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Effektivt föräldrastöd? – En kvantitativ utvärdering av Föräldrakraft 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning 
 

I Sverige finns en målsättning att erbjuda föräldrautbildningar till 
alla föräldrar. Dessa insatser bör utvärderas eftersom det är viktigt 
att de program som erbjuds har effekt. Syftet med denna utvärdering 
är att undersöka om deltagare i Föräldrakraft är nöjda med 
utbildningen, om det skett förändringar i familjernas beteende samt 
vilka verktyg som föräldrarna haft mest nytta av. Med hjälp av 
skattningar från deltagare och ledare har två kurser i en norrländsk 
kommun studerats. Resultaten visar att en stor majoritet av 
föräldrarna är nöjda med programmet, men några 
beteendeförändringar har inte kunnat identifieras. Hög 
tillfredställelse är nödvändigt för att locka till sig deltagare. Nu krävs 
långtidsstudier för att ta reda på om Föräldrakraft har den 
förebyggande effekt som avses.  
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tillfredställelse  
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Abstract 
 

In Sweden there is a goal to offer parent training to all parents. These 
efforts should be evaluated since it is important that the programs that 
are being offered have effect. The aim of this evaluation is to study if 
participants in the Strengthening Families Program (SFP) in Sweden 
are satisfied with the training, if there have been any changes in the 
behaviour of the families, and which tools the parents have found the 
most useful. Through the use of surveys filled out by participants and 
leaders, two courses in a region in Norrland have been studied. The 
result shows that a large majority of parents are satisfied with the 
program, but it has not been possible to measure any behavioural 
changes. High satisfaction is necessary to attract participants, but now 
there is a need for long term studies to find out if SFP in Sweden has 
the desired preventive effects.       
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Inledning  

FN:s generalförsamling antog 1989 den så kallade Barnkonventionen. Artiklarna i 

konventionen benämner ett antal rättigheter som bör finnas tillgängliga för alla barn i världen 

samt konventionsstaternas skyldigheter att erbjuda stöd till barnens familjer. Artiklarnas 

budskap kan sammanfattas med att barn ska bemötas med personlig respekt och få göra sig 

hörda i frågor som rör dem samt att familjen bör få hjälp från samhället för att tillgodose 

dessa grundläggande rättigheter (Barnombudsmannen, 2003).  Dessa tankar genomsyrar alla 

föräldrastödjande insatser, vars syfte är att öka antalet barn som har goda relationer till sina 

föräldrar och därigenom öka barnens möjligheter till ett gott liv (Bremberg, 2004). I Sverige 

finns sedan flera decennier en tradition av att erbjuda stöd till föräldrar under barnets första 

levnadsår, främst genom att barnavården och mödravården erbjuder samtalsgrupper för 

mödrar. Denna typ av stöd når idag i stort sett alla familjer (Bremberg, 2004). Socialutskottet 

(1990/91) har uttalat sig att det även måste skapas förutsättningar för att ge föräldrautbildning 

efter spädbarnstidens slut. En sådan utbildning ska helst vara frivillig och bedrivas så att alla 

föräldrar har möjlighet att delta. Syftet bör vara att ge föräldrarna kunskap om barns 

utveckling, samt skapa kontakt och gemenskap med andra föräldrar och med den personal 

som barnen träffar i sin dagliga verksamhet. Regeringen har valt att försöka tillgodose detta 

behov av föräldrautbildning bland annat genom att ge Statens folkhälsoinstitut (FHI) i 

uppdrag att samla in, analysera och sprida kunskap om olika slags föräldrastöd och om hur 

detta stöd kan utformas (Bremberg, 2004).  

 

Målet med de föräldrastödjande insatserna ska vara att skapa förutsättningar i familjen 

som främjar barns hälsa och välfärd. Bland de föräldraegenskaper som visat sig vara 

betydelsefulla och som i allmänhet lyfts under kurserna finns förmåga att visa värme, att sätta 

ramar och gränser samt att visa omsorg. Dessa egenskaper skattas även högst av barnen själva 
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och ska leda till ett gott samspel med föräldrarna, vilket ska ha en livslång påverkan på 

förmågan till samspel med andra människor (Bremberg, 2004; Socialdepartementet, 1997).   

 

Stöd till föräldrar i deras föräldraskap ligger i tiden, men det är ingen ny företeelse. Redan 

på 1930-talet startade Alva Myrdal föräldracirklar i Sverige där kompetent föräldraskap och 

motstånd till aga poängterades (Halldén, 1990). Några årtionden senare, på 1970-talet, kunde 

forskare finna vetenskapligt stöd för att en strukturerad hemmiljö och allsidig stimulering var 

faktorer som påverkade barnets utveckling liksom att kompetenta mödrar fostrade kompetenta 

barn (Pizzolongo, 1996).  I Sverige har det sedan sextiotalet genomförts ett stort antal 

kartläggningar och statliga utredningar vad gäller föräldrautbildningar (se Bremberg, 2004 för 

en uppräkning). I en av de senaste, SOU2 1997:161, föreslås att begreppet "stöd i 

föräldraskapet" ska börja användas istället för "föräldrautbildning" eftersom det ligger mer i 

linje med syftet med interventionerna (Socialdepartementet, 1997). Det poängteras vidare att 

det vore en fördel om föräldrarna själva startar grupper och att deras egna frågor och intressen 

bör ligga till grund för diskussionerna. Det finns idag flera olika föräldrastödjande insatser, 

varav de flesta utvecklats utomlands, som har visat effekt i utländska utvärderingar (Bierman 

et al., 1999; Kumpfer, 2006; Marek, Brock & Sullivan 2006; Molgaard, Spoth & Redmond 

2000; Scott, Spender, Doolan, Jacobs & Aspland, 2001). Många program har översatts till 

svenska men det är viktigt att de även utvärderas i Sverige, både vad gäller implementering 

och utfall, så att de metoder som används har bevisad verkan och är effektiva (Bremberg, 

2004).  Utöver att mäta effekten av kursen är det även viktigt att utvärdera hur tillfredställda 

deltagarna är eftersom tillfredställelse är grundläggande för att kunna rekrytera deltagare till 

framtida utbildningar (Scott, 2001). Föräldrars tillfredställelse med en föräldrautbildning och 

                                                 
2 Statens offentliga utredningar 
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de förändringar de upplever efter genomförandet är vad som efterfrågas av kommunen vars 

kurser utvärderas i detta arbete.  

 

Föräldrakraft  

Det föräldrastödjande program som utvärderas heter Föräldrakraft. Programmet finns i två 

versioner – en barnversion för åldrarna 3-11 år och en ungdomsversion för 10-14 åringar. 

Interventionen är i första hand en föräldrautbildning och målet är att stärka de skyddande 

faktorerna på familjenivå samt att stärka familjesammanhållningen. Goda familjerelationer är 

i sin tur förebyggande när det gäller framtida problembeteenden eller drog- och 

alkoholproblem. Ursprungligen kommer programmet från USA, är framtaget av Karol 

Kumpfer PhD och heter Strengthening Families Program (SFP) (Kimber, 2007). Utbildningen 

vände sig initialt till familjer med barn i 6-12 årsåldern där föräldrarna hade 

missbruksproblem. Flera modifikationer har gjorts under åren och programmet har utvärderats 

i olika kontext. Både originalversionen och ungdomsversionen för 10-14-åringar har visat sig 

ha effekt i ett flertal amerikanska studier (Kumpfer, Molgaard & Spoth, 1996; Marek, Brock 

& Sullivan, 2006; Molgaard, Spoth & Redmond, 2000). Programmet har anpassats för att 

kunna användas preventivt i olika kulturer och språkgrupper, på såväl universell som selektiv 

nivå. Det har mottagit flera utmärkelser för effektivitet och finns med på listan över 

framgångsrika program som rekommenderas av hälsovårdsmyndigheten i USA (Kumpfer, 

1999; Kumpfer et al., 1996; O'Brien et al., 2005; SAMHSA).  

 

Utvecklingen, översättningen och kulturanpassningen av programmet till svenska 

förhållanden är gjord av leg. psykoterapeut Birgitta Kimber med finansiering från 

Socialdepartementet. Den svenska adaptionen är ett universellt program, det vill säga det 

vänder sig inte enbart till familjer med svårigheter utan är öppet för alla. Föräldrakrafts avsikt 
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är att ge stöd till föräldrar i deras föräldraroll genom att ge handfasta och konkreta förslag. 

Ämnen som berörs är till exempel uppmuntran, kommunikation, gränssättning och 

konflikthantering. (Kimber, 2007). År 2004 genomfördes ett kontrollerat försök med 

Föräldrakraft i Eskilstuna kommun, där de deltagande familjerna hade barn i åldrarna tre, sex 

eller elva år (Kimber, 2006; Statens folkhälsoinstitut, 2007). De preliminära resultaten visade 

att en stor majoritet av föräldrarna upplevde förändringar till det bättre vad gällde sitt barns 

beteende. Ett flertal föräldrar höll med om att de fått fler verktyg att använda som förälder, 

blivit stärkta i sin föräldraroll och hade fått det trevligare tillsammans i familjen efter 

Föräldrakraft (Kimber, 2006). Det positiva mottagandet bidrog till att Alkoholkommittén 

valde att stödja programmet och ett stort antal pedagoger har sedan dess utbildats i metoden. 

Föräldrakraft har spridits över landet och används nu i flera svenska städer. 

 

Upplägget av kursen för barn i åldern 3-11 år är att den hålls under en termin och består 

av åtta kurstillfällen om två timmar per gång (Kimber, 2007). Under första timmen arbetar 

barn och föräldrar i skilda grupper. Arbetet i föräldragruppen fokuserar bland annat på hur 

man kan öka positivt beteende genom att uppmuntra och ge uppmärksamhet. Föräldrarna får 

lära sig metoder, så kallade verktyg, som kan underlätta umgänget i familjen. Barnen lär sig i 

sin grupp att förstå känslor och att öva sociala färdigheter. Den avslutande timmen hålls i 

storgrupp med både barn och föräldrar. Då utför varje familj gemensamt strukturerade 

familjeaktiviteter, övar färdigheter och kommunikation (Kumpfer et al., 1996). Mellan 

sessionerna finns uppgifter som familjerna förväntas utföra hemma (Kimber, 2007). För att 

underlätta för hela familjen att delta och uppmuntra till fullföljande av programmet anordnas 

ofta måltider i anslutning till kursen, hjälp med transport till platsen samt barnvakt eller 

aktiviteter för medföljande syskon (Kumpfer et al., 1996).  
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Forskningsläget i Sverige idag, vad gäller Föräldrakraft, är att det pågår en utvärdering av 

ungdomsversionen som bekostas av Alkoholkommittén. Den beräknas vara färdig under 2007 

och genomförs av Örebro Universitet (Alkoholkommittén, 2006). Vidare genomför Inga-Lill 

Jakobsson på Göteborgs Universitet en implementeringsstudie i Västra Götaland. Fokus i den 

studien ligger på att utforska vilka familjer som nås av programmet, hur programmet 

genomförs och om förutsättningarna skiljer sig mellan olika stadsdelar/kommuner (Inga-Lill 

Jakobsson, personlig kontakt, 5 februari, 2007). I Orust kommun, som ingår i denna studie, 

har det gjorts en sammanställning av erfarenheter från de föräldrar som deltagit i kurser under 

2006. Utfallsresultaten stämmer väl överens med vad som framkom i Eskilstuna. De verktyg 

som föräldrarna på Orust ansåg sig ha haft störst nytta av var att ge beröm för bra beteende, 

att ha regler samt att använda jagbudskap (Aili Larsson, personlig kontakt, 5 februari, 2007).  

 

Forskning från olika delar av världen har funnit stöd för att Föräldrakraft är ett effektivt 

program. Det saknas dock i dagsläget publicerade utvärderingar av programmet för 

åldersgruppen 3-5 år, trots att det ges kurser för denna åldersgrupp i flera svenska kommuner. 

Det är därför angeläget att studera utfallet för den yngsta åldersgruppen närmare. De kurser 

som utvärderas i denna uppsats vänder sig just till treåringar.  

 

Föräldrakraft i en norrländsk kommun  

Den här utvärderingen av Föräldrakraft sker på initiativ av en norrländsk kommun. 

Medarbetare från kommunen har varit involverade i hela utvärderingsproceduren och 

implementeringen av kursen har skett på det sätt de vanligtvis bedriver kursen.  Kommunen 

har en medveten strategi att vara aktiv i utvecklingen av olika metoder för föräldrastöd. Under 

åren 2003-2006 deltog kommunen i ett nationellt samarbete med syfte att utveckla det 

långsiktiga och strategiska alkohol- och drogförebyggande arbetet. I det arbetet deltog flera 



Effektivt föräldrastöd [9] 

parter, däribland Brottsförebyggande rådet. En del av projektet bestod av att implementera 

kunskapsbaserade program i olika verksamheter, till exempel COPE, Föräldrastegen och 

Föräldrakraft. Ett antal pedagoger gavs möjlighet att gå Föräldrakrafts tvådagarsutbildning för 

att bli kursledare. En av orsakerna till att kommunen valde att satsa på Föräldrakraft var att 

metoden inkluderar barnen i utbildningen. Kommunens syfte med att hålla kurserna var att 

undersöka om Föräldrakraft kan vara en bra metod för att även fortsättningsvis ge stöd till 

familjer med treåriga barn. Avsikten är att stödja föräldrarna i deras roll och att ge dem 

verktyg till att fungera bättre. Målet är att familjerna ska känna sig mindre maktlösa och få 

möjlighet till att fungera bättre i vardagen.  

 

Syfte och frågeställningar  

Uppsatsens syfte är att undersöka om föräldrarna som deltagit i Föräldrakraft är nöjda 

med utbildningen samt om det har skett förändringar i familjen efter genomförandet. Vidare 

undersöks vilka av de verktyg som tas upp under kursen som föräldrarna haft mest nytta utav.  

Frågeställningarna är följande: 

• Är föräldrarna tillfredställda med Föräldrakraftskursen? 

• Har det skett beteendeförändringar hos barnet eller föräldrarna? 

• Vilka verktyg för att hantera sina barn annorlunda har föräldrarna upplevt som mest 

värdefulla? 

Metod  

Deltagare  

Sedan hösten 2006 har den norrländska kommunen erbjudit Föräldrakraft i tre 

skolområden och i januari 2007 påbörjades nya utbildningar i två av dessa. Inbjudan att delta i 
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Föräldrakraft gick ut till alla föräldrar med barn i treårsåldern i två skolområden, hädanefter 

kallade område A (A) och område B (B). Informationen om kursen spreds via förskolan, 

genom en artikel och annonser i lokaltidningen samt genom anslag på barnavårdscentraler och 

öppna förskolan. Föräldrar med intresse av att gå kursen anmälde sig per telefon till en 

administratör. I A kom 26 intresseanmälningar in, varav 13 familjer togs emot. Barnets ålder, 

vilket område familjen bor i och lotten fick avgöra vilka som fick plats. Övriga fick besked 

om att kommunen hoppades kunna återkomma till dem vid ett senare tillfälle. I B anmälde 11 

familjer intresse och samtliga erbjöds plats. Kursen i A fick slutligen 14 deltagare och i B fick 

man 15. Alla deltagare besvarade förtesten. Samtliga enkäter, det vill säga förtest, eftertest 

och utvärdering, besvarades av 12 personer i A respektive 12 personer i B. Bortfallet mellan 

förtest och eftertest är således 2 personer i A och 3 personer i B. De totalt 24 deltagare som 

besvarade alla enkäter utgör deltagargruppen som utvärderas i denna uppsats. 16 av dem är 

kvinnor och 8 män. I vissa familjer deltog båda föräldrarna i kursen, men eftersom enkäterna 

inte är utformade för att ta hänsyn till detta saknas information om hur många par som ingår i 

deltagargruppen och det blev därför inte möjligt att jämföra om utfallet skilde sig mellan 

familjerna beroende på om en eller två föräldrar deltog. Vidare följer att vi inte vet det exakta 

antalet deltagande barn, men 14 föräldrar har uppgett att de har flickor och 10 att de har 

pojkar. Barnens åldrar varierar mellan 2,5 år och 4 år. I alla familjerna bor två föräldrar i 

hemmet och antalet barn per familj varierar mellan 1 och 3 barn. I A deltog 9 av föräldrarna 

vid alla sju tillfällen och de övriga 3 vid sex tillfällen. I B närvarade 5 vid alla sju tillfällen, 4 

vid sex och 3 vid fyra.  

 

De flesta som startade kursen var med till slutet. Det skedde ett avhopp i A och ett i B. 

Den ena personen angav problem med arbetstider och barnpassning som orsak till avhoppet. 

Utöver dessa avstod 3 individer från att fylla i utvärderings- och eftertestenkäten. Närvaron 
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hos dessa tre var bland de lägsta hos kursdeltagarna. De var närvarande vid 3-5 tillfällen. Inga 

resultat redovisas för dem som inte fullföljde utvärderingen. 

 

Deltagargruppen jämförs med andra föräldrar som inte har fått ta del av någon 

intervention alls och som inte anmält intresse för att gå en föräldrautbildning. De har inte 

deltagit i några träffar med andra föräldrar eller pedagoger och har således inte fått tillfälle att 

samtala om föräldraskapsfrågor. Denna kontrollgrupp utgörs av föräldrar med barn på samma 

förskolor som deltagarna i områdena A och B i kommunen. De har varken gått eller går för 

tillfället Föräldrakraft. Föräldrar ombads att ingå i en kontrollgrupp genom att fylla i en enkät 

och därigenom bidra till utvärderingen. Urvalsgruppen är således alla föräldrar med barn på 

de aktuella förskolorna och urvalsmetoden var att de som visade intresse fick ingå i gruppen. 

Som belöning för sitt deltagande erbjöds kontrollgruppens föräldrar två biobiljetter efter 

avslutad utvärdering. Förtesten besvarades av 25 föräldrar. Alla kontrollgruppsenkäter, det 

vill säga för- och eftertest, besvarades av 23 personer. Bortfallet mellan för- och eftertest är 

således 2 individer. De totalt 23 föräldrar som besvarade båda enkäterna utgör 

kontrollgruppen i denna uppsats. 16 av dem är kvinnor och 7 är män. I vissa familjer fyllde 

båda föräldrarna i enkäten, men det finns ingen information om hur många par som ingår i 

kontrollgruppen. Av föräldrarna i kontrollgruppen uppgav 8 att de har flickor och 15 att de 

har pojkar. Barnens åldrar varierar mellan 2 år och 6 år. I alla kontrollgruppsfamiljerna bor 

två föräldrar i hemmet och antalet barn per familj varierar mellan 1 och 5.  

 

Material  

Materialet i uppsatsen utgörs av ett förtest (bilaga 1a och 1b) och ett eftertest (bilaga 2a 

och 2b). Dessutom finns en utvärdering (bilaga 3) som deltagarna besvarade vid kursens 

avslutning, en kursledarenkät (bilaga 4) som besvarades av en ledare för varje föräldra- och 



Effektivt föräldrastöd [12] 

familjegrupp efter varje kurstillfälle samt en kodad närvarolista där varje kursdeltagares namn 

bytts ut mot en siffra för att försäkra deltagarnas anonymitet.  

 

Enkäterna är speciellt framtagna för denna uppsats, men baseras på enkäter som använts i 

andra sammanhang för utvärdering av preventionsinsatser. Som underlag har vi använt oss av 

de utvärderingsinstrument som användes vid pilotprojektet av Föräldrakraft i Eskilstuna 

(Therese Skoog, personlig kontakt, 4 september, 2006). Vi har även hämtat inspiration ur 

delar av de enkäter som Kumpfer, Molgaard och Spoth har använt vid utvärdering av 

Föräldrakraft i USA (utdrag ur Kumpfer & Whiteside, 2000; Molgaard, Kumpfer & Fleming, 

1997; Spoth, Redmond & Shin, 1998). Dessa har varit viktiga underlag för vårt arbete med att 

ta fram en relevant enkät.  

 

Utifrån utvärderingsinstrumenten som fanns att tillgå gjordes en prioritering av vad som 

var väsentligt för denna uppsats. Först och främst valde vi att enbart vända oss till föräldrar 

för att få information om barnets beteende. Enkäter som vänder sig till barn eller till 

skolpersonal sorterades således bort. Flera av frågeformulären som användes som underlag 

upplevdes som alltför långa och komplicerade. De efterfrågade även information som låg 

utanför denna uppsats syfte. För att öka sannolikheten att föräldrarna besvarade enkäterna 

fullständigt blev det nödvändigt att korta ner och anpassa frågorna. Efter återkoppling från 

pedagoger och ledare med vana av att hålla föräldrautbildningar förkortades och förenklades 

de preliminära enkäterna ytterligare. De tre enkäter som använts i utvärderingen har tagits 

fram på följande sätt: 

 

1. Med utgångspunkt i Kumpfers Parenting Scale och Kumpfers Parent Observation on 

Child Activities togs ett för- och eftertest fram. Det var viktigt att frågorna kunde 
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appliceras på svenska förhållanden och var relevanta för föräldrar till barn i 

treårsåldern. Syftet var att mäta föräldrarnas och barnets beteende innan kursen för att 

kunna jämföra med beteendet efter. Frågorna berörde främst vanliga 

vardagssituationer inom familjen.  

 

2. Baserat på Eskilstunaprojektets utvärderingsformulär och med inspiration från 

Kumpfers Satisfaction with SFP samt Molgaards frågor till föräldrar togs en 

utvärderingsenkät fram. Fokus låg på att fråga om föräldrarna var nöjda med kursen, 

vilka delar de i så fall tyckte om och om de upplevde förändringar inom familjen. 

Vidare var syftet att ta reda på om de fått nya verktyg som föräldrar och i så fall vilka 

dessa var.  

 

3. Kumpfer använde sig också av en Leader Session Rating. Frågor som liknade denna 

kombinerades med vissa frågor som inspirerats av Satisfaction with SFP för att ta fram 

ledarenkäten. Kursledarna har ombetts beskriva vilka förändringar de gjorde i 

jämförelse med manualen under sessionen, hur nöjda de var med sin egen prestation 

och hur gruppen fungerade.        

 

Enkäterna som använts är obeprövade och konstruerade för den här uppsatsen vilket leder 

till att validiteten och reliabiliteten hos instrumenten kan ifrågasättas. Att skapa frågor som 

exakt mäter det de säger sig mäta är svårt. För att säkerställa validiteten har den aktuella 

enkäten tagits fram i nära samarbete med preventionsforskare, som utvärderar föräldrainsatser 

i Sverige. Arbetet har utgått från existerande frågeformulär som används i utvärdering av 

Föräldrakraft, såväl i Sverige som internationellt. Dessa har av nödvändighet förkortats men 

innehåller samma kategorier av frågor och mäter därmed samma faktorer. SFP-maualen, som 
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använts som underlag, innehåller ett stort frågebatteri med ett antal olika enkäter som 

besvaras av flera olika uppgiftslämnare utöver barnets föräldrar. Dessutom förkommer 

videoinspelningar av familjerna i hemmiljö, intervjuer och standardiserade mätinstrument 

(Molgaard, Spoth & Redmond, 2000). Marek, Brock och Sullivan (2006) diskuterar i sin 

utfallsstudie av the Strengthening Families Program avsaknaden av psykometriska data i SFP-

manualen. Detta kan anses var en svaghet i forskningen, men trots detta har Kumpfer och 

Molgaards enkäter använts i utvärderingar i spridda delar av världen under många år. 

Frågorna som valdes ut till de aktuella enkäterna kan kategoriseras i frågor som mäter 

föräldra- respektive barnbeteende. I andra studier har checklistor med föräldrabeteende visat 

sig ha acceptabel innehålls- och konstruktvaliditet (Wong, 2006). Barnfrågorna kan jämföras 

med de inledande frågorna i Achenbachs (2007) Child Behavior Checklist, vars 

konstruktvaliditet har bekräftats i ett flertal studier. Det hade varit önskvärt att genomföra en 

pilotstudie för att undersöka validiteten i den aktuella enkäten. Ett försök till detta gjordes 

under hösten 2006 i en mellansvensk kommun. Dock var svarsfrekvensen så låg att inga 

slutsatser kunde dras. På grund av den begränsade tid som finns tillfogande för ett 

examensarbete kunde ingen ytterligare pilotstudie genomföras. 

 

Reliabiliteten har analyserats genom att undersöka hur väl svaren på för- och eftertest 

samvarierar för kontrollgruppen. Pearsons produkt-moment korrelationskoefficient 

beräknades för varje item på för- och eftertestet. Dessa varierade kraftigt, från r=0,11 till 

r=0,88. I personlighetsforskning förväntar man sig en korrelation på r=0,60 till r=0,70 mellan 

två så närliggande testtillfällen (Groth-Marnat, 2003) och Cohen (ref. i Pallant, 2001) föreslår 

att en korrelation på r > 0,50 bör anses som hög och r < 0,30 som låg. I den här studien var 

målet att uppnå en test-retest korrelation på minst r=0,40 men 12 av 54 item i instrumentet 

ligger på korrelationsnivåer under denna nivå, trots att testtillfällena endast ligger två månader 
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ifrån varandra. Det skulle kunna förklaras med att test-retest samband är mer svårbedömda 

när det gäller små barn eftersom deras utvecklingstakt är så mycket högre än hos vuxna 

(Groth-Marnat, 2003, Hwang & Nilsson, 2002), men detta argument kan inte helt förklara de 

låga korrelationerna på vissa items. Den ojämna reliabiliteten utgör en beaktansvärd 

begränsning i mätinstrumentet. Dock ingår inte några av de åtta item som har låga test-restest 

korrelationer, r < 0,30, i de redovisade resultaten. Den amerikanska SFP-manualen 

presenterar inte mått på reliabilitet, men i en annan studie har de olika skalorna på vilka den 

aktuella enkäten delvis bygger haft en moderat till hög intern konsistens (Alpha) på 0,71 till 

0,90 i eftertest (Marek, Brock & Sullivan, 2006).     

 

Procedur  

I slutet av oktober 2006 kontaktades uppsatsförfattarna av en koordinator vid 

brottsförebyggande rådet med en förfrågan om att utvärdera kurserna i Föräldrakraft i 

kommunen. Detaljerna för utvärderingen arbetades fram under hösten 2006 i samråd med 

kommunens utvecklingsledare. I januari 2007 skickades ett instruktionsbrev (bilaga 5) och 

utkast på enkäterna till kursledarna, som ombads komma med synpunkter på materialet. 

Ledarna är utbildade pedagoger, sju inom förskola och en inom de tidiga skolåren. Dessutom 

har sex av dem specialpedagogsutbildning. 

 

Kurserna i de två områdena inleddes den 30 respektive den 31 januari 2007. Kursledarna 

distribuerade instruktionsbrev (bilaga 6) till alla närvarande deltagare vid det första 

kurstillfället. De som var villiga att delta i utvärderingen ombads underteckna dessa som en 

försäkran om samtycke. Vid samma tidpunkt delades förtesten ut och besvarades. För att 

försäkra deltagarnas anonymitet samlades enkäterna in i förseglade kuvert och 
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vidarebefordrades per post till uppsatsförfattarna. Vid de sista kurstillfällena, sju veckor 

senare, samlades eftertest och utvärderingar in och vidarebefordrades på samma sätt.  

 

Instruktionsbreven till kontrollgruppen (bilaga 7) delades ut av förskolepersonal. De som 

var villiga att delta i utvärderingen ombads underteckna dessa som en försäkran om samtycke. 

De fick sedan besvara ett förtest och cirka sju veckor senare ett eftertest. Förskolepersonalen 

stod för distribution och insamling. För att försäkra anonymitet lämnades enkäterna in i 

förseglade kuvert som vidarebefordrades till uppsatsförfattarna. När båda enkäterna hade 

lämnats in fick kontrollgruppen en belöning i form av två biobiljetter.  

 

Efter varje session, det vill säga vid sju tillfällen, besvarade kursledarna sin enkät. Dessa 

samlades ihop och skickades per post till uppsatsförfattarna efter det sista kurstillfället 

tillsammans med en kodad närvarolista. Allt material har gått via kommunens 

utvecklingsledare innan det skickats per post till uppsatsförfattarna.  

 

Etik och sekretess  

Utvärderingsinstrumenten kodades med en individuell kod. Den återkommer på samtliga 

enkäter som varje enskild person besvarade. Deltagarnas enkäter kodades med siffror som 

överensstämde med siffror på närvarolistan där kursledarna antecknade deltagarnas närvaro 

vid varje session. Uppsatsförfattarna fick efter kursens slut ta del av närvarolistan med 

deltagarnas namn utbytta mot siffror. Samtyckena undertecknades, men lämnades in i 

separata kuvert och kunde därför inte paras ihop med enkäterna. Detta gjordes för att 

säkerställa deltagarnas anonymitet gentemot uppsatsförfattarna. Genom att enkäterna 

lämnades in i förseglade kuvert rådde även svarsanonymitet inför personalen, som stod för 

insamlandet av materialet. För att ytterligare säkra anonymiteten inför utomstående läsare 
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nämns inte kommunens eller skolområdenas namn i uppsatsen. Eftersom inga analyser 

gjordes på individnivå är det inte heller möjligt för dem med kännedom om vilka som deltagit 

i kursen att identifiera individuella respondenters svar.  

 

Implementering  

Föräldrakraft är ett manualbaserat program med detaljerade beskrivningar av vad varje pass 

ska innehålla och hur det ska genomföras. I Tabell 1 presenteras en mycket förkortad 

beskrivning av centrala teman som tas upp vid varje föräldra-, barn- och familjepass. Det 

finns vissa fasta punkter som återkommer i de flesta pass, till exempel att gå igenom 

hemuppgiften under föräldrapasset och att öva barnleken alternativt föräldraleken under 

familjepasset. Barnleken går ut på att leka på barnets villkor genom att ge barnet odelad 

uppmärksamhet, beskriva och belöna bra beteende samt ignorera oönskat beteende. Målet 

med leken är att öka kvalitetstiden familjen har tillsammans. Föräldraleken går ut på att 

föräldrarna övar det de lärt sig om gränssättning tillsammans med sitt barn.  De ber barnet att 

göra något genom att vara tydliga och konkreta samt delar ut belöningar när barnen utför 

uppgiften. 

 

Barnversionens manual täcker åldersspannet 3-11 år vilket gör att det alltid är nödvändigt 

att åldersanpassa övningarna. Eftersom de deltagande barnen i den aktuella kommunen var 

cirka tre år då kursen genomfördes och dessutom blev för trötta för att delta fullt ut, var de 

flesta barnövningarna inte möjliga att genomföra i sin helhet. I huvudsak fick man lov att 

vända sig till föräldrarna med informationen och när man vände sig till barnen behövde 

materialet förkortas och förenklas väsentligt.  
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Tabell 1 
 
Implementering av Föräldrakraft och hur det aktuella upplägget avviker från manualen.  
 föräldrapass avvikelse föräldrapass barnpass familjepass avvikelse familjepass 
pass 1 Presentation av kurs, deltagare, 

ledare. Vad barn klarar. 
Hantera stress och ilska. 
Förhållningssätt 

Stresshantering ströks (B) 
eller sköts upp till pass 2 
(A)  
 

Presentation av kurs, 
deltagare, ledare 
förhållningssätt. 

Barnleken  
 

 

pass2 Beröm, belöningar. Barns 
utveckling, beteendemål & 
förväntningar 

 Sociala färdigheter: umgås 
& prata 

Lösa problem i roll spel, 
barnleken, belöna & 
uppmärksamma  

Rollspelet för svårt för 
barnen  

pass 3 Uppmärksamma & ignorera: 
rätt sätt, rätt tid. Belöna 
systematiskt: scheman och 
snurror. 

Ej övn: välja beteendemål 
& förväntningslista (A). 
Tonade ner "ignorera: 
inte röra barnet" (B).  

Säga nej & hålla sig borta 
från dåliga saker. 

Scheman & snurror: Hur de 
kan användas för att belöna. 
Tillverka scheman. 

Gjorde inte barnleken (A, 
B). 

pass 4 Relationer & kommunikation: 
jagbudskap, lyssna, 
familjemöte  

 Sociala färdigheter. Vad 
man vill, känner & att 
lyssna. 

Träna att kommunicera i 
familjerna. 

Viss info togs upp under 
föräldrapasset (A, B) 

pass 5 Problemlösning, att be om 
något, att uppmana. Vad gör 
man om barnet inte gör det 
man ber om. 

 Problemlösning. Barnen 
löser ett problem 
gemensamt.  

Träna problemlösning 
tillsammans.  

Barnen trötta blandade 
grupper (A). Övn ströks 
pga barnens ålder (B).  

pass 6 Gränssättningsmetoder. Vad 
gör man om barnet inte 
samarbetar.  

Ej del av ”timeout” (A). 
Tog upp ”straff” från pass 
7 (B). 

Föräldraleken. Tydliga & 
otydliga uppmaningar. 

Familjerna leker 
föräldraleken. 

Viss info togs upp under 
föräldrapasset (A).  

pass 7 Gränssättning. Obehagliga 
bieffekter av straff. Öva lösa 
problem. 

Pass 7 & 8 slogs samman, 
enkäten tog tid från 
passet (A, B). 

Att känna igen känslor i 
själv & andra samt hantera 
kritik. 

Föräldraleken. Samspelet 
hemma. Lek om att följa 
instruktioner.  

Problemlösning i grupper 
barnen för trötta. 
Avslutning, diplom. 

pass 8 Problemlösning. Vanliga 
problem i olika åldrar. Behålla 
gott beteende.  

Pass 8 genomfördes inte. 
Visst material togs upp 
under pass 7. 

Vad ilska är & orsaker. 
Hantera ilska med 
problemlösning. 

Vart man kan vända sig & 
lösa problem utan hjälp. 
Avslutningsfest. 

Pass 8 genomfördes inte. 
Visst material togs upp 
under pass 7. 
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Kursupplägget i den aktuella kommunen följer i stort manualen, med undantag av att pass 

sju och åtta kombineras till ett pass. Begreppet ”timeout” nämns inte och bestraffningar tas 

upp mycket kortfattat. Istället talas det om att handlingar bör få relevanta konsekvenser, som 

till exempel att ta bort barnet från problemet eller problemet från barnet. I övrigt ligger fokus 

på problemlösningsstrategier, familjemöten, det positiva med att ha barn och på glädjen över 

att vara en familj. Varje familjepass avslutas med en godnattsaga för barnen. Utöver dessa 

förändringar förekommer ett antal mindre anpassningar av materialet som redovisas under 

rubriken ”avvikelse” efter presentationerna av passens innehåll i Tabell 1. Cirka nio till tio 

veckor efter det avslutande sjunde kurstillfället kommer gruppen att samlas till en återträff för 

att repetera verktygen och följa upp hur det har gått för familjerna. Denna träff ingår inte i 

utvärderingen.  

 

Statistiska analyser  

All enkäter lades in och bearbetades i SPSS version 14. Deskriptiva data, till exempel 

medelvärde och standardavvikelse, beräknades på all data. Utvärderingsenkätens variabler 

analyserades med oberoende t-test för att finna signifikanta skillnader mellan svaren från 

grupp A och B. Signifikansnivån p<0,05 har använts. Svarsfrekvensen på varje item 

beräknades i procent. På för- och eftertestet gjordes ANCOVA-beräkningar på varje item för 

att utröna om det fanns några signifikanta skillnader mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen i eftertestet när man kontrollerat för eventuella skillnader vid förtest. På 

grund av stickprovets storlek, N=47, har signifikansnivån p<0,10 använts i ANCOVA-

beräkningarna för att få mer power i analysen. På kursledarenkäten gjordes oberoende t-test 

för att räkna ut om det fanns signifikanta skillnader i hur gruppledarna i A respektive B 

skattade sitt eget eller gruppens fungerande. Signifikansnivån p<0,05 har använts.  
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Resultat  
 

Den här utvärderingen sker på initiativ av den norrländska kommun där kurserna 

bedrivits. De är intresserade av utfallet på Föräldrakraft i allmänhet, men också av om det 

finns skillnader mellan kurserna i de två skolområdena. Deras främsta fråga är om 

Föräldrakraft är en lämplig metod att använda för att stödja föräldrar med treåriga barn.  

 

Generellt har alla items skattats högt av respondenterna redan på förtestet i såväl kurs- 

som kontrollgrupp. Deltagare och ledare har varit övervägande positiva i sina utvärderingar 

och skattningar. I preventionsforskning används ofta klusteranalyser, men inga sådana 

kommer att redovisas i detta resultat. Det gjordes försök att gruppera för- och eftertestets 

items i kluster, men det framträdde inga tydliga skalor på vilka mellangruppsmätningar kunde 

göras. Alla analyser kommer därför att göras på itemnivå. 

 

Kursgruppen och kontrollgruppen har hämtats från samma skolområden och är relativt 

lika på de faktorer som har mätts vid förtest, det vill säga barnets och förälderns kön, antal 

barn i familjen och att det finns två föräldrar i hemmet. Dock är det något större spridning i 

kontrollgruppen vad gäller det aktuella barnets ålder. Nedan presenteras resultaten från 

utvärderingen, för- och eftertestet samt kursledarnas enkät.  

 

Utvärderingsenkäten  

Den första frågeställningen gäller hur tillfreds deltagarna är med kursen och några av 

resultaten redovisas i Figur 1. 95,8% upplevde att de var nöjda eller mycket nöjda med kursen 

samt att de skulle rekommendera kursen till andra föräldrar. 91,7% sade att kursledarna var 

bra eller mycket bra och 87,5% att gruppen fungerat väl eller mycket väl.  Samtliga föräldrar  
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Har  de n  här  k urs e n  h jälp t d ig  att  
b li e n  bättr e  fö rälde r

Ja, m ycket; 

45,8
Ja, en del; 

54,2

Nej; 0

Ja, m ycket Ja, en del Nej

Har  de t s k e tt någon  fö ränd r ing  i 
d it t  barns  be te e nde

Bättre ; 91,7

M ycket 

bättre; 8,3 0

0

0

M ycket säm re Säm re Ingen förändring

Bättre M ycket bättre

U pplever du att din fam ilj har det 

trevligare tillsam m ans efter kursen

Ja, m ycket; 

16,7

Ja, en del; 

79,2

Nej; 

U teläm nat 

svar; 4,1

Ja, m ycket Ja, en del Nej Uteläm nat svar

Hur  nö jd  är  du  m e d  k u rs e n s om  
he lhe t

M ycket dålig; 

0

Inte så bra; 0

Okej; 4,2

M ycket bra; 

62,5

Bra ; 33,3

M ycket dålig Inte så bra Okej Bra M ycket bra

Sk u lle  du  re k om m e nde r a de nna 
k urs  till and ra fö r äld rar

Nej; 0

Ja; 95,8

Vet ej; 4,2

Ja Nej Vet ej

 
 
 

Figur 1 
 

Fördelning av svarsalternativ bland föräldrarna i procent. 
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uppgav att de blivit något eller mycket bättre föräldrar efter kursen samt att deras barns 

beteende hade förändrats till det bättre eller mycket bättre. Dessutom uppgav 95,9% att de 

hade det något eller mycket trevligare tillsammans som familj efter kursen. Många meddelade 

att det var positivt att få träffa andra föräldrar och få diskutera med dem samt att de fick lära 

sig mycket. En annan fördel var samvaron med barnen och att de fick umgås med andra barn. 

Några av föräldrarnas kommentarer redovisas nedan i följande citerade svar på frågan: Vad 

gillade du speciellt med denna kurs?  

Att få lyssna till och prata med alla andra föräldrar. Bra forum och intressanta diskussioner. // 

Att vi fått verktyg till att bättre klara ut vissa situationer. Att man tänker mer på vad man säger, 

hur man säger och vad man vill att barnet ska göra. //Att man hade hemläxa och genom att delta 

praktisk övade på sitt/sina barn och såg resultaten. //Jag upptäckte hur roligt det var att leka på 

barnets villkor. // Att både föräldrar och barn var med och att många delar fungerar, t.ex. 

barnleken. Att få en tankeställare till hur man själv agerar… 

 

Trots att kursen fick ett gott mottagande fanns det en viss kritik. Den handlade främst om 

att kursen var för kort, endast sju tillfällen, och att det fanns för lite tid till diskussioner. Vissa 

kommenterade också att det var svårt att få barngruppen för treåringar att fungera. Några av 

föräldrarnas kommentarer redovisas nedan i följande citat.  

För lite tid över till diskussionsgrupper/erfarenhetsutbyte mellan föräldrarna. //För lite 

diskussion i små grupper… för lång tid gick åt till att höra hur veckan varit. //Kunde varit fler 

träffar. //Att när det gäller treåringar, så blir det långa dagar, man kanske bara ska ha kursen för 

föräldrar i denna ålder. 

 

Skillnader mellan de två kursgrupperna, A och B, studerades inte vad gäller för- och eftertest, 

på grund av att gruppernas ringa storlek. Grupper på 12 personer ansågs inte ge ett tillräckligt 

stort analysunderlag för att utföra ANCOVA-beräkningar. På utvärderingsenkäterna 

jämfördes dock grupperna med oberoende t-test och några signifikanta skillnader framträdde. 
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Närvaron var högre i A, där alla var närvarande 6-7 gånger, medan spridningen i 

närvarotillfällen var större i B, A (M=6,75, SD=0,45) och B (M=5,92, SD=1,24) 

(t(13,88)=2,19, p=,05, eta squared3=,18). Tillfredställelsen med kursen var hög eller mycket 

hög i båda grupperna men dock signifikant lägre i B. Deltagarna i A var nöjdare (M=4,83, 

SD= 0,39) än vad deltagarna i B uppgav sig vara (M=4,33, SD 0,65) , (t(17,97)=2,28, p=,04, 

eta squared=,19). Det är inte möjligt att säga om det finns något samband mellan den lägre 

tillfredställelsen och den lägre närvaron i grupp B. 

 

Den andra frågeställningen gäller vilka verktyg föräldrarna har tillgodogjort sig under 

kursen och vilka av dessa som har upplevts som mest värdefulla. Över femtio procent av 

föräldrarna har uppgett att de har haft mest nytta av de fem verktyg som presenteras i Tabell 

2: öka gott beteende genom sociala belöningar, ignorera barnets beteende, uppmärksamma 

barnet, använda jagbudskap samt uppmana på ett bra sätt.  

 

Tabell 2 
 

Andelen föräldrar som uppger att de haft bäst nytta av olika verktyg. 
Verktyg % 

Öka gott beteende genom sociala belöningar 
 

83,3 

Ignorera barnets beteende 70,8 
 

Uppmärksamma barnet 70,8 
 

Använda jagbudskap 58,3 
 

Att uppmana på ett bra sätt 58,3 
 

                                                 
3 Eta squared är ett mått på effektstorlek där 0,01=låg effekt; 0,06=moderat effekt; 
0,14=hög effekt (Pallant, 2001). 
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För- och eftertest  

Den första frågeställningen, som gäller tillfredställelse, besvarades mycket positivt av 

föräldrarna. De förändringar som redovisas i utvärderingen återspeglas inte av några radikala 

skillnader mellan kurs- och kontrollgrupp när ANCOVA-beräkningarna gjordes (oberoende 

variabeln grupptillhörighet, intervention (I) eller kontroll (K), och de beroende variablerna 

alla items på för- och eftertest). Efter att ha kontrollerat för förtestets resultat fanns endast 

signifikanta skillnader mellan I och K på 12 av 54 items, som redovisas i Tabell 3. Den största 

skillnaden finns i att kursgruppen belönar sitt barn när han/hon utfört en uppgift oftare än 

kontrollgruppen (F(1, 44)=29,58, p=,00 partial eta squared=,40). Justerat medelvärde I 

(M=4,51) och K (M=3,47). Där finns även den största effekten, nämligen att 

grupptillhörigheten förklarar 40 % av skillnaden i resultatet. Att uppmärksamma och belöna 

gott beteende är grundläggande beståndsdelar av kursen. Kursen har tillsynes haft stor 

inverkan på denna specifika faktor. Den av barnens aktiviteter där man finner den största 

skillnaden är hur ofta barnet gör illa andra barn (F(1, 43)=8,58, p=,01, partial eta 

squared=,17). Justerat medelvärde I (M=1,70) och K (M=2,13). Kursen förklarar där 17 % av 

skillnaden mellan kursgrupp och kontrollgrupp. Att göra illa andra barn skattas som ett 

mindre vanligt beteende hos barnen till de föräldrar som gått kursen. På de övriga tio items 

där det finns en signifikant skillnad har kursen haft en moderat effekt, det vill säga den 

förklarar 6-12 % av skillnaden. Slutsatsen som kan dras från detta resultat är att det inte har 

skett några stora beteendeförändringar hos deltagarna under de cirka två månader som kursen 

pågått. Det gick inte att genomföra klusteranalyser utan de skillnader som uppmätts ligger på 

itemnivå. Dock ligger förändringarna inom sådana områden som betonas under kursen och 

skulle kunna leda till större skillnader mellan grupperna på sikt. Långsiktiga analyser ligger 

utanför denna utvärderings ramar.  
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Tabell 3 
 

Item som uppvisar signifikant skillnad i eftertest när man kontrollerat för förtest. 
ITEM G N OJUS 

M 
SD JUST 

M 
SD 

ERR 
F P ES  

Gör illa andra barn I 
K 

23 
23 

1,78 
2,04 

,60 
,56 

1,70 
2,13 

,10 
,10 

8,58 ,01 ,17 

Startar slagsmål med 
andra barn 

I 
K 

24 
23 

1,29 
1,57 

,55 
,51 

1,30 
1,56 

,11 
,11 

2,94 ,09 ,06 

Slåss I 
K 

24 
23 

1,67 
2,00 

,56 
,74 

1,65 
2,02 

,10 
,11 

6,02 ,02 ,12 

Är glad I 
K 

24 
23 

4,71 
4,52 

,46 
,90 

4,78 
4,44 

,12 
,12 

3,95 ,05 ,08 

Jag tycker att jag gör ett 
bra jobb som förälder 

I 
K 

24 
23 

4,00 
3,70 

,59 
,70 

4,01 
3,68 

,13 
,13 

3,44 ,07 ,07 

Jag ser till att mitt barn 
verkligen vet att jag bryr 
mig om honom/henne 

I 
K 

24 
23 

4,71 
4,52 

,46 
,59 

4,75 
4,47 

,10 
,10 

4,10 ,05 ,09 
 

Jag handlar kärleksfullt 
och ömt gentemot mitt 
barn 

I 
K 

24 
23 

4,54 
4,30 

,51 
,70 

4,58 
4,27 

,10 
,11 

4,28 ,04 ,09 

Jag belönar mitt barn när 
han/hon utfört en uppgift 

I 
K 

24 
23 

4,50 
3,48 

,51 
,79 

4,51 
3,47 

,13 
,14 

29,58 ,00 ,40 

Jag vet var mitt barn är 
och vem han/hon är med 

I 
K 

24 
23 

4,75 
4,96 

,53 
,21 

4,77 
4,94 

,06 
,06 

4,22 
 

,05 ,09 

…blir jag jättearg och 
får ett utbrott 

I 
K 

24 
23 

2,17 
2,57 

,56 
,59 

2,20 
2,53 

,11 
,11 

4,43 ,04 ,09 

…vill jag ta reda på 
varför han/hon gjorde 
det 

I 
K 

24 
23 

3,83 
4,13 

,96 
,92 

3,79 
4,18 

,15 
,16 

3,10 ,09 ,07 

Gör jag något så att 
han/hon får känna sig 
skyldig 

I 
K 

24 
23 

1,38 
1,65 

,49 
,78 

1,34 
1,69 

,12 
,13 

4,09 ,05 ,09 

Not. G= grupp, I= interventionsgrupp, K= kontrollgrupp, N= antal respondenter, ojust M= 
ojusterat medelvärde, SD= standardavvikelse, just M= justerat medelvärde med hänsyn taget 
till förtestet, sd err= standard error, ES=effektstorlek, partial eta squared, (0,01=låg effekt; 
0,06=moderat effekt; 0,14=hög effekt).  
 

Kursledarenkät  

Kursledarna i A och B skiljer sig marginellt men dock signifikant åt på fyra av sexton 

punkter. Som kan utläsas ur Tabell 4 ligger ledarskattningarna i B något högre vad gäller 

öppenhet och villighet att dela erfarenheter. I A ligger ledarnas självskattningar högre på att 

organisera och förbereda, kreativitet samt på att få gruppen att arbeta hårt.  
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Tabell 4 
 

Skillnader mellan föräldragrupperna vad gäller ledarnas skattning 
Item G N M SD T  p< 
öppenhet och villighet 
att dela erfarenheter 

A 
B 

7 
7 

4,29 
5,00 

0,49 
0,00 

-3,87 ,01 

organisera och 
förbereda 

A 
B 

7 
7 

4,86 
4,28 

0,38 
0,49 

2,45 ,03 

kreativitet A 
B 

7 
6 

4,00 
3,17 

0,58 
0,75 

2,26 
 

,05 

få gruppen att arbeta 
hårt 

A 
B 

7 
7 

4,71 
3,43 

0,49 
1,13 

2,76 ,02 

Not. G= grupp, N= antal respondenter, M= medelvärde, SD= standardavvikelse, 
 T= oberoende t-test, p= signifikansnivå 
 

Diskussion  
 

Syftet med den här uppsatsen är att utvärdera Föräldrakraft, att ta reda på om föräldrarna 

är nöjda med kursen och vilka nya redskap som är mest användbara. Resultaten bygger på 

föräldraskattningar av hela familjens fungerande och visar att tillfredställelsen med kursen är 

överväldigande positiv. Detta är inget överraskande resultat eftersom det är vanligt att 

föräldrautbildningar får positiva utvärderingar från normalt 75 % av deltagarna (Grinnell & 

Unrau, 2005). I den aktuella utvärderingen uppger dock över 90 % av deltagarna att de är 

nöjda med kursen, vilket kan tyda på att Föräldrakraft är en kurs som lämpar sig väl för 

familjer med treåriga barn. Utvärderingen visar vidare att drygt 90 % av föräldrarna anser att 

deras barns beteende har förändrats till det bättre, trots att det inte går att se några större 

beteendeförändringar mellan kursens för- och eftertest. Detta kan härledas till takeffekten i 

förtestet. De höga skattningarna leder till att det faktiska utrymmet för förändringar var 

begränsat redan från början. En annan tolkning är att barnets beteende inte har förändrats, 

men att föräldrarnas skattningar och hur de uppfattar barnet och sig själva har gjort det.  

Eftersom samtliga deltagare beskriver att kursen har hjälpt dem att bli bättre föräldrar kan det 

vara deras större trygghet och säkerhet i föräldrarollen, som gör att de uppfattar hela familjen 
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som mer harmonisk. De har anammat nya metoder som leder till att de hanterar barnen på ett 

annat sätt än tidigare och de flesta uppger att de haft stor nytta av verktyg som handlar om att 

uppmärksamma och uppmuntra barnet eller om tydlig kommunikation. Föräldrakraft bygger 

på relationsaspekter som dessa, och det är tydligt att kursens grundläggande metoder inte har 

påverkats negativt av att kursupplägget skiljer sig något från manualen.   

 

Den här utvärderingen av Föräldrakraft för den yngsta åldersgruppen är en av de första 

som genomförts i Sverige. Föräldrarna säger att de är mycket nöjda med programmet, vilket 

kan tolkas som att kursen uppfyller sina mål, nämligen att ge stöd i föräldrarollen. En 

alternativ förklaring till det positiva utfallet kan vara att människor i allmänhet har en tendens 

att skatta sig själva högt när det gäller attitydfrågor samt att lämna socialt accepterade svar 

som ligger i linje med vad andra anser vara korrekt eller med vad de själva anser att de borde 

göra (Hogg & Vaughan, 2005; Svartdal, 2001). Risken finns därmed att föräldrarna lämnar 

alltför positiva skattningar av sig själva eller sina barn på frågor som rör föräldraskapet av 

rädsla av att framstå som en dålig förälder. Detta skulle även förklara varför det blev en 

takeffekt och varför svaren varierar i så liten utsträckning. Ytterligare ett sätt att förstå utfallet 

är att familjerna som ingår i den här studien inte har rekryterats från en klinisk verksamhet 

eller har uttalade beteendeproblem. Andra studier av preventionsinsatser har visat att det är i 

de familjer som har stora problem som de största beteendeförändringarna står att finna 

(Bierman et al, 1999; Scott, 2005).  

 

Utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv är det möjligt att de upplevda 

förändringarna i barnens beteende är naturliga åldersadekvata förändringar, som har 

sammanfallit i tid med kursen. Föräldrar uppger till exempel att deras barn slåss mindre, 

vilket skulle kunna bero på att deras verbala förmåga har utvecklats så att de inte längre 
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behöver använda sig av handgripliga metoder för att kommunicera (Hwang & Nilsson, 2002). 

Denna förklaring motsägs av att kursen löper över en tvåmånadersperiod, vilket även för en 

treåring är en relativt kort tid. En annan förklaring till varför beteendeförändringar hos barnen 

inte framträder när eftertestet analyseras är att det tar lång tid att förändra beteenden hos yngre 

barn (Kumpfer, 2006; Molgaard, Spoth & Redmond, 2000). Dessutom har kursen ett 

preventivt syfte, men de problembeteenden som anses förebyggas har inte uppstått vid tre års 

ålder. Uppföljningstiden är således alltför kort för att ge mätbara effekter. Det önskvärda vore 

därför att familjerna kunde följs upp och jämföras med kontrollgruppen under flera års tid. 

Först då skulle det vara möjligt att se eventuella skillnader mellan grupperna. Andra studier 

har nämligen visat att effekten från Föräldrakraft är varaktig och mätbar flera månader efter 

kursens slut (Marek, Brock & Sullivan, 2006). 

 

Den här utvärderingen tar inte hänsyn till vilka faktorer som leder till förändring. Det går 

alltså inte att uttala sig om det är metoden Föräldrakraft som leder till förändring eller om det 

räcker för grupper av föräldrar att träffas för att prata om sina familjer och barn. I samtal med 

andra kan föräldrarna stärka varandra i att de redan gör det mesta rätt (Bremberg, 2004). 

Dessutom får familjerna extra uppmärksamhet genom att de går en kurs som utvärderas. 

Tidigare forskning har visat att denna fokusering kan påverka utfallet i positiv riktning (Adair, 

1984). Om förutsättningarna hade funnits till att samla kontrollgruppen till regelbundna träffar 

för att diskutera föräldraskapsfrågor, men utan att använda Föräldrakraftsmaterialet, hade det 

varit möjligt att undersöka om det verkligen var den manualbaserade kursen som ledde till 

utfallet eller om det var samvaron och samtalet med andra vuxna i allmänhet.  

  

De positiva tillfredställelseresultaten i den här utvärderingen ligger i linje med resultat 

från annan forskning på förebyggande arbete (Bierman et al., 1999; Marek, Brock & Sullivan, 
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2006). Det finns indikationer på att insatserna inte bara hjälper föräldrarna att hantera det 

aktuella barnet utan är till nytta för alla barn i familjen (Bierman et al., 1999). Att mäta 

föräldrars tillfredställelse med en metod är viktigt eftersom en kurs som inte föräldrar är nöjda 

med kommer att få svårt att rekrytera deltagare. Det är dock inte tillräckligt med att föräldrar 

är nöjda om inte kursen leder till förändringar i beteende (Scott, 2001). Existensberättigandet 

av en sådan kurs kan ifrågasättas. Som tidigare nämnt har det i den här utvärderingen inte gått 

att mäta någon beteendeförändring mellan för- och eftertest, vilket i och för sig inte är 

ovanligt i utvärderingar som sker i naturlig miljö till skillnad från kliniska experiment (Scott 

2001). Annan forskning har däremot funnit att föräldrautbildning i allmänhet leder till 

förändringar i familjen vad gäller familjeinteraktion, föräldra- och/eller barnbeteende 

(Bierman et al., 1999; Kumpfer, 2006; Scott, Spender, Doolan, Jacobs & Aspland, 2001) och 

att detta även gäller Föräldrakraft (Marek, Brock & Sullivan 2006; Molgaard, Spoth & 

Redmond 2000).  

 

De utvärderingar som skett av Föräldrakraft i Sverige har liksom den har utvärderingen 

fått ett positivt utfall. Föräldrarna har varit nöjda och uppgett att det skett förändringar i 

familjen (Kimber, 2006; Aili Larsson, personlig kontakt, 5 februari, 2007). Någon 

långtidsuppföljning har dock inte genomförts i Sverige. En sådan skulle ge ytterligare 

värdefull information om Föräldrakrafts effekt. Det vore önskvärt med en stor, rikstäckande 

utvärdering av Föräldrakrafts barnversion, vilket förhoppningsvis kan bli en naturlig följd av 

att det nu pågående evalueringen av tonårsprogrammet.   

 

En begränsning i den här utvärderingen är att den enbart baseras på självskattningar. Det 

finns inga objektiva mått på barnens eller föräldrarnas aktiviteter, inga observationer eller 

skattningar som gjorts av någon utomstående person. Dessutom är instrumenten obeprövade, 
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även om de har inspirerats av enkäter som används vid utvärderingar av preventionsinsatser, 

vilket gör det svårt att uttala sig om reliabiliteten och validiteten på utfallsmåtten, något som 

skulle kunna ha avhjälpts om det hade varit möjligt att genomföra en pilotstudie på den 

aktuella enkäten. Enkäterna som använts har ytterligare en begränsning i att de är alltför 

okänsliga och inte tillåter tillräckligt stor varians i svaren. Takeffekten gör att resultaten blir 

svårbedömda.  

 

Kontrollgruppen med vilken deltagarna jämförs har inte fått någon intervention alls och 

därigenom ingen uppmärksamhet av kursledare eller möjlighet att umgås och samtala med 

andra föräldrar. Detta gör att de inte är en kontrollgrupp i ordets rätta bemärkelse, utan snarare 

en jämförelsegrupp. Det har inte heller skett någon randomisering till kurs- och kontrollgrupp. 

Urvalet har bestått av att föräldrar med intresse för kursen har fått anmäla sig. Det är fullt 

möjligt att kontrollgruppens medlemmar inte har något intresse av föräldrautbildningar och 

således skiljer sig markant från deltagargruppen. Något som talar emot detta är att det efter 

kursen finns få beteendeskillnader mellan grupperna. Skillnaderna innan kan således inte ha 

varit så stora. Risken finns även att urvalet till utvärderingen varit skevt i och med att alla 

ingående familjer består av två föräldrar. Huruvida grupperna är representativa, vad gäller 

socioekonomisk status, utbildning eller etnicitet går det inte att uttala sig om eftersom sådan 

information inte efterfrågats. Det saknas även information om huruvida båda föräldrarna i 

familjen deltog i kursen. Eftersom de kan ha påverkat varandras attityder och hur de 

utvärderade programmet hade sådan information varit intressant. Om stickprovet varit större 

hade det då varit möjligt att studera om det fanns skillnader mellan familjerna där en eller två 

föräldrar deltog.  
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Inga statistiska beräkningar på variationer inom kurs- och kontrollgrupp har genomförts 

på resultatet från förtestet. Om detta hade gjort skulle det finnas mer information angående 

spridningen inom varje grupp och om det förelåg skillnader grupperna emellan. Dock låg 

samtliga föräldrar högt i sina skattningar vilket gjorde att en takeffekt uppnåddes och 

variationen bland svaren var liten. I och med att beräkningar gjordes för att kontrollera för 

förtestresultaten när skillnaderna i eftertest analyserades har hänsyn ändå tagits till eventuella 

skillnader mellan grupperna. 

 

En begränsning med utvärderingens generaliserbarhet är att bara treåringar från en 

specifik kommun ingår i undersökningen. Föräldrakraft bedrivs i flera kommuner och kurser 

finns för olika åldersgrupper men det är inte möjligt att efter denna utvärdering uttala sig om 

huruvida även dessa är effektiva.  

 

En styrka med utvärderingen är att den, trots att urvalet inte är randomiserat, använder sig 

av ett för- och ett eftertest och att det finns en jämförelsegrupp. Studien har dessutom 

genomförts i naturlig miljö. Det handlar inte om ett experiment med en tillrättalagd grupp 

utan människorna har hämtats från verkliga livet och är de som naturligt nås av en kurs som 

Föräldrakraft. Vidare är stickprovets storlek relativt stort för att vara ett examensarbete och 

för att utvärdera kursen i den aktuella kommunen, men inte tillräckligt stort för att uttala sig 

om Föräldrakraft för treåringar i allmänhet. För att kunna göra detta måste fler kommuner 

ingå i studien.  

 

Under kursens gång har närvaron varit hög och det har varit ett minimalt bortfall mellan 

för- och eftertest. Dessa faktorer talar för styrkan i att resultatet är giltigt och representativt 

samt att datainsamlingen fungerat. Eftersom Föräldrakraft är ett manualbaserat program har 
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kursen följt ett på förhand upplagt format som kan replikeras. Uppsatsförfattarna har inte varit 

delaktiga i implementeringen och på grund därav inte haft direkt kontroll över att den skett på 

ett tillfredställande sätt. Detta har avhjälpts genom att kursledarna har rapporterat avvikelser 

från manualen som har redovisats i metodavsnittet. En kritik mot manualen som påverkar 

utvärderingen är att det är svårt att följa manualen när det gäller treåringar. Många delar av 

barnpassen kunde inte genomföras på det sätt de beskrivs.  

 

Kommunen, som utvärderas i detta arbete, har valt att lösa uppgiften med att ge stöd till 

föräldrar bland annat genom att erbjuda Föräldrakraft till familjer med treåriga barn. 

Utvärderingen tyder på att metoden uppskattas av deltagarna, att de har tagit till sig nya 

verktyg och att de upplever sig ha blivit bättre föräldrar. I och med detta kan slutsatsen dras 

att programmet uppfyller sitt syfte. Trots föräldrarnas försäkringar om det motsatta har det 

inte gått att finna stöd för annat än minimala beteendeförändringar hos familjerna. Kanske 

ligger detta vid sidan om kursens egentliga mål. Dessutom är tiden mellan för- och eftertest 

alldeles för kort för att mäta utfallet på sikt. Om föräldrarnas beteende och tro på sig själva 

har förändrats kommer det att kunna påverka barnen under hela deras uppväxt. Kompetenta 

föräldrar utövar influenser på sina barn under hela livet.  
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Bilaga 1a 
FAMILJEKRAFT:  OM DIN FAMILJ.   FÖRTEST TILL KURSDELTAGARNA  
 
Kod:    Grupp:     
 
Datum:      
 
Kön:      
 
Deltagande barnets kön:      
 
Deltagande barnets ålder:     
 
Hur många barn bor i ditt hem?      
 
Hur ser ditt föräldraskap ut? (ex ensamstående, två föräldrar i hemmet, delad vårdnad etc.) 
 
       
 
Vilken är din relation till barnet? (ex mamma, pappa, mormor, fosterförälder etc.) 
 
       
 
Hur fick du höra talas om Föräldrakraftskursen?     
 
       
 
 
Föräldraobservationer av barnets aktiviteter  
 
Hur ofta stämmer följande påstående in på ditt barn? 
 
1=Aldrig 2=Nästan Aldrig 3= Ibland 4=Ofta 5=Nästan alltid 
 
  Är snäll 
  Är envis 
  Koncentrerar sig 
  Bryter mot regler 
  Tycker om att umgås med andra 
               barn 
  Leker bra på egen hand 
  Gör illa andra barn 
  Är uppmärksam 
  Har sönder saker 
  Är utanför när andra barn leker 
  Skriker åt andra 
  Leker med andra barn 
  Blir lätt distraherad 
  Tar andras saker 
  Undviker andra barn 

  Söker upp andra barn att leka med 
   Retar andra barn 
  Har svårt att sitta still 
  Blir uppsökt av andra barn för att   
               leka      
  Springer runt, klättrar på saker 
  Startar slagsmål med andra barn 
  Har många vänner 
  Blir irriterad 
  Tappar humöret 
  Ser ledsen ut 
  Har låg energi, är slö 
   Slåss 
  Vill lära sig saker 
  Har sönder andras saker med flit 
  Är glad 



Föräldraskapet 
 
Hur bra stämmer följande påståenden in på dig och din familj? 
 
1=Aldrig 2=Nästan Aldrig 3= Ibland 4=Ofta 5=Nästan alltid 
 
  Jag berömmer mitt barn när han/hon har gjort något bra 
  Jag ger klara instruktioner till mitt barn 
  Jag tycker att jag gör ett bra jobb som förälder 
  Jag och mitt barn gör saker tillsammans 
  Jag ser till att mitt barn verkligen vet att jag bryr mig om honom/henne 
  Jag handlar kärleksfullt och ömt gentemot mitt barn 
  Jag tycker om att tillbringa tid med mitt barn 
  Jag belönar mitt barn när han/hon utfört en uppgift 
  Jag vet var mitt barn är och med vem han/hon är 
  Jag pratar med mitt barn om vilka vänner han/hon föredrar att leka med 
  Jag pratar med mitt barn om hans/hennes känslor 
  Jag tar tag i mitt barn när han/hon inte gör det jag ber om 
  I min familj grälar vi och bråkar 
 
 
När barnet gjort något jag inte gillar…:  
 
  blir jag jättearg och får ett utbrott 
  pratar jag med honom/henne om det på en gång 
  vill jag ta reda på varför han/hon gjorde det 
  har jag svårt att behärska min irritation 
  talar jag inte med honom/henne förrän efter ett långt tag 
  blir jag tyst för att han/hon verkligen ska se att jag inte tolererar det 
  gör jag något så att han/hon får känna sig skyldig 
  grälar jag och klagar 
  försöker jag undvika honom/henne för ett tag 
  pratar jag snabbt ut om det utan att skapa nya konflikter 
  är jag tydlig i vad jag tycker – men är öppen för att prata om det 
 
 



Bilaga 1b 
FAMILJEKRAFT:  OM DIN FAMILJ.   FÖRTEST TILL KONTROLLGRUPP  
 
Kod:    Grupp:     
 
Datum:      
 
Kön:      
 
Barnets kön:      
 
Barnets ålder:     
 
Hur många barn bor i ditt hem?      
 
Hur ser ditt föräldraskap ut? (ex ensamstående, två föräldrar i hemmet, delad vårdnad etc.) 
 
       
 
Vilken är din relation till barnet? (ex mamma, pappa, mormor, fosterförälder etc.) 
 
       
 
 
 
Föräldraobservationer av barnets aktiviteter 
 
Hur ofta stämmer följande påstående in på ditt barn? 
 
1=Aldrig 2=Nästan Aldrig 3= Ibland 4=Ofta 5=Nästan alltid 
 
  Är snäll 
  Är envis 
  Koncentrerar sig 
  Bryter mot regler 
  Tycker om att umgås med andra 
               barn 
  Leker bra på egen hand 
  Gör illa andra barn 
  Är uppmärksam 
  Har sönder saker 
  Är utanför när andra barn leker 
  Skriker åt andra 
  Leker med andra barn 
  Blir lätt distraherad 
  Tar andras saker 
  Undviker andra barn 

  Söker upp andra barn att leka med 
   Retar andra barn 
  Har svårt att sitta still 
  Blir uppsökt av andra barn för att   
               leka      
  Springer runt, klättrar på saker 
  Startar slagsmål med andra barn 
  Har många vänner 
  Blir irriterad 
  Tappar humöret 
  Ser ledsen ut 
  Har låg energi, är slö 
   Slåss 
  Vill lära sig saker 
  Har sönder andras saker med flit 
  Är glad 

 



Föräldraskapet 
 
Hur bra stämmer följande påståenden in på dig och din familj? 
 
1=Aldrig 2=Nästan Aldrig 3= Ibland 4=Ofta 5=Nästan alltid 
 
  Jag berömmer mitt barn när han/hon har gjort något bra 
  Jag ger klara instruktioner till mitt barn 
  Jag tycker att jag gör ett bra jobb som förälder 
  Jag och mitt barn gör saker tillsammans 
  Jag ser till att mitt barn verkligen vet att jag bryr mig om honom/henne 
  Jag handlar kärleksfullt och ömt gentemot mitt barn 
  Jag tycker om att tillbringa tid med mitt barn 
  Jag belönar mitt barn när han/hon utfört en uppgift 
  Jag vet var mitt barn är och med vem han/hon är 
  Jag pratar med mitt barn om vilka vänner han/hon föredrar att leka med 
  Jag pratar med mitt barn om hans/hennes känslor 
  Jag tar tag i mitt barn när han/hon inte gör det jag ber om 
  I min familj grälar vi och bråkar 
 
 
När barnet gjort något jag inte gillar…:  
 
  blir jag jättearg och får ett utbrott 
  pratar jag med honom/henne om det på en gång 
  vill jag ta reda på varför han/hon gjorde det 
  har jag svårt att behärska min irritation 
  talar jag inte med honom/henne förrän efter ett långt tag 
  blir jag tyst för att han/hon verkligen ska se att jag inte tolererar det 
  gör jag något så att han/hon får känna sig skyldig 
  grälar jag och klagar 
  försöker jag undvika honom/henne för ett tag 
  pratar jag snabbt ut om det utan att skapa nya konflikter 
  är jag tydlig i vad jag tycker – men är öppen för att prata om det 
 
 



Bilaga 2a 
FAMILJEKRAFT:  OM DIN FAMILJ.   EFTERTEST TILL KURSDELTAGARNA   
 
 
 
Kod:    Grupp:     
 
 
Datum:      
 
 
 
 
 
Föräldraobservationer av barnets aktiviteter 
 
 
Hur ofta stämmer följande påstående in på ditt barn? 
 
 
1=Aldrig 2=Nästan Aldrig 3= Ibland 4=Ofta 5=Nästan alltid 
 
 
 
  Är snäll 
  Är envis 
  Koncentrerar sig 
  Bryter mot regler 
  Tycker om att umgås med andra 
               barn 
  Leker bra på egen hand 
  Gör illa andra barn 
  Är uppmärksam 
  Har sönder saker 
  Är utanför när andra barn leker 
  Skriker åt andra 
  Leker med andra barn 
  Blir lätt distraherad 
  Tar andras saker 
  Undviker andra barn 

  Söker upp andra barn att leka med 
   Retar andra barn 
  Har svårt att sitta still 
  Blir uppsökt av andra barn för att   
               leka      
  Springer runt, klättrar på saker 
  Startar slagsmål med andra barn 
  Har många vänner 
  Blir irriterad 
  Tappar humöret 
  Ser ledsen ut 
  Har låg energi, är slö 
   Slåss 
  Vill lära sig saker 
  Har sönder andras saker med flit 
  Är glad 

 



Föräldraskapet 
 
Hur bra stämmer följande påståenden in på dig och din familj? 
 
1=Aldrig 2=Nästan Aldrig 3= Ibland 4=Ofta 5=Nästan alltid 
 
  Jag berömmer mitt barn när han/hon har gjort något bra 
  Jag ger klara instruktioner till mitt barn 
  Jag tycker att jag gör ett bra jobb som förälder 
  Jag och mitt barn gör saker tillsammans 
  Jag ser till att mitt barn verkligen vet att jag bryr mig om honom/henne 
  Jag handlar kärleksfullt och ömt gentemot mitt barn 
  Jag tycker om att tillbringa tid med mitt barn 
  Jag belönar mitt barn när han/hon utfört en uppgift 
  Jag vet var mitt barn är och med vem han/hon är 
  Jag pratar med mitt barn om vilka vänner han/hon föredrar att leka med 
  Jag pratar med mitt barn om hans/hennes känslor 
  Jag tar tag i mitt barn när han/hon inte gör det jag ber om 
  I min familj grälar vi och bråkar 
 
 
När barnet gjort något jag inte gillar…:  
 
  blir jag jättearg och får ett utbrott 
  pratar jag med honom/henne om det på en gång 
  vill jag ta reda på varför han/hon gjorde det 
  har jag svårt att behärska min irritation 
  talar jag inte med honom/henne förrän efter ett långt tag 
  blir jag tyst för att han/hon verkligen ska se att jag inte tolererar det 
  gör jag något så att han/hon får känna sig skyldig 
  grälar jag och klagar 
  försöker jag undvika honom/henne för ett tag 
  pratar jag snabbt ut om det utan att skapa nya konflikter 
  är jag tydlig i vad jag tycker – men är öppen för att prata om det 
 
 



Bilaga 2b 
FAMILJEKRAFT:  OM DIN FAMILJ.   EFTERTEST TILL KONTROLLGRUPP  
 
 
 
Kod:    Grupp:     
 
 
Datum:      
 
 
 
 
 
Föräldraobservationer av barnets aktiviteter 
 
 
Hur ofta stämmer följande påstående in på ditt barn? 
 
 
1=Aldrig 2=Nästan Aldrig 3= Ibland 4=Ofta 5=Nästan alltid 
 
 
 
  Är snäll 
  Är envis 
  Koncentrerar sig 
  Bryter mot regler 
  Tycker om att umgås med andra 
               barn 
  Leker bra på egen hand 
  Gör illa andra barn 
  Är uppmärksam 
  Har sönder saker 
  Är utanför när andra barn leker 
  Skriker åt andra 
  Leker med andra barn 
  Blir lätt distraherad 
  Tar andras saker 
  Undviker andra barn 

  Söker upp andra barn att leka med 
   Retar andra barn 
  Har svårt att sitta still 
  Blir uppsökt av andra barn för att   
               leka      
  Springer runt, klättrar på saker 
  Startar slagsmål med andra barn 
  Har många vänner 
  Blir irriterad 
  Tappar humöret 
  Ser ledsen ut 
  Har låg energi, är slö 
   Slåss 
  Vill lära sig saker 
  Har sönder andras saker med flit 
  Är glad 

 



Föräldraskapet 
 
Hur bra stämmer följande påståenden in på dig och din familj? 
 
1=Aldrig 2=Nästan Aldrig 3= Ibland 4=Ofta 5=Nästan alltid 
 
  Jag berömmer mitt barn när han/hon har gjort något bra 
  Jag ger klara instruktioner till mitt barn 
  Jag tycker att jag gör ett bra jobb som förälder 
  Jag och mitt barn gör saker tillsammans 
  Jag ser till att mitt barn verkligen vet att jag bryr mig om honom/henne 
  Jag handlar kärleksfullt och ömt gentemot mitt barn 
  Jag tycker om att tillbringa tid med mitt barn 
  Jag belönar mitt barn när han/hon utfört en uppgift 
  Jag vet var mitt barn är och med vem han/hon är 
  Jag pratar med mitt barn om vilka vänner han/hon föredrar att leka med 
  Jag pratar med mitt barn om hans/hennes känslor 
  Jag tar tag i mitt barn när han/hon inte gör det jag ber om 
  I min familj grälar vi och bråkar 
 
 
När barnet gjort något jag inte gillar…:  
 
  blir jag jättearg och får ett utbrott 
  pratar jag med honom/henne om det på en gång 
  vill jag ta reda på varför han/hon gjorde det 
  har jag svårt att behärska min irritation 
  talar jag inte med honom/henne förrän efter ett långt tag 
  blir jag tyst för att han/hon verkligen ska se att jag inte tolererar det 
  gör jag något så att han/hon får känna sig skyldig 
  grälar jag och klagar 
  försöker jag undvika honom/henne för ett tag 
  pratar jag snabbt ut om det utan att skapa nya konflikter 
  är jag tydlig i vad jag tycker – men är öppen för att prata om det 
 
 



Bilaga 3 
UTVÄRDERING  
 
Kod   Datum    
 
Har den här kursen hjälpt dig bli en bättre förälder? 
 
Ja, mycket Ja, en del Nej 
□  □  □  
 
Har det skett någon förändring i ditt barns beteende? 
 
Mycket  Ingen  Mycket 
sämre sämre förändring bättre bättre 
□ □      □  □   □  
 
Upplever du att din familj har det trevligare tillsammans efter kursen? 
 
Ja, mycket Ja, en del Nej 
□  □  □  
 
 
Vilka verktyg av dem som du har lärt dig under kursen har du haft bäst nytta av? (Du 
kan sätta flera kryss.) 
 
□ Ställa ”rätta” förväntningar på barnet utifrån utvecklingsnivån 
□ Känna igen och hantera sin egen stress som förälder 
□ Uppmärksamma barnet 
□ Ignorera barnets beteende 
□ Öka gott beteende genom sociala belöningar 
□ Ha roligt tillsammans som familj 
□ Använda belöningsschema och snurra 
□ Använda ”jagbudskap” 
□ Lyssna på ett bra sätt 
□ Tala på ett bra sätt 
□ Använda familjemöte 
□ Att uppmana på ett bra sätt 
□ Använda problemlösningsmetoden 
□ Att säga ”nej” vänligt men bestämt 
□ Att använda ”göra rätt” – barnet får träna 
□ Att ta bort ett privilegium för barnet 
 
 
           mycket  inte så ok    bra  mycket         
          dålig       bra   bra 
 
Hur nöjd är du med kursledarna �        �       �        �              � 
Hur tycker du att gruppen har fungerat? �        �       �        �              � 
Hur nöjd är du med kursen som helhet �        �       �        �              � 
 



 
Varför bestämde du dig för att delta i denna kurs?  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Vad gillade du speciellt med denna kurs? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad gillade du inte med denna kurs? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skulle du rekommendera denna kurs till andra föräldrar?  Ja Nej
        



Bilaga 4 
ENKÄT TILL KURSLEDARNA (att fyllas i av en av ledarna efter varje kurstillfälle) 
 
1. Hur väl anser du att du har hunnit med dagens övningar så som de beskrivs i 
manualen? 
□  □ □ □ 
inte alls ganska dåligt ganska väl allt har hunnits med 
 
Beskriv vad du har varit tvungen att stryka eller ändra i jämförelse med manualen. 
 
 
 
 
 
 
2. Hur nöjd är du med dig själv som kursledare med avseende på…? 
 
             mycket  inte så   ok    bra  mycket         
          dålig       bra                                    bra 
Kunskap om föräldraskap �        �       �        �              � 
Öppenhet och villighet att dela erfarenheter           �        �       �        �              � 
Organisera och förbereda �        �       �        �              � 
Flexibilitet  �        �       �        �              � 
Kreativitet (kluriga och roliga uppgifter) �        �       �        �              � 
Göra kursen rolig – vara humoristisk �        �       �        �              � 
Verkligen bry dig om kursdeltagarna �        �       �        �              � 
Verkligen hjälpa kursdeltagarna �        �       �        �              � 
Hantera diskussionerna i gruppen på ett bra sätt �        �       �        �              � 
God förmåga att kommunicera �        �       �        �              � 
Vänlighet – värme  �        �       �        �              � 
Optimism om gruppens förmåga att ta till sig materialet �        �       �        �              � 
Att lovorda och berömma gruppen �        �       �        �              � 
Få gruppen att arbeta hårt �        �       �        �              � 
Helhetsbedömning av mig som kursledare �        �       �        �              � 
Helhetsbedömning av dagens kurstillfället �        �       �        �              � 
 
 
3. Hur tycker du att gruppen har fungerat vad gäller...? 
 
             mycket  inte så   ok    bra  mycket         
          dålig       bra                                    bra 
hur mycket de deltog  �        �       �        �              � 
hur väl de stöttade varandra  �        �       �        �              � 
hur väl de förstod dagens koncept och begrepp �        �       �        �              � 
hur tillfredställda de var med kurstillfället �        �       �        �              � 
         
Datum & Passnr:     
 
Grupp:    
 
Kursen ges för familjer med barn i åldern     
 
Utvärderingen gäller:  Föräldrapasset □ Familjepasset □ 



Bilaga 5 
Information till kursledare för Föräldrakraft.  
 
Kodning: För att värna om sekretessen och för att försäkra oss om att det går att para ihop 
för- och eftertest som har fyllts i av samma person behöver enkäterna kodas. Vi vill att ni har 
en närvarolista där föräldrarnas namn paras ihop med en viss siffra. När enkäterna delas ut 
skall endast siffran stå på dem, ej några namn. Föräldrarna lämnar in enkäterna i förseglade 
kuvert, som ni sedan vidarebefordrar till oss. Det är bara vi som ser enkätsvaren och vi har då 
ingen möjlighet att koppla dessa till en speciell person. Därmed garanteras föräldrarna 
anonymitet, de kan känna sig fria att svara fritt och kursledaren behöver ej ha dubbla roller 
som både utvärderare och ledare.  
 
Sedan vill vi också ha närvarolista och även där skall enbart siffrorna stå, inga namn. 
 
Eftersom det hålls två kurser parallellt är det viktigt att det framgår av varje enkät vilken 
grupp föräldrarna tillhör.  
 
Distribution : Vid första kurstillfället ska alla deltagande föräldrar få brevet ”till dig som går 
Föräldrakraft” och förtestet. Brevet ska undertecknas  och lämnas in. Enkäten fyllas i och 
lämnas till kursledarna i ett förseglat kuvert. Viktigt att brevet och enkäten inte ligger 
tillsammans!! 
 
Vid sista tillfället ska alla föräldrar fylla i eftertestet och utvärderingen. Dessa läggs i ett 
förseglat kuvert och lämnas in. Viktigt att koden på eftertest och utvärdering stämmer överens 
med förtestet.  
 
Kontrollgrupp : Kontrollgruppen bör bestå av minst lika många individer som 
deltagargruppen. Enligt vad vi förstått kommer dessa att rekryteras från samma förskolor som 
deltagarna. Om kursgrupperna rekryteras från olika stadsdelar bör det samma gälla för 
kontrollgrupperna och då ska det framgå av kontrollgruppens enkät vilken 
Föräldrakraftsgrupp den ska jämföras med. 
 
I brevet ”till dig som har ett barn på förskolan…” ska den relevanta informationen fyllas i på 
de streckade linjerna innan enkäten skrivs ut.  
 
Även dessa behöver kodas på samma sätt som ovan för att kunna para ihop enkätsvaren. 
Kontrollgruppen behöver inte göra en utvärdering men de ska underteckna brevet ”till dig 
som har barn på förskolan …” vid samma tillfälle som förtestet delas ut. Kontrollgruppen 
fyller i förtest och eftertest vid ungefär samma tidpunkt som deltagarna fyller i de samma och 
de lämnas in i förseglade kuvert. 
 
Ledarenkät: En ledare från föräldrapasset och en från familjepasset fyller i ledarenkäten efter 
varje kurstillfälle. Det ska framgå vilken grupp enkäten gäller.  
 
 



Bilaga 6 

Till dig som går Föräldrakraft 
 
Du har precis börjat på en kurs som heter Föräldrakraft. För att få reda på vad ni 
föräldrar tycker om kursen och om ni efter avslutad kurs upplever att ni har fått nya 
verktyg i ert föräldraskap utvärderas den i en examensuppsats. Vi som gör 
utvärderingen heter Ulrika Holland och Sinikka Söderlund och studerar på 
psykologprogrammet vid Örebro Universitet. 
 
Deltagandet är helt frivilligt, men vi hoppas att du ställer upp eftersom utvärdering 
och förbättring av kursen är något som är mycket viktigt.  Du kommer att vara 
anonym och det kommer inte vara möjligt att identifiera någon person. Resultatet 
kommer endast att användas till den här utvärderingen. Ingen annan än vi två 
studenter kommer att se de enskilda svaren och efter uppsatsarbetet kommer 
materialet att förstöras. Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på 
Universitetsbiblioteket i Örebro.  
 
Efter att kursen har avslutats kommer du att bli ombedd att fylla i en till enkät och 
svaren kommer att analyseras för att se hur nöjda ni är med kursen, om det finns 
skillnader mellan innan och efter man deltagit i Föräldrakraft samt mellan dem som 
gått Föräldrakraft och sådana som inte gjort det.  
 
Om det finns mer än en förälder i familjen som deltar i kursen skulle vi vilja att ni 
båda fyller i enkäten. Resultat blir bäst om ni inte samarbetar, utan fyller i enkäterna 
på egen hand.  
 
Det är frivilligt att delta i studien och medverkan kan när som helst avbrytas. 
 
Om du har några frågor kan du ringa till  
Sinikka på 07XX-XXXXXX eller Ulrika på 07X-XXXXXX.  
 
 

 
 

 
 
 
Jag samtycker till medverkan i denna studie 
 
 
 
……………………………………………………………………………… 



Bilaga 7 

Till dig som har ett barn på förskolan ……. 
 
Den här terminen hålls en föräldrautbildning som heter Föräldrakraft. För att få reda 
på vad föräldrar tycker om kursen och om de har fått nya verktyg i sitt föräldraskap 
utvärderas den i en examensuppsats av två studenter på psykologprogrammet vid 
Örebro Universitet. Vi som gör utvärderingen heter Ulrika Holland och Sinikka 
Söderlund. 
 
De som går Föräldrakraft har fått fylla i en enkät och vi vill jämföra deltagargruppens 
svar med hur andra föräldrar svarar. Detta kallas att ha en kontrollgrupp. Eftersom 
du har ett barn i den ålder som kursen riktas mot skulle vi vilja att du fyller i 
enkäten. Deltagandet är helt frivilligt, men vi hoppas att du ställer upp eftersom 
utvärdering och förbättring av kursen är något som är mycket viktigt.  Du kommer 
att vara anonym och det kommer inte vara möjligt att identifiera någon person. 
Resultatet kommer endast att användas till den här utvärderingen. Ingen annan än vi 
två studenter kommer att se de enskilda svaren och efter uppsatsarbetet kommer 
materialet att förstöras. Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på 
Universitetsbiblioteket i Örebro.  
 
Efter att kursen har avslutats, vilket blir mot slutet av mars, kommer du att bli 
ombedd att fylla i en till enkät och svaren från dem som inte går kursen kommer att 
jämföras med dem som går kursen, för att se om det finns skillnader mellan innan 
och efter man deltagit i Föräldrakraft, och mellan dem som gått Föräldrakraft och de 
som inte gjort det.  
 
Om det finns mer än en förälder i familjen skulle vi gärna vilja att ni båda fyller i 
enkäten, och lämnar in dem i samma kuvert. Resultat blir bäst om ni inte 
samarbetar, utan fyller i enkäterna på egen hand.  
 
Det är frivilligt att delta i studien och medverkan kan när som helst avbrytas. 
 
Om du har några frågor kan du ringa till  
Sinikka på 07X-XXXXXX eller Ulrika på 07X-XXXXXX.  
 
 
Svaren ska lämnas in till …………… i igenklistrade kuvert senast 
den…… 

 
 

 
 
 
Jag samtycker till medverkan i denna studie 
 
 
 


