigare 

randomiserade kontrollerade studier har utvärderat psykologisk fallkonsultation i sin helhet 

(Erchul & Sheridan, 2014). För det andra bidrar det med att belysa vilka effekter konsultation 

i mindre skala har på skolpersonal. I tidigare studier har man främst tittat på konsultativa 

insatser i större format, där konsulten arbetar på flera nivåer (t.ex. organisation, lärare, 

föräldrar, barn) samtidigt och som, utöver den konsultativa indirekta problemlösningen, 

genomför utbildningsinsatser (Brennan et al., 2008). Specifikt indikerar fynden från denna 

studie att konsultation riktat mot lärare, med 2 – 4 träffar á 90 min, är tillräckligt för att 

åstadkomma positiva förändringar hos dem.    

Ett av studiens huvudfynd är att interventionen ökade pedagogernas självförmåga. Hur 

levereras denna ökning genom psykologisk fallkonsultation? Kopplingen kan finnas mellan 

konsultandens representationer (Guvå & Hylander, 2012) och källorna till utvecklingen av 

självförmåga (Bandura, 1994). Tittar man på teorin om vad det är som leder till förändring i 
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psykologisk fallkonsultation kan man se vissa beröringspunkter med självförmåga. Dessa 

finns mellan de komponenter som representationen består av – kognition, affekt och handling 

– som behöver förändras för att en vändning ska ske; samt de källor som påverkar 

utvecklingen av självförmåga – bemästringserfarenheter, modellinlärning, socialt 

övertygande, och fysiologiska och emotionella reaktioner (Bandura, 1994). Utifrån ett 

perspektiv av självförmåga kan man säga att det är just den (självförmågan) man försöker 

påverka genom konsultation; en tydligt avgränsad domänspecifik självförmåga som innefattar 

bemötandet av just det aktuella barnet (fallet) och de situationer det utspelar sig i. Samtalet är 

det verktyg man använder i psykologisk fallkonsultation, och genom detta kan man göra en 

sorts verbal övertalning om att pedagogen besitter den kompetens som behövs för att bemöta 

barnet: Genom att utforska tidigare erfarenheter, leka med tanken, och hjälpa till att förtydliga 

paralleller till saker hon gjort innan. Man kan även genom samtalet desarmera de negativa 

känslor som finns gentemot barnet; istället för att vara jobbigt, krävande, stökigt och 

oförståeligt, gör man det begripligt och försöker väcka nyfikenheten inför barnet och göra det 

mer spännande istället för skrämmande. Den viktigaste uppgiften för konsulten blir sedan, ur 

självförmågeperspektiv, att väcka pedagogens motivation till att prova något nytt i mötet med 

barnet. Det är genom detta som man kan få till stånd nya bemästringserfarenheter – vilket 

anses vara den mest inflytelserika källan till självförmåga (Bandura, 1994). Det är svårare att 

se en direkt koppling mellan psykologisk fallkonsultation och modellinlärning som källa till 

utveckling av självförmåga. Man kan dock resonera att konsulten kan fungera som en modell 

i hur den tar till sig det som berättas av barnet. Istället för att också tycka att det är jobbigt så 

visar konsulten en nyfikenhet för barnet, och vrider och vänder på vad det är som kan bidra 

till att det gör som det gör, och formulerar alternativ till att bemöta det. 
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Studiens andra huvudfynd är att psykologisk fallkonsultation hade effekt på 

förskolepedagogernas stress. En möjlig förklaring till detta är att självförmåga var en 

verksam mekanism som medierade denna effekt. Det skulle innebära att psykologisk 

fallkonsultation påverkade pedagogernas självförmåga, vilket i sin tur minskade deras stress. 

Även om den här studien inte kan uttala sig om ett temporalt samband finns det tidigare fynd 

från longitudinella studier som pekar på att självförmåga kan predicera stress och utbrändhet 

(Dicke et al., 2014; Schwarzer & Hallum, 2008). Forskningen pekar också på att 

självförmåga kan påverka hur vi uppfattar stressorer. Nyligen har man börjat titta på 

självförmåga som en personlig resurs i krav- och kontrollmodellen och funnit att 

självförmåga hos lärare predicerar mindre negativa krav och mer resurser relaterade till 

arbetet (Vera et al., 2012). En annan möjlig tolkning av fyndet är att den uppmärksamhet som 

konsulten visade fungerar stresslindrande. Pedagogerna har kanske under lång tid haft 

problem med och oroat sig över ett visst barn. När sedan konsulten tar sig tid och lyssnar, 

frågar, och validerar, kanske ett visst tryck från pedagogerna släpper. De fick ventilera.  

Det är också viktigt att belysa möjligheten av att särskiljningen av stress och 

självförmåga är ett rent teoretiskt resonemang. Kanske är de praktiskt oskiljbara; en 

minskning av stress ökar ens tilltro att hantera svårigheter, och en upplevelse av ökad 

självförmåga minskar den upplevda stressen. Möjligen har Bandura konceptualiserat ett 

kluster av skyddsfaktorer mot stress. Han nämner att individer med låg självförmåga tolkar 

stressensationer som tecken på att man inte har vad som krävs, och att de är generellt 

känsligare mot stress och nedstämdhet (Bandura, 1994). Han formulerar också ett sätt att öka 

människors självförmåga som att helt enkelt dämpa deras stressreaktioner och tolkningar av 

dessa sensationer. Utifrån detta kan självförmåga ses som ett sätt att beskriva “coping”. 
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Det fanns en tydlig skillnad i stressutveckling mellan de pedagoger som skattade en stor 

ökning av självförmåga jämfört med de som skattade en väldigt liten ökning, ingen alls, eller 

rent av en försämring. Men frågan är om det kastar något ljus på riktningen av sambandet? 

Den här studiens design har begränsad förmåga att utröna detta, då det inte finns någon 

kontroll av temporala skeenden. Förändringen av självförmåga och stress sker under samma 

tidsperiod. Kanske är det en nedgång i stress som föregår en ökning i självförmåga. Det är 

möjligt att det upplevda stödet som konsulten bidrar med till pedagogerna fungerar 

stresslindrande, och att detta ökar upplevelsen av självförmåga. En påverkan från en tredje 

variabel kan heller inte uteslutas. Resultaten i denna studie går dock i linje med det teoretiska 

antagandet att psykologisk fallkonsultation påverkar självförmåga. Att en ökning i 

pedagogernas självförmåga sammanföll med en nedgång i deras stress tillför ytterligare stöd 

åt att självförmåga är ett viktigt konstrukt att ta hänsyn till när det gäller utvecklingen av 

stress. Tidigare studier som funnit stöd för det har varit av tvärsnittlig eller longitudinell art, 

och huvudsakligen fokuserat på utbrändhet (Aloe et al., 2014; Brown, 2012).  

Varför skiljde sig interventions- och väntelistgruppen åt när det gällde effekten av 

psykologisk fallkonsultation på stress? Det är möjligt att konsekvensen av att vänta skapade 

systematiska skillnader i behov. De arbetslag som hamnade i väntelistgruppen fick vänta i tre 

veckor innan första konsultationsträffen, vilket innebar en väntetid på upp till 8 veckor från 

att de rekryterades. Det är sannolikt att det ursprungliga behovet av att arbeta med ett 

specifikt barn hann förändras. I vissa arbetslag, övervägande i väntelistgruppen, blev det 

tydligt att deras behov inte var så avgränsade (ett visst barn som var svårhanterligt), så att vi 

fick hjälpa dem att “skapa behovet” (ringa in ett barn som de tyckte var svårt, och sedan 

använda detta som fokus för konsultationerna). Frågan är hur stor påverkan skillnader i 

upplevt behov kan ha på effekten av konsultationen? Svaret från behandlingsforskningen är 
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att motivation till att förändras och förväntningar av förändringsarbetet (att klientens mål 

ligger i linje med behandlingen) är centrala för att få till stånd resultat (Seligman & 

Reichenberg, 2012). Det är tänkbart att ett lägre upplevt behov innebar att det fanns mindre 

stresskapande omständigheter i arbetet som konsultationen kunde påverka, oavsett ökning av 

självförmåga. Detta skulle kunna förklara varför konsultationen hade en liknande effekt på 

självförmåga mellan båda grupperna men inte på stress. 

Ett tredje huvudresultat är att interventionen inte hade en effekt på 

förskolepedagogernas nivå av utbrändhet. Detta strider mot våra förutsägelser, men är inte 

förvånande. Här blir studiens pilotkaraktär tydlig. Hypotesen om att psykologisk 

fallkonsultation skulle minska utbrändhet hos förskolepedagogerna var inte baserad på 

tidigare konsultationsforskning, utan på tvärsnittliga och longitudinella studier som har slagit 

fast att det finns ett negativt samband mellan självförmåga och utbrändhet. Utbrändhet kan 

tänkas kräva mer omfattande insatser för att påverkas. Har man under en period varit utsatt 

för stress utan chans att återhämta sig riskerar man att hamna i en utmattningsfas som präglas 

av “ihållande trötthet” (Perski, 2003, s. 104). Att påverka det skedet med en kort, 

arbetsrelaterad konsultativ insats kan te sig orealistiskt. Om individen dessutom lider av 

kognitiva, affektiva, immunologa eller attitydmässiga symtom så blir det plötsligt än mer 

resistent mot påverkan. Det är också värt att beakta den kritik som riktats mot att utbrändhet 

endast är relaterat till arbetet (Kristensen et al., 2005; Bianchi et al., 2014). Krav och 

påfrestningar inom olika arenor i livet är inte isolerade företeelser utan påverkar vårt 

allmänna mående. I linje med det kommer en intervention som enbart riktar sig mot arbetet 

att ha en begränsad påverkan på personalens utbrändhetsnivå. Resultatet i den här studien 

indikerar alltså att en konsultationsinsats i mindre format inte är tillräckligt för att påverka 

utbrändhet på kort sikt. Däremot vet vi inte om psykologisk fallkonsultation har en effekt på 
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utbrändhet på lång sikt, eller kan fungera som en buffert emot det. Teoretiskt sätt borde 

utbrändhet, som förstås som en produkt av långvarig stress, kunna förebyggas av en 

konsultationsinsats som minskar förskolepedagogers stress i upp till fyra veckor. 

Ett oväntat resultat var att förskolepedagogernas ursprungsnivå av självförmåga inte 

modererade effekten av psykologisk fallkonsultation på deras upplevda stress. I en studie av 

Dicke et al. (2014) diskuterades att en ökning av självförmåga är viktigare för de lärare som 

har en låg nivå av självförmåga, eftersom de påverkas mer av störningar i klassrummet och i 

förlängningen blir mer utbrända. Urvalet i den studien bestod av oerfarna lärare med ett 

medelvärde på 4,3 på skattningen av självförmåga, vilket kan jämföras med 

förskolepedagogerna i den aktuella studien med en genomsnittlig erfarenhet på 16 år och ett 

medelvärde på skattning av självförmåga på 7 (samtliga skattade > 4,3). Detta antyder att 

urvalen skiljer sig åt. En trolig förklaring till utebliven modererande effekt är därför att 

samplet i den aktuella studien tillhör en annan population av lärare som är mer erfarna och 

har högre självförmåga. Detta går i linje med andra studier som funnit att lärare mitt uppe i 

karriären har högre självförmåga än noviser (Tschannen-Moran & Hoy, 2007), medan 

självförmågan minskar i slutet av karriären (Klassen & Chiu, 2010). Man har även funnit ett 

samband mellan lärares självförmåga och ålder på barnen, med högre självförmåga hos lärare 

som har yngre barnen (Klassen & Chiu, 2010).   

En faktor att diskutera gällande självförmåga är mätinstrumentet. Som nämnts tidigare 

är det en balansgång i hur specifikt eller generellt man ska mäta självförmåga (Bandura, 

2006; Tschannen-Moran et al., 1998; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001). Vi valde att 

mäta självförmågan på avdelningsnivå, då vi även ville fånga in om arbetet med ett specifikt 

barn kunde ge effekt och “spilla över” till andra barn och avdelningen i stort. Kanske krävs 

en konsultativ insats över längre tid för att en tydlig sådan generalisering kan ske. Det är 
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troligt att vi hade sett en större effekt på självförmåga om vi använt ett snävt, barnspecifikt 

mått, men detta var inte aktuellt för denna studie.  

Praktiska implikationer 

Tidigare studier har haft som fokus att undersöka om konsultation till skolpersonal 

leder till förbättringar i barnets situation. Denna studie fokuserar på konsultationens effekt på 

personalen. Syftet med det konsultativa arbetssättet för svenska skolpsykologer har just 

barnets förbättring som mål, men vi kan nu även utöka nyttan med detta arbetssätt till att 

också leda till positiva effekter hos personalen som tar emot den. Det ger ytterligare 

incitament till skolpsykologer att arbeta med korta konsultativa insatser ute i förskolorna. Ett 

värdefullt steg kan vara att tydligt visa sig lyhörd för personalens behov och oro gällande 

specifika barn i deras barngrupper. Skolpsykologer bör visa upp sig och göra sig tillgängliga 

för avdelningarna i sina skolområden. Bara vetskapen om möjligheten för pedagogerna att 

enkelt få till stånd en kontakt med en skolpsykolog för att komma loss ur en låsning kan vara 

nog så lättande på stressen, men även ge en injektion till tilltron i deras förmåga att det alltid 

finns någonting de kan göra för att bättre tillgodose barnens behov. En sådant här arbetssätt 

kan också fungera som ett första steg mot att motverka en negativ stressutveckling i ett 

arbetslag. Att under en period få konsultativt stöd i den professionella verksamheten kan 

fungera som en buffert mot en riskerad utveckling av stressrelaterade besvär i ett senare 

skede hos personalen – det kan fungera som ett andrum där personalen får hjälp att återhämta 

sig från stressorerna, och som ett verktyg att hantera dem och komma vidare. 

Begränsningar 

Grupprandomisering innebär vissa begränsningar. En randomisering av 13 enheter 

(arbetslag) är inte tillräckligt för att kunna anta att skillnaderna kommer att jämnas ut mellan 

två betingelser (Kazdin, 2010). Dessa skillnader berör främst faktorer som är knutna till 
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arbetslagen, t.ex. organisatoriska förutsättningar. Detta är ett vanligt problem i 

grupprandomiserade studier och kan hanteras med designknep såsom matchning eller 

stratifiering (Murray et al., 2004). I den här studien randomiserades arbetslagen så att de 

matchades på geografisk hemvist. En annan konsekvens av grupprandomisering är att det 

ökar risken för att hitta skillnader som inte finns. Det finns statistiska tillvägagångssätt för att 

komma runt det problemet. Ett vanligt sätt är att justera testvärdena med hänsyn till beroendet 

inom grupperna (Baldwin et al., 2005). Detta gjordes på F-värdena i den huvudsakliga 

mellangruppsliga analysen i ANCOVA. Samtidigt som det minskar risken för att hitta 

skillnader som inte finns ökar det risken för att inte hitta skillnader som finns (Baldwin et al., 

2005). Med andra ord prioriterades den interna validiteten före statistisk power.  

Studiens väntelistgrupp möjliggör kontroll av vissa hot mot den interna validiteten, 

framförallt mognad, upprepad testning, statistisk regression, spontana förbättringar och andra 

insatser, men kan inte kontrollera för placebo- och uppmärksamhetseffekter (Kazdin, 2010).      

Samtidigt så genomfördes studien ute i den naturliga förskoleverksamheten, vilket 

medförde visst brus och okontrollerbara faktorer. Dessa innefattar att flera pedagoger i de 

olika arbetslagen inte kunde närvara vid ett eller flera konsultationstillfällen p.g.a. sjukdom 

eller liknande. Det fanns också fall då det barn som var i fokus var borta ett flertal dagar 

mellan konsultationerna p.g.a. sjukdom eller ledighet, vilket innebar att nya observationer 

eller tillvägagångssätt i bemötandet av barnet från pedagogernas sida inte kunde utforskas 

tillräckligt. Vi kunde heller inte kontrollera för parallella insatser, t.ex. från en 

specialpedagog. Det kan därför ha funnits förstärkande eller försämrande interaktionseffekter 

vid sidan av konsultationen i vissa arbetslag. Dessa okontrollerade faktorer till trots påvisades 

interventionen ha goda effekter ute i den faktiska, naturliga verksamheten. 
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Någonting som också kan ha haft en påverkan på studien är den modifierade 

ärendegången. Enligt metoden ska personalgruppen först uppleva ett behov, sedan på egen 

hand söka hjälp för detta. I denna studie erbjöd vi hjälpen först, innan pedagogerna upptäckt 

behovet. Första träffen är sedan tänkt som en djupgående undersökning av behov och 

förväntningar från konsultanderna. Vi hade istället ett kortare möte innan konsultationen satte 

igång där vi ytligt undersökte behovet, för att sedan på första träffen ha denna djupgående 

undersökning – men då som en del i det påbörjade konsultationsarbetet.  

Psykologisk fallkonsultation är inte en metod där man aktivt försöker påverka 

konsultandens självförmåga. Trots de kopplingar som förtydligats tidigare, så kvarstår detta 

faktum. Arbetet med vissa arbetslag kan naturligt ha lett in på områden där självförmågan 

kunnat påverkas, medan arbetet i andra arbetslag av samma naturliga skäl inte fick denna 

koppling. Ibland har fokus fått läggas på att anpassa pedagogernas förväntningar, istället för 

att förändra “situationen”, vilket inte skapar nya bemästringserfarenheter, och då blir 

kopplingen till självförmåga inte lika tydlig. Det är spännande att tänka på hur psykologisk 

fallkonsultation skulle kunna utvecklas utifrån teorin om upplevd självförmåga. Kanske kan 

ett större fokus i det konsultativa arbetet på att påverka pedagogernas självförmåga bidra till 

att öka denna, och på så vis nära kompetensen hos kåren och öka kvaliteten i organisationen. 

Konsulterna som genomförde konsultationen var oerfarna. Detta kan ha påverkat 

resultatet. Trots oerfarenheten hade interventionen goda effekter, vilket väcker nyfikenhet 

kring hur än bättre resultat en erfaren konsult skulle kunna åstadkomma. 

Som berörts i diskussionen så kan vi i denna studie inte uttala oss om vilket av 

ökningen i självförmåga eller minskningen i stress som föregick den andra. 
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Framtida studier 

Forskare bör fortsätta med vidare undersökningar i randomiserade kontrollerade studier. 

Till en början är det viktigt för framtida studier att bestå av ett större urval, så att säkrare 

slutsatser kan dras och en utjämning av systematiska skillnader mellan arbetslag kan 

säkerställas. Urvalen bör också breddas till lärare på olika nivåer i skolan. Då undersökningar 

av denna art ofrånkomligen kommer att vila på grupprandomisering är det av vikt att ta 

hänsyn till gruppens (det specifika arbetslagets) inflytande i de statistiska analyserna. En 

icke-tidspressad studie kan ha en väntelistgrupp som får vänta på konsultation tills 

interventionsgruppens samtliga konsultationer är genomförda, och mätas vid fler tidpunkter. 

Att se förskolepedagogernas naturliga fluktuationer över tid på utfallsmåtten vore intressant 

för att veta hur stora effekter man bör förvänta sig för att kalla interventionen för 

framgångsrik. I den ideala studien skulle en aktiv kontrollgrupp kunna kontrollera för 

placebo- och uppmärksamhetseffekter. Frågor som framtida studier kan försöka besvara är 

t.ex. om en längre, eller icke-tidsbegränsad, konsultationsform skulle ge en större effekt på 

stress, utbrändhet, eller självförmåga. För att identifiera eventuella subgrupper hos pedagoger 

skulle framtida studier kunna screena självförmåga, för att sedan undersöka psykologisk 

fallkonsultations effekt på urval av pedagoger med låg självförmåga i ursprungsläget. Då kan 

vi se om det finns en viss subgrupp där denna typ av insats är som mest gynnsam. Kvalitativa 

konsultationsstudier uppmuntras också. Med ett fokus på just kopplingen mellan stress och 

upplevd självförmåga, och konsultationens påverkan på detta samband, kan nya hypoteser 

väckas för att sedan testas.  

Slutsats  

Vi fann stöd för att psykologisk fallkonsultation kan minska förskolepedagogers 

upplevda stress och öka deras upplevda självförmåga. Vi såg även att de individer som ökade 
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mest i självförmåga var de som minskade mest i stress. Psykologisk fallkonsultation är en 

kort, lättimplementerad insats som skolpsykologer med fördel kan arbeta med tillsammans 

med förskolepersonal för att förbättra situationen för det aktuella barnet, men fungerar också 

stresslindrande för personalen och ger dem ökad tilltro till sin professionella förmåga. 

Erkännande 

Vi vill rikta ett stort tack till Per-Olof Svensson och Malin Backéus på 

Psykologgruppen i Örebro. 
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Bilaga 1. Det samlade självskattningsformuläret som användes i denna studie.  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Datum: Kod:______

Självskattningsformulär 
 

Ålder:________ 

Kön:  !  Man  !  Kvinna 

Utbildning:_____________________________ 

Modersmål:____________________________ 

Antal år yrkeserfarenhet inom förskola:_________



FALLKONSULTATION FÖRSKOLLÄRARE !57Perceived Stress Questionnaire 
PSQ 

Instruktioner 
Ringa in den siffra för varje mening som bäst beskriver hur ofta den passade in på dig under den 
senaste månaden. Arbeta snabbt, utan kontrollera dina svar, och var noga med att ha bara den 
senaste månaden i åtanke.  

Nästan 
aldrig Ibland Ofta Nästan 

alltid

1. Du känner dig utvilad 1 2 3 4

2. Du känner att alltför många krav ställs på dig 1 2 3 4

3. Du är irritabel eller vresig 1 2 3 4

4. Du har för mycket saker att göra 1 2 3 4

5. Du känner dig ensam eller isolerad 1 2 3 4

6. Du hamnar i konfliktsituationer 1 2 3 4

7. Du känner att du gör saker du verkligen tycker  
    om 1 2 3 4

8. Du känner dig trött 1 2 3 4

9. Du är rädd för att du inte kommer att nå upp till 
    dina mål 1 2 3 4

10. Du känner dig lugn 1 2 3 4

11. Du har för många beslut att ta 1 2 3 4

12. Du känner dig frustrerad 1 2 3 4

13. Du är full av energi 1 2 3 4

14. Du känner dig spänd 1 2 3 4

15. Dina problem verkar lägga sig på hög 1 2 3 4

16. Du känner att du har bråttom 1 2 3 4

17. Du känner dig säker och skyddad 1 2 3 4

18. Du har många bekymmer 1 2 3 4

19. Du är under press från andra människor 1 2 3 4

20. Du känner dig modfälld eller nedslagen 1 2 3 4

21. Du har kul 1 2 3 4

22. Du är rädd för framtiden 1 2 3 4

23. Du känner att du gör saker för att du måste, 
       inte för att du vill 1 2 3 4

24. Du känner dig kritiserad eller bedömd 1 2 3 4

25. Du är bekymmerslös 1 2 3 4

26. Du känner dig mentalt slutkörd 1 2 3 4

27. Du har svårt att koppla av 1 2 3 4

28. Du känner dig nedtyngd av ansvar 1 2 3 4

29. Du har tillräckligt med tid till dig själv 1 2 3 4

30. Du känner dig pressad av deadlines 1 2 3 4
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Teachers’ Sense of Efficacy Scale 
Classroom management subscale, long form 

Instruktioner 
Ringa in den siffra som bäst speglar hur mycket du upplever att du kan göra för att 
påverka det som varje fråga berör. 

 
Hur mycket kan du göra?

1. Hur mycket kan du göra för att kontrollera 
stökigt beteende på avdelningen? 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Till vilken grad kan du göra dina 
förväntningar på barnens beteende tydliga? 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Hur bra kan du upprätta rutiner så att dagens 
aktiviteter fortlöper smidigt? 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Hur mycket kan du göra för att få barnen att 
följa avdelningens regler? 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Hur mycket kan du göra för att lugna ett barn 
som är bråkigt eller stökigt? 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. Hur bra är du på att organisera det 
pedagogiska arbetet med barngruppen, så att 
det fungerar bra trots hinder eller störningar?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. Hur bra kan du hindra enstaka stökiga barn 
från att förstöra aktiviteterna för andra barn? 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Hur bra kan du bemöta ett trotsigt barn? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Copenhagen Burnout Inventory  

Instruktioner 
Markera den siffra som bäst speglar hur du upplever det som påståendena beskriver. 

I.

1. Hur ofta känner Du dig trött? Alltid 
1

Ofta 
2

Ibland 
3

Sällan  
4

Aldrig/
nästan 
aldrig 

5

2. Hur ofta känner Du Dig fysiskt 
utmattad?

Alltid 
1

Ofta 
2

Ibland 
3

Sällan  
4

Aldrig/
nästan 
aldrig 

5

3. Hur ofta är Du känslomässigt 
utmattad?

Alltid 
1

Ofta 
2

Ibland 
3

Sällan  
4

Aldrig/
nästan 
aldrig 

5

4. Hur ofta tänker Du ”Nu orkar 
jag inte mer”?

Alltid 
1

Ofta 
2

Ibland 
3

Sällan  
4

Aldrig/
nästan 
aldrig 

5

5. Hur ofta känner Du Dig 
slutkörd?

Alltid 
1

Ofta 
2

Ibland 
3

Sällan  
4

Aldrig/
nästan 
aldrig 

5

6. Hur ofta känner Du Dig svag och 
mottaglig för sjukdom?

Alltid 
1

Ofta 
2

Ibland 
3

Sällan  
4

Aldrig/
nästan 
aldrig 

5
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II.

1. Blir Du känslomässigt uttröttad 
av Ditt arbete?

I väldigt 
hög grad 

1

I hög grad 
2

Något 
3

I låg grad 
4

I väldigt 
låg grad 

5

2. Känner Du Dig utbränd på 
grund av Ditt arbete?

I väldigt 
hög grad 

1

I hög grad 
2

Något 
3

I låg grad 
4

I väldigt 
låg grad 

5

3. Känner Du Dig frustrerad av 
Ditt arbete?

I väldigt 
hög grad 

1

I hög grad 
2

Något 
3

I låg grad 
4

I väldigt 
låg grad 

5

4. Känner Du Dig slutkörd när Din 
arbetsdag är över?

Alltid 
1

Ofta 
2

Ibland 
3

Sällan  
4

Aldrig/
nästan 
aldrig 

5

5. Känner Du Dig utmattad på 
morgonen vid tanken på ännu 
en dag på jobbet?

Alltid 
1

Ofta 
2

Ibland 
3

Sällan  
4

Aldrig/
nästan 
aldrig 

5

6. Känner du att varje timme på 
arbetet är en påfrestning för 
Dig?

Alltid 
1

Ofta 
2

Ibland 
3

Sällan  
4

Aldrig/
nästan 
aldrig 

5

7. Har Du tillräckligt med energi 
för att umgås med familj och 
vänner på fritiden? 

Alltid 
1

Ofta 
2

Ibland 
3

Sällan  
4

Aldrig/
nästan 
aldrig 

5
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III.

1. Känner Du att det är 
påfrestande att arbeta med 
klienter?

I väldigt 
hög grad 

1

I hög grad 
2

Något 
3

I låg grad 
4

I väldigt 
låg grad 

5

2. Känner Du att det är 
frustrerande att arbeta med 
klienter?

I väldigt 
hög grad 

1

I hög grad 
2

Något 
3

I låg grad 
4

I väldigt 
låg grad 

5

3. Tar arbetet med klienter all Din 
energi?

I väldigt 
hög grad 

1

I hög grad 
2

Något 
3

I låg grad 
4

I väldigt 
låg grad 

5

4. Känner Du att Du ger mer än 
Du får tillbaka i arbetet med 
klienter?

Alltid 
1

Ofta 
2

Ibland 
3

Sällan  
4

Aldrig/
nästan 
aldrig 

5

5. Är Du trött på att arbetat med 
klienter?

Alltid 
1

Ofta 
2

Ibland 
3

Sällan  
4

Aldrig/
nästan 
aldrig 

5

6. Är Du tveksam till att Du orkar 
fortsätta att arbeta med 
klienter?

Alltid 
1

Ofta 
2

Ibland 
3

Sällan  
4

Aldrig/
nästan 
aldrig 

5


