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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka om föräldrarna uppfattar att 
deras samspelsförmåga med barnen och varandra förändrats efter 
genomförd föräldrautbildning, sett utifrån ett föräldraperspektiv. 
Frågeställningarna är följande: (i) anser föräldrarna att de fått verktyg att 
hantera sina barn på ett annorlunda sätt efter genomförd 
föräldrautbildning, (ii) uppfattar föräldrarna att de samspelar med barnen 
på ett annat sätt efter genomförd föräldrautbildning, (iii) uppfattar 
föräldrarna att de samspelar med varandra på ett annat sätt efter 
genomförd föräldrautbildning. Metodvalet är kvalitativt och 
datainsamlingen har skett med hjälp av ostrukturerade intervjuer. 
Undersökningspopulationen var sex föräldrar, tre kvinnor och tre män. 
Urvalskriterierna var att föräldrarna skulle ha genomfört 
föräldrautbildningen COPE riktade till föräldrar med barn i 
åldersgruppen 3-12 år. Tolkningsramen utgörs av tidigare forskning och 
social teoribildning.  Resultatet visar att föräldrarnas uppfattning är att 
samspelet med barnen förbättrats tack vare föräldrarnas egen förändring. 
Samspelet föräldrarna emellan uppfattades ej ha förändrats i någon 
större utsträckning.   
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Abstract 
 

The aim with this study is to examine whether the parents perceive that 
their ability to interact with their children and with each other has 
changed after accomplished parent training. The issues are as follows: (i) 
are the parents of the opinion that they have been provided with tools to 
handle their children in a more accurate way after accomplished parent 
training, (ii) do the parents perceive that they interact differently with 
their children after accomplished parent training, (iii) do the parents 
perceive that they interact with each other differently after accomplished 
parent training. The method chosen is qualitative and the research 
consists of unstructured interviews from the survey population of six 
parents, three women and three men. The selection criteria was to 
choose parents who had participated in the parent training COPE, a 
training targeted to parents with children from the age of 3-12 years. The 
interpretation framework is constituted of earlier research and social 
theory. The result shows that the parents´ perception is that the 
interaction with the children has improved thanks to the parents own 
change of attitude. However, the parents do not perceive that the 
interaction between each other has changed to the same extent. 
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1. Inledning 
 
Forskning visar att högkvalitativa generella insatser, riktade till alla, har stora möjligheter att 
förebygga psykisk ohälsa (Statens Folkhälsoinstitut 2004; Catalano & Hawkins 1996).  
 
Människans identitet skapas i samspel med andra människor under hela livet. Vi är direkt 
beroende av andra för vår fysiska och psykiska överlevnad. Under uppväxten är kvaliteten i detta 
ömsesidiga samspel av stor betydelse för hur vår psykiska hälsa utvecklas (Forsberg & Wallmark 
2002:27; Hafstad & Övreeide 2001:248). Den bästa hjälpen för barns positiva utveckling går via 
dennes familj eftersom ett gott familjeklimat är det mest avgörande för hur barn mår (Lagerberg 
& Sundelin 2000:199; Hafstad & Övreeide 2001:248; Evenshaug & Hallen 1992:243) 
 
Nätverket runt den moderna människan är i dag mindre. Det är färre vuxna som finns med och 
fostrar barnen och det i sin tur bidrar till att föräldrarna i större utsträckning är mer ensamma om 
fostraruppgiften. Det finns färre förebilder i uppfostringshänseende. Eventuella brister i 
omvårdnaden runt barnen kan få konsekvenser då ingen annan vuxen finns som kan kompensera 
dessa. Risken finns att det kan leda till psykisk ohälsa (Hydén & Hydén 2002). I det moderna 
samhället har vi också en föreställning om att barn är ett ”individuellt görbarhetsprojekt” och 
föräldrarna ska leva upp till ”det goda föräldraskapet”. Denna syn stressar föräldrar, särskilt 
mödrarna. Från samhälle och media sänds dessa budskap ständigt ut. Detta innebär att det är 
föräldrarnas ansvar att barnets utveckling blir optimal. ”Varför nöja sig med ett ordinärt barn 
när man kan få ett superbarn?” (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997:114). 
 
Beteendeproblem hos barn visar sig redan i treårsåldern och det är därför viktigt med tidigt 
förebyggande insatser som till exempel föräldrautbildning (Rutter, Giller & Hagell 1998; Ogden 
1999). Hansson (2001:44) menar att föräldrautbildningar möjliggör för föräldrar att bättre 
utveckla sitt eget beteende mot barnen. Föräldrarna får verktyg för att kunna förstå och hantera 
sina barns beteenden vilket kan stärka dem i sitt föräldraskap (Cunningham, Bremner & Secord 
2002; Webster-Stratton 2003). Ett gott föräldraskap innebär bland annat förmågan att ge värme i 
kombination med tydliga ramar vilket är avgörande för barn och ungdomars psykiska utveckling 
(Barnombudsmannen 2005; Graff 1996; Bremberg 2004).  
 
I Sverige kom under 1970-talet en mängd olika föräldrautbildningar i och med utgivningen av 
Thomas Gordons bok ”Aktivt föräldraskap” (Hansson 2001:44). Hansson (a.a.) menar att 
praktiker i Sverige sedan inte tagit del av de beprövade föräldrautbildningar och modeller som 
använts världen över. En anledning menar han är troligtvis att de bygger på teorin om social 
inlärning som många gånger kopplats ihop med drillning och manipulation. Där ser man på 
föräldrarna som de som ska instruera barnen så att de beter sig på ett sätt som är socialt 
accepterat (a.a.:45). 
 
Familjeterapeuten Jesper Juul (1997) menar att barn föds som sociala och mänskliga varelser. 
Därför anser han att metoder är överflödiga i uppfostringssyfte eftersom de gör barn till ett 
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objekt. Det räcker att de får vara tillsammans med vuxna som beter sig socialt och mänskligt för 
att utvecklas positivt. Han poängterar att det är kvaliteten i samspelsprocessen och den 
personliga närvaron i familjen som är det avgörande hur barn och vuxna mår och inte hur man 
gör.  
 
I Sverige finns i dag cirka 60 föräldrautbildningar men det är bara några som utvärderats 
vetenskapligt. Detta innebär att man inte vet vilka som verkligen fungerar förebyggande 
(Andalibi, Hagekull & Bremberg 2003). Omfattande randomiserad forskning visar tydligt att 
samspelsprogram, där syftet är att utveckla ett positivt samspel mellan föräldrar och barn, är de 
föräldrautbildningar som fungerar bäst (Patterson et al 2002; Taylor, Schmidt, Pepler & Hodgins 
1998). Socialt arbete handlar ofta om att initiera insatser där det redan uppstått problem. Denna 
studie fokuserar på det förebyggande sociala arbetet. Att förebygga psykisk ohälsa hos barn och 
ungdomar genom insatser till föräldrarna via föräldrautbildning är det område vi har valt att 
studera. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka om föräldrarna uppfattar att deras samspelsförmåga med barnen 
och varandra förändrats efter genomförd föräldrautbildning, sett utifrån ett föräldraperspektiv. 
 
• Anser föräldrarna att de fått verktyg att hantera sina barn på ett annorlunda sätt efter 

genomförd föräldrautbildning? 
 
• Uppfattar föräldrarna att de samspelar med barnen på ett annat sätt efter genomförd 

föräldrautbildning? 
 
• Uppfattar föräldrarna att de samspelar med varandra på ett annat sätt efter genomförd 

föräldrautbildning? 
 

1.2 Avgränsning 
Denna studie fokuserar på föräldrautbildningar i förebyggande syfte, riktade till alla föräldrar 
oavsett om barnen uppvisar beteendeproblem eller ej. Fokus ligger på den föräldrautbildning 
som riktar sig till föräldrar med barn i åldersgruppen 3-12 år.  
 

1.3 Föräldrautbildningar – historik 
Föräldrautbildningar i Sverige startades redan på 1930-talet av Alva Myrdahl som ansåg att 
barnuppfostran var något som krävde både kompetens och utbildning. Genom hennes 
erfarenheter av föräldrautbildningar i USA samt psykologistudier såg hon att det fanns 
möjligheter att påverka människors beteenden och sätt att reagera på. Föräldrautbildningar skulle 
därför vara ett verktyg för att skapa en ”kvalitativt bra befolkning” (Halldén 1990:147). Tanken 
med utbildningarna var att föräldrarna, speciellt mödrarna, skulle utbildas till professionella 
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uppfostrare. Alva var motståndare mot den gamla typen av uppfostringsmetoder som handlade 
om kontroll och tvång för att få barnen att lyda. Hon såg vikten av att barn fick vara lyckliga och 
att ge dem möjlighet att utveckla sina inre resurser. Målet var att fostra barn till självständiga 
individer (a.a.).  
 
I USA började på 1960-talet ett forskarteam med Gerald Patterson i spetsen studera barns 
beteenden. Tidigt fastslog de att ett negativt samspel mellan föräldrar och barn utvecklar och 
förstärker barns beteendeproblem. Man började därför utveckla pedagogiska program för att på 
detta sätt hjälpa föräldrar vars barn hade beteendeproblem (Patterson, Littman & Bricker 1967). 
Under samma tid i Sverige tog diskussionen om föräldrautbildningar fart igen och sedan dess har 
ett antal utredningar därför gjorts som utmynnat i betänkanden (Bremberg 2004). I 
Barnstugeutredningen från 1968 presenterades ett förslag om föräldrautbildning för blivande 
mödrar på mödravårdscentraler, för föräldrar inom barnhälsovården samt för elever i grund- och 
gymnasieskola (SOU 1972:26). 
 
Under 1970- och -80 talet gjordes nya SOU - utredningar angående behovet av föräldrastöd. De 
mål som föreslogs var att ge föräldrar möjlighet att öka sina kunskaper, få möjlighet att träffa 
andra föräldrar samt att öka medvetenheten till samhällspåverkan (SOU 1978:5; SOU 1980:27). I 
1980 års betänkande behandlades utbildning för föräldrar med barn i förskole- och skolålder. Där 
ansåg man att den kunskap som erbjöds vid barnets födelse var en tillräcklig bas för föräldrar och 
att de insatser som var viktiga vid den här åldern var desamma som föreslagits i föregående 
utredning. Några viktiga aktörer som kunde erbjuda detta stöd var till exempel studieförbund, 
förskola, skola och media (SOU 1980:27). 1997 utreddes frågan om föräldrastöd igen. Nu 
betonades vikten av att föräldrarnas egna önskemål och frågor skulle ligga till grund för de 
teman man tog upp i föräldragrupperna (SOU 1997:161).  
 
Sverige ratificerade Barnkonventionen år 1990. I artikel 5 och 18 anges att konventionsstaterna 
ska respektera och stödja vårdnadshavarna eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet 
och dess fostran. Konventionsstaterna ska också arbeta för att principen om att båda föräldrarna 
har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling följs. Föräldrarna ska alltid sätta 
barnets bästa i främsta rummet. Det är samhällets uppgift att stödja föräldrarna i sin roll som 
föräldrar (Hammarberg 2002). 
  
I den rapport som kom ut år 2004, gjord av folkhälsoinstitutet på uppdrag av regeringen, 
föreslogs att alla kommuner skall erbjuda föräldrar de föräldrautbildningar som är utformade 
som samspelsprogram. Dessa riktas i första hand till föräldrar med barn i 2-3 årsåldern men även 
till äldre barn i förskola (Bremberg 2004). 
 

1.4 Samhällsförändringar    
Människans förutsättningar har över tid förändrats väldigt snabbt. I Sverige har vi gått ifrån ett 
jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle på kort tid. För knappt 100 år sedan levde man i stora 
familjer tillsammans och delade på uppfostringsansvaret av barnen. Industrialiseringen medförde 
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att människor tvingades flytta från sina gårdar där man levt tillsammans i flera generationer för 
att bosätta sig i städerna dit arbetstillfällena flyttats (Forsberg & Wallmark 2002). De vuxna 
började arbeta utanför hemmet och barnens nätverk blev mycket litet, ofta bestod det enbart av 
modern (Bremberg 2004). Det afrikanska ordspråket ”Det krävs en by för att fostra ett barn” 
(a.a.: 37) visar hur viktigt det är för barn att ha både föräldrar och andra människor omkring sig 
för att utvecklas på ett tillfredställande sätt (a.a.). Evolutionsforskningen menar att psykisk och 
fysisk ohälsa kan ses som en direkt orsak till denna klyfta som bildats mellan det moderna 
samhället vi lever i idag och det forntida sammanhanget som vi kommer ifrån och som har 
format oss (Forsberg & Wallmark 2002). 
 
En annan stor förändring under senare tid är det stora antalet skilsmässor som i många fall leder 
till att barnen inte har tillgång till båda sina föräldrar. Kärnfamiljen är inte den enda 
familjeformen idag även om den fortfarande är den vanligast förekommande. Många lever idag 
ensamma med sina barn eller i nya ombildade familjer efter en separation (Hydén & Hydén 2002; 
Bäck-Wiklund & Johansson 2003). Vid en skilsmässa skiljs inte bara föräldrarna åt utan det blir 
också en delning av föräldraskapet. Föräldrarna måste nu hitta nya samarbetsformer kring 
barnet/barnen. Detta är ingen lätt uppgift, ofta finns olösta konflikter mellan föräldrarna med en 
lång tid efter en separation. Barnen blir då ofta lidande och de riskerar att inte får den omvårdnad 
och det trygga stöd de behöver för en positiv utveckling (Bäck-Wiklund & Johansson 2003).  
 
Även familjens värderingar håller på att upplösas och förändras, menar familjeterapeuten Jesper 
Juul (1997). Den familjestruktur som varit hierarkiskt uppbyggd och auktoritär är långsamt på 
väg bort. I århundraden har familjen fungerat så att mannen haft makt över kvinnan och de vuxna 
över barnen. När man talat om barnuppfostran har alla varit eniga om att det inneburit att barnen 
skulle lyda de vuxna – de som hade makten. Målet med uppfostran har också varit att barnen 
skulle ha en yttre anpassning, vilket inneburit att visa upp för andra att de varit väluppfostrade 
(a.a.). 
 
Under 1900-talets början handlade uppfostran om kontroll för att sedan under 1960- och -70 talet 
handla om värme som det viktigaste. I dag är det en kombination av värme och ramar som anses 
vara det som barn behöver (Bremberg 2004). Under de senaste 20 åren har vi börjat se barn på 
ett annat sätt, som självständiga individer med ett egenvärde. Detta innebär enligt Juul (1997) att 
många föräldrar experimenterar sig fram för att finna nya sätt att uppfostra sina barn, mer utifrån 
ett jämlikt, demokratiskt förhållande. Till detta experimenterande hör att det många gånger 
blir ”fel” därför att föräldrarna vill ge barnen en annan uppväxt än den de själva fick. Det 
handlade ofta om att man måste göra det man inte ville, som att äta det man inte tyckte om. Det 
har resulterat i att man servar sina barn och ger dem allt vad de vill ha, vilket medför att barnens 
krav hela tiden trappas upp. Service blir ett uttryck för kärlek men gör både barn och föräldrar 
frustrerade (a.a.:156-157). Bengt Hougaard (2004) kallar detta fenomen för ”curlingföräldrar” 
och förklarar det som att man vill ge barnen en så konfliktfri vardag som möjligt (a.a.). Det här 
förhållningssättet hade inte varit möjligt att ha för hundra år sedan och historien visar att 
föräldraskap i varje tid kräver egna sätt att förhålla sig till uppfostran, till att visa värme och 
ramar. Det är inget man bara kan ta efter från sin egen uppväxt (Bremberg 2004).  
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2. Tidigare forskning  
 

2.1 Förebyggande arbete 
Psykisk ohälsa är ett av de tre största hälsoproblemen idag. Detta visar sig och uppkommer redan 
under uppväxtåren (Bremberg 1999). Beteendeproblem kan ses redan före treårsåldern och tidiga 
insatser har därför visat sig särskilt gynnsamma (Rutter, Giller & Hagell 1998; Ogden 1999). 
Hansson (2001:45-46) menar att det är viktigt att sätta in åtgärder tidigt då forskning utförd av 
Patterson, Capaldi & Bank (1991) har påvisat att beteendeproblem som uppkommer tidigt hos 
barn har en större risk att bli bestående än senare uppkomna problem. 
 
Ferrer-Wreder och Stattin (2005) säger att forskning om vad som fungerar förebyggande och 
skyddande för barn och ungdomars utveckling, för tillfället är intensivare än någonsin tidigare i 
historien. Sådana studier, publicerade från 1980-talet och framåt består till hälften av 
randomiserade kontrollerade studier enligt en forskningsöversikt utförd av Durlak och Wells 
(1997). Ferrer-Wreder och Stattin (2005) poängterar vikten av att använda sig av dessa 
randomiserade kontrollerade studier och menar att det är dessa studier som ur vetenskaplig 
synvinkel påvisar vad som fungerar förebyggande. De hävdar att det är tack vare grundliga 
vetenskapliga metoder som forskningen inom det förebyggande området har utvecklats (a.a.:33-
34). Lagerberg och Sundelin (2000:15) menar också att det är viktigt att ta del av den kunskap 
som finns idag vad gäller faktorer, friskfaktorer, som inverkar skyddande och förebyggande på 
barns psykiska hälsa och som även praktiskt förklarar hur detta skall gå till. 
 
Familjen utgör den viktigaste påverkansfaktorn för barns utveckling av psykisk hälsa (Lagerberg 
& Sundelin 2000:199;Hafstad & Övreeide 2001:248;Evenshaug & Hallen 1992:243). Det har 
visat sig att positiva föräldra-barnrelationer är kraftigt skyddande egenskaper mot att utveckla 
psykisk ohälsa hos barnen (Kumpfer & Alvarado 1998). Forskning har visat att det genom 
förebyggande arbete går att minska psykisk ohälsa med hjälp av breda insatser (Statens 
Folkhälsoinstitut 2004; Catalano & Hawkins 1996; Lösel & Beelmann 2002). 
 
Att insatser riktade till föräldrarna har positiv effekt på utvecklingen av barns psykiska hälsa, 
påvisas i en finsk studie som påbörjades i mitten av 1970-talet. Där delade man slumpvis in 
nyfödda barn i två olika grupper. Under barnens första fem levnadsår fick den ena gruppen 
endast tillgång till kontakt med barnavårdscentralen. Den andra gruppen fick utöver den 
kontakten hembesök av en barnpsykiatrisk utbildad sjuksköterska med särskild utbildning om 
barn och föräldrastöd en gång i månaden. Barnen i dessa familjer följdes sedan i flera olika 
undersökningar upp till 20-årsåldern. Det framkom att barnen som tillhörde den försöksgrupp 
som fått hembesök av sjuksköterskan och där föräldrarna fått rådgivning påvisade mindre 
förekomst av psykiska problem som till exempel utåtagerande beteende och inåtvända problem 
än de barn vars föräldrar som inte hade tillgång till denna rådgivning (Aronen & Kurkela 1996). 
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2.2 Föräldrarnas samspelsförmåga med barnen  
Egenskaper hos föräldrarna som anses som en av de viktigaste bidragande orsakerna till att 
barnet skall utveckla en god psykisk hälsa är att de har förmågan att visa värme mot barnen och 
att de har förmågan att sätta tydliga ramar när det gäller fostran. (Barnombudsmannen 2005; 
Graff 1996; Baumrind 1991). I studier där man undersökt vad barn själva anser vara den 
viktigaste egenskapen hos sina föräldrar har det också framkommit att förmågan att ge värme 
och omsorg är det viktigaste (Barnombudsmannen 2003:35-36; Backett-Milburn, Cunningham-
Burley & Davis 2003). Denna egenskap att visa värme och omsorg kan förklaras med att en 
vuxen som visar värme observerar något hos barnet, tolkar detta och visar sedan att det har 
förstått barnet. Denna förmåga är inte något som bara finns där som något ogripbart utan detta att 
läsa av, tolka och besvara ett barns beteende, samspela, är något som går att tillägna sig genom 
träning (Hansson 2001). 
 
Förälderns möjlighet att tolka sitt barns beteende beror på vilken kunskap denne har om vad 
barnet tänker och gör. Detta i sin tur förutsätter att barnet berättar detta för föräldern. Barn 
berättar om de känner att föräldern tidigare visat värme och omsorg, allt hänger således ihop. 
Föräldrar och barn påverkar varandra därför ömsesidigt. Om inte föräldern förstår sitt barn är 
risken stor att samspelet inte fungerar och således ökar risken för att till exempel psykisk ohälsa 
kan utvecklas (Stattin & Kerr 2000). Åtgärder för att få samspelet att utvecklas i rätt riktning kan 
vara att träna föräldrarna i konsten att samspela på ett bra sätt. Sådant stöd finns i dag till 
föräldrar i form av föräldrautbildningsprogram (Webster-Stratton 2003; Cunningham, Bremner 
& Secord 2002). 
   
Det finns idag många föräldrautbildningar men långt ifrån alla är utvärderade med en 
kontrollgrupp (Andalibi, Hagekull, Bremberg 2003). Alla föräldrautbildningar har för avsikt att 
minska eller förebygga uppkomsten av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Det finns 
annars en risk att den manifesteras i vuxen ålder. Det har framkommit att föräldrautbildningar 
som riktar sig till alla föräldrar har goda möjligheter att lyckas eftersom det kan vara svårt att få 
föräldrar till barn som har beteende problem att medverka på grund av att de kan känna sig 
utpekade (Bremberg 2004:199).  
 
Tidigt insatta föräldrautbildningar har visat sig mest verksamma eftersom samspelet mellan 
föräldrar och barn visat sig vara viktigt. När barnet får utveckla ett positivt samspel med andra 
människor under sina första levnadsår ökar detta barnets problemlösningsförmåga och detta i sin 
tur främjar barnets utveckling (Hwang & Wickberg 2001). De flesta föräldrautbildningar har sitt 
ursprung i Nordamerika och man kan då ställa sig frågan om dessa metoder kan tillämpas i 
Sverige? En systematisk kunskapsöversikt över föräldrautbildningar har genomförts av Olsson, 
Hagekull och Bremberg (2003), denna översikt visade att trots att synen på lämpligt föräldraskap 
inte helt överrensstämmer mellan länderna så menar de att detta är möjligt.   
 
De flesta föräldrautbildningar som presenteras i den vetenskapliga litteraturen är 
samspelsprogram. De bygger vidare på den omfattande forskningen som bedrivits vid Oregon 
Social Learning Center i USA och som påbörjades på 1960-talet av Gerald Patterson med flera. 
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Där påvisades att negativa samspel mellan föräldrar och barn utvecklar och förstärker barns 
beteendeproblem (Patterson, Littman & Bricker 1967). Först utvecklades pedagogiska program 
som skulle hjälpa föräldrar till barn med problembeteende. Därefter har denna kunskap om 
samspel mellan föräldrar och barn vidareutvecklats så att dessa tillvägagångssätt även kan rikta 
sig till alla föräldrar, för att på detta sätt förebygga problembeteenden hos barnen (Cunningham, 
Bremner & Secord 2002). 
 
Ferrer-Wreder och Stattin (2005) menar att en stor del av de förklaringar som Patterson ger 
angående hur föräldrar och barn bör reagera på varandra är basala principer för det som kallas 
operant betingning och som utvecklades före 1950. Operant betingning kan enkelt förklaras med 
att människor utför beteenden om konsekvenserna för handlingarna belönas (a.a.:25). 
 
Samspelsprogrammen syftar till att utveckla relationen mellan föräldrar och barn så att den 
innehåller värme och emotionell närhet. Två av de vanligast förekommande programmen i 
Sverige som är utvärderade och som det bedrivits omfattande forskning kring (Cunningham, 
Bremner & Boyle 1995; Webster–Stratton 1984) och därför rekommenderas är, ”De otroliga 
åren”, eller som originaltiteln heter ”The Incredible Years”. Detta program är utvecklat av 
Carolyn Webster-Stratton USA (Webster-Stratton 2003). Programmet har funnits i Sverige sedan 
år 2002 (Bremberg 2004). Det andra programmet förkortas ”COPE” och betyder ”Community 
Parent Education Program”. Det är utvecklat av Charles Cunningham Kanada (Cunningham, 
Bremner & Secord 2002), och har använts i Sverige sedan år 2000 (Bremberg 2004). Tre 
återkommande teman i alla samspelsprogram är följande; stödja föräldrarna till att ge barnet 
positiv uppmärksamhet, stödja klar kommunikation och ge verktyg till föräldrarna för att på ett 
genomtänkt sätt hantera konflikter. Den sistnämnda COPE riktar sig till en bred grupp föräldrar 
där det inte nödvändigtvis har uppstått beteendeproblem hos barnen, alltså mer tänkt att fungera 
direkt förebyggande (Bremberg 2004). Föräldrar och barns beteenden interagerar med varandra. 
Om barnet visar ett beteende som föräldrarna önskar så är det lättare för föräldrarna att visa 
positiv uppmärksamhet, detta i sin tur förstärker barnets möjligheter att bete sig enligt 
föräldrarnas önskan. Att sådana positiva samspelsmönster utvecklas efter samspelsträning och 
håller i sig över tid påvisar en studie utförd av De Garmo, Patterson och Forgatch (2004).  
 
De föräldrautbildningar som används i Sverige idag och riktar sig till åldersgrupperna 3-12 år är 
samspelsprogram. De ser lite olika ut men alla är strukturerade och manualbaserade vilket 
innebär att man följer strikt en manual under alla sammankomsterna med föräldrarna. De som 
leder dessa föräldragrupper utbildas oftast av dem som har utformat programmet, dessa kommer 
i huvudsak från USA eller Kanada. Utbildningen har översatts till svenska förhållanden men 
bygger på samma principer som ursprungsprogrammen (Bremberg 2004).  
 

2.3 Föräldrarnas samspel med varandra 
Att föräldrar har en god relation med varandra och samspelar positivt är av stor vikt då det visat 
sig att konflikter i familjen ökar risken för att psykisk ohälsa kan utvecklas hos barnen 
(Lundberg 1993). Magnus Kihlbom (1998) överläkare, barnpsykiater och författare menar att 
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goda relationer mellan föräldrar och barn är en förutsättning för psykisk hälsa och att det även 
finns goda möjligheter att påverka dessa relationer. Att skydda och stödja föräldraskapet menar 
han är en av de viktigaste uppgifterna för samhället. Kihlbom (a.a.) beskriver de svårigheter som 
det kan innebära att gå från att ha varit två personer till att bli tre i samband med ett barns födelse. 
Gamla föreställningar från barndomen kan fördärva eller vara till stöd då man själv blir förälder. 
Att stötta och ge råd till föräldrar för att förbättra deras samspelsförmåga är en viktig del i att 
stödja föräldrarna i sitt föräldraskap menar han. Både insatser riktade till föräldrar som har 
problem och generellt riktade insatser i rent förebyggande syfte menar han kan ha stora 
möjligheter att i framtiden betala sig genom att ge goda grunder för psykisk hälsa (a.a.). 
 

2.4 Alternativa synsätt 
Sven Bremberg och Gunnar Ågren skriver i förordet till Nya verktyg för föräldrar att 
föräldraskapet är en mycket personlig uppgift och det är viktigt att ifrågasätta om det är rätt att 
påverka den (Bremberg 2004:8). Föräldrarnas möjligheter att själva bestämma hur de ska ta hand 
om sina barn minskar när staten rekommenderar föräldrastödjande insatser. Redan när experter 
går ut och ger råd samt talar om på vilket sätt föräldrar ska ta hand om sina barn gör de ett 
intrång på föräldrarnas egen autonomi.Vi har i alla tider litat på experternas uttalanden vilket har 
gjort att föräldrars tro på sin egen förmåga har minskat (a.a.:41-42). Bäck-Wiklund och Bergsten 
(1997:28) menar att vårt vardagsspråk idag består av både expertkunskaper och de kunskaper 
som vi lärt av egna erfarenheter. När till exempel föräldrar reflekterar över sig själva i 
föräldrarollen används naturligt olika traditionella teorier som tidigare enbart varit hänvisade till 
experterna. Bremberg (2004:44) ser en risk med detta och menar att föräldraskapet kan komma 
att intellektualiseras. Föräldrarna lär sig olika begrepp som kan vara bra att använda när man 
deltar i samtal med andra föräldrar, men det innebär inte att deras vardag med barnen påverkas 
och förändras. Psykologen Inga Gustafsson (2004) menar att den kunskap som experterna lägger 
fram har uppkommit genom forskning på det som ses som avvikande. Hon anser att denna 
kunskap blir svår att ta till sig och praktiskt använda för de föräldrar som inte har barn med 
problem.  
 
Christina Swahn (2004) skriver en artikel om föräldrautbildningar i Psykologtidningen. I denna 
hänvisas till Ingrid Hylander, lektor i psykologi vid Linköping universitet som anser att 
föräldrautbildningar som till exempel COPE är användbara för föräldrar som har barn med 
särskilda problem men att de inte är utvärderade så att det går att säga vilken nytta de gör av att 
användas brett. Hon menar att metoder som kommer från andra länder och som är tänkta till 
speciella grupper först måste omarbetas och anpassas till den kultur de ska användas i (a.a.). 
Flertalet av de undersökningar som gjorts på effekterna av föräldrautbildningar är således utförda 
i USA (Hansson 2001:72; Bremberg 2004:61). Många av dessa undersökningar har gjorts i 
grupper med olika sociala problem. I USA är situationen för barn i det stora hela sämre än för 
barn i Sverige. Det är en viktig aspekt att tänka på när man ser på de resultat som kommit fram i 
forskningar från USA. Det troliga är att effekterna av föräldrautbildningar blir större än i Sverige 
eftersom barn här lever under bättre förhållanden. Ett annat problem är att det kan vara svårt att 
se vad det är i de olika metoderna som fungerar. De strukturerade program som undersökts och 
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som visar sig vara effektiva säger inget om vilka moment som ger effekt. Det är endast helheten 
av metoden som påvisas i resultaten (Bremberg 2004:61). 
 
Familjeterapeuten Jesper Juul (1997) ser på det vi kallar uppfostringsmetoder som onödiga och 
till och med skadliga. Han menar att barnen inte mår bra och att de vuxnas utveckling blockeras, 
detta i sin tur påverkar samspelet mellan barn och vuxna på ett destruktivt sätt. Misstaget är det 
grundantagande vi har om att barn föds som ofärdiga och att det är de vuxnas ansvar att 
uppfostra dem så att de beter sig mänskligt. Nya metoder ersätter bara andra och Juul (a.a.) 
menar att vi istället måste ifrågasätta den syn vi har på barn (a.a.:11-12). Han hävdar att man i 
professionella sammanhang som behandling, pedagogik och uppfostran ofta använder 
argumentet ”det fungerar”. Han menar att detta inte är tillräckligt utan att det måste undersökas 
varför det fungerar och hur. Ett långsiktigt perspektiv behövs eftersom det vid första anblicken 
kan se ut som att en metod fungerar. Konflikterna minskar och ett lugn finns men kanske bara på 
ytan. Juul (a.a.) förklarar det som att alla barn älskar sina föräldrar förutsättningslöst och gör allt 
som behövs för att de ska få det barn de önskar. Han menar att risken med att använda metoder 
som innehåller begrepp som ”gränssättning” och ”konsekvenser” kan medföra att barn offrar sin 
integritet, det vill säga sina personliga gränser och behov. Juul (a.a.) menar att det är kvaliteten i 
samspelet mellan föräldrar och barn som är det avgörande för hur familjen mår. Det är alltid de 
vuxna som är ansvariga för samspelsprocessen även om barnen också påverkar den (a.a.:55, 57, 
161).   
 
Ingrid Hylander är kritisk till föräldrautbildningar som lär ut att man som förälder ska på ett 
snällt och vänligt sätt få kontroll över sina barn. Hon menar att beröm oftast ses som något 
positivt men om det blir något som föräldrarna tar till för att få sina barn att bete sig som de 
önskar, så att det enbart blir en teknik, kan det i längden göra barnen alltför beroende av 
auktoriteter. Barnen kommer då att se beröm från någon vuxen som det allra viktigaste (Swahn 
2004). Jesper Juul (1997) anser också att både beröm och kritik är lika destruktiva för 
självkänslan på lång sikt. För att utveckla sitt självförtroende kan beröm och kritik i vissa fall 
vara användbara men när det handlar om självkänslan är det en annan sak (a.a.:100,102). 
Självförtroende handlar om det vi gör och är bra på medan självkänsla är det värde vi anser att vi 
har bara för att vi finns till förklarar Juul (a.a.:90). När barn blir uppfostrade med beröm och 
kritik blir resultatet att de blir utifrånstyrda, osjälvständiga och alltid på jakt efter bekräftelse. 
Han betonar dock att hans påståenden inte ska tolkas så att man ska sluta berömma sina barn. Det 
viktigaste är att känna till detta och det bästa för att hjälpa till med att stärka ett barns självkänsla 
är erkännandet av barnet, se individen som den är så att denne också upplever sig värdefull för 
andra bara genom sin existens (a.a.:100,102,107). 
 
Barnpsykolog Magdalena Graff (1996) poängterar att föräldrautbildningar inte får handla om att 
förmedla beteendestyrning, det vill säga att enbart få barnen att bete sig så som föräldrarna 
önskar. Syftet är inte att skapa barn som anpassar sig och fogar sig efter de vuxna. Hon menar till 
exempel att barns aggressivitet inte alltid är negativ. Den är en kraft som är naturlig och 
livsnödvändig och som måste få komma till uttryck om barn ska må bra. Ett gott föräldraskap 
innefattar många delar, som att ge värme, flexibilitet, att finnas till hands och självbestämmande 
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(både föräldrar och barns). Målet med föräldrautbildningar måste vara att förbättra kvaliteten i 
barns och föräldrars relationer och därför måste dessa teman, aspekter internaliseras i 
utbildningarna (a.a.:87-88, 129).   
  

2.5 Community Parent Education Program                                                           
Nedan följer en beskrivning av den föräldrautbildning som respondenterna i denna 
undersökning har genomfört. 
 
De utvärderade föräldrautbildningarna som vi använder i Sverige idag kommer ifrån USA och 
Kanada (Bremberg 2004). De har utvecklats för att i första hand tillämpas i familjer där det redan 
uppstått beteendeproblem hos barnen. Föräldrautbildningen COPE har däremot vidareutvecklats 
av dess grundare professor Charles Cunningham och hans medarbetare vid Institutionen för 
Psykiatri, Mc Master University, Faculty of Health Sciences i Hamilton, Kanada (Cunningham, 
Bremner, Secord 2002) till att även fungera i rent förebyggande syfte. 
 
Cunningham och medarbetare (2002) såg de goda effekterna som utbildningen hade på föräldrar 
och barn och även den positiva effekten som medföljde då köerna till den barnpsykiatriska 
vården minskade. Han kom fram till slutsatsen att det var både tidseffektivt att samla föräldrar i 
grupp, istället för enskilda rådgivningar, och han såg den positiva effekten som 
gruppmedlemmarna hade på varandra då de stöttade varandra och gav råd från egna erfarenheter. 
Han vidareutvecklade föräldrautbildningen så att den till stor del styrs av föräldrarnas önskemål 
vad beträffar diskussionsämnen vid sammankomsterna, då det visat sig att föräldrarnas 
medinflytande på utbildningen bidrog till dess framgång. Detta program är strukturerat och 
manualbaserat och leds av en utbildad ledare. Ledarens uppgift är inte att ”utbilda” föräldrarna 
utan att istället lyfta fram föräldrarnas egna förmågor och stärka deras självkänsla. 
Videosekvenser spelas upp som visar förälder och barn i samspel, därefter diskuteras lämpliga 
lösningar på föräldrar - barn situationen. Rollspel är ett annat inslag som syftar till att tydliggöra 
barnets situation i förhållande till föräldern. Hemläxor ges för att föräldrarna skall träna på de 
olika lösningsalternativen som de själva kommit fram till (a.a.). 
 
Tonvikten ligger på att utveckla föräldrarnas förmåga att ge värme och emotionell närhet. Tre 
centrala moment är att: stödja föräldrarna i sin förmåga att ge barnet positiv uppmärksamhet, 
stöd till klar kommunikation och slutligen stöd till genomtänkta sätt att möta barnet när 
konflikter uppstår. Utbildningen syftar även till att vidga föräldrarnas nätverk för att på så sätt 
underlätta att kontakter knyts till andra föräldrar. Man träffas cirka 2–3 timmar en gång i veckan 
under cirka 15 veckor, det är 10 – 30 föräldrar per utbildningstillfälle och en eller två ledare. För 
att möjliggöra för båda föräldrarna att delta i utbildningen så tillhandahåller man barnpassning 
och man förlägger också utbildningarna i närheten av föräldrarnas bostadsområden för att öka 
tillgängligheten (Cunningham, Bremner & Secord 2002). 
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Här redovisas kort de olika teman som föräldrautbildningen COPE systematiskt arbetar utefter. 
Ett tema per sammankomst behandlas (Cunningham, Bremner & Secord 2002). 
 
1) Uppmärksamhet och beröm – Hur man kan förstärka positivt beteende hos barn och 
förstärka positivt samspel mellan föräldrar och barn. 
2) Delad uppmärksamhet – Hur man kan stärka samhörigheten mellan syskon/fler barn samt 
undvika att syskon känner sig åsidosatta. 
3) Att planerat bortse från negativt beteende och hantera egen ilska – Vilka beteenden kan 
jag som förälder bortse ifrån och hur ska jag göra för att behålla mitt lugn. 
4) Förbereda övergångar och först-sedan – Hur man kan göra för att underlätta för barnen att 
växla mellan aktiviteter (t ex när du har klarat nästa nivå på dataspelet är det dags att komma och 
äta) samt hur man kan göra för att mindre roliga aktiviteter görs innan en mer positiv (t ex ”först 
borstar du tänderna sedan läser vi en saga”). 
5) Planera i förväg för att öka självkontrollen – Hur man kan hjälpa barn att förbättra sin 
självkontroll genom att stötta barnets planerings- och problemlösningsförmåga. Hur man utan att 
tjata hjälper barn att komma ihåg. 
6) Time-out och konsekvenser – Vilka beteenden kan jag inte bortse ifrån och hur ska jag bete 
mig då. Vilka konsekvenser är rimliga med hänsyn till barnets ålder och uppförande. 
7) Belöningssystem – Hur man med hjälp av olika belöningsmodeller kan förstärka positivt 
beteende och undvika tjat. 
8) Problemlösning enligt POPPU-modellen –Hur man kan lösa problem tillsammans på ett 
konstruktivt sätt. POPPU innebär att man ska välja ett Problem, hitta Olika alternativa lösningar, 
Planera genomförande, Pröva och därefter Utvärdera. 
9) Samarbete med skolan – Hur kan jag som förälder se till att underlätta samarbetet med 
skolan. Utarbetande av kontaktbok hem – skola för rapporter och belöningssystem. 
10) Repetition och avslutning – Repetition och avslutning av samtliga strategier samt planering 
av återträff. 
 
   

3. Teorier 
Valet av teorier till denna studie är anknytningsteori och social inlärningsteori. 
Anknytningsteorin har valts då denna teori bland annat påvisar hur viktigt föräldrarnas 
beteende mot barnet är för att barnets medfödda förmåga till samspel skall utvecklas positivt. 
Inom anknytningsteorin finns även tankar om att bindningsmönstret kan förändras efter 
spädbarnsåren beroende på hur barnet behandlas. Den sociala inlärningsteorin är en av 
grunderna i föräldrautbildningen COPE, därför har denna teori valts. En del av denna teori 
beskriver att handlingsmönster kan läras in genom att studera hur andra samspelar och handlar 
och vilka konsekvenser det egna handlandet får. Teorivalet grundar sig i uppsatsens titel om 
föräldrautbildning är en metod för att uppfostra eller en möjlighet till förbättrat samspel.  
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3.1 Anknytningsteori 
En grundläggande del i anknytningsteorin, menar John Bowlby (1994:21-26) är att barn föds 
förprogrammerade för att kunna skapa en känslomässig anknytning (bindning) till modern, eller 
annan nära vårdare. Redan vid födelsen går det att se hur det lilla barnet aktivt går in i en 
interaktion med modern och de allra flesta mödrar har förmågan att delta i denna. Barn har olika 
rytmer och går in i och ur interaktionen med modern genom att själv signalera detta på olika sätt. 
En mor som är lyhörd uppfattar dessa signaler, låter barnet ange tonen och anpassar sin egen 
respons efter denna. Längre fram kommer också barnet att rätta sig efter modern och genom 
detta samspel växer ett samarbete dem emellan fram. Barnet blir på detta sätt belåtet och villig 
att samarbeta. Bowlby (a.a.) menar att detta visar att spädbarn också är förprogrammerade till att 
bli samarbetsvilliga. Om denna förmåga kommer att utvecklas beror till stor del på hur barnet 
behandlas. 
 
En trygg anknytning handlar om att barnet känner en tillit till de anknytningspersoner det har. 
Det känner en trygghet i och litar på att föräldrarna finns där för barnet när det behövs och vågar 
då ge sig ut på egen hand och undersöka världen. Denna trygghet främjas av att föräldrarna, 
särskilt modern, under barnets första år är lyhörd för dennes behov och tar emot barnet 
kärleksfullt och deltagande när det söker tröst (a.a.:154-155). Bindningsbeteendet aktiveras hos 
barnet till exempel vid smärta eller när det upplever fara, men även när modern är oåtkomlig. Det 
upphör när barnet åter får kontakt med modern och upplever trygghet hos henne (a.a.:19). En 
förutsättning för att en trygg anknytning ska bli möjlig är att föräldrarna intuitivt förstår detta 
bindningsbeteende hos barnet och respekterar och bemöter barnet i detta (a.a.:29).  
 
Anknytningsbeteendet kan även aktiveras hos ungdomar och vuxna även om det inte gör det lika 
lätt som hos barn. De känslor som då upplevs beror på hur relationen ser ut med den person som 
bindningen finns till. Till största delen handlar det om hur de första upplevelserna av anknytning 
var med den egna familjen i ens egen barndom (a.a.:19-20).  
                                                                                                                                                             
Bowlby (a.a.) betraktar även föräldrabeteendet som till viss del förprogrammerat. Han menar att 
det utvecklas i samma takt som omständigheterna kring barnet kräver det. Mycket av beteendet 
lärs också in till stor del genom att se hur andra föräldrar gör och hur ens egna föräldrar har gjort. 
Föräldrabeteendet är således inte enbart en medfödd instinkt som inte går att förändra men det är 
inte heller endast ett inlärt beteende (a.a.:21).  
 
Bindningsmönster som utvecklas tidigt verkar kvarstå, men det är troligt att de kan förändras. 
Det finns undersökningar som visar att barn som behandlats på ett sätt under de två till tre första 
åren och som därefter behandlas annorlunda förändrar sitt mönster. Ju äldre barnet blir ju större 
del blir mönstret en egenskap hos barnet självt och därmed svårare att förändra. Då överför 
barnet också mönstret på andra personer utanför familjen (a.a.:157-158). 
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3.2 Social inlärningsteori 
Den sociala inlärningsteorins tre förgrundsfigurer är Julian Rotter, Albert Bandura och Walter 
Mischel. Denna teoribildning utvecklades på 1960-talet och det den avsåg var att försöka 
förklara hur barn och ungdomar lär sig att förstå hur de ska förhålla sig till sin omgivning och 
dess krav som ställs (Ferrer-Wreder & Stattin 2005:24). Albert Bandura (1977) skiljer på två 
olika processer vad gäller inlärning. Den första, direkt inlärning handlar om de beteenden som vi 
lär in genom att experimentera och pröva oss fram. Vi upplever då olika konsekvenser av vårt 
handlande, positiva eller negativa. Som barn handlar konsekvenserna ofta om straff eller 
belöning (a.a.:17) och de lär sig snabbt vilka beteenden som ger det ena eller det andra, och 
anpassar då sitt beteende därefter (Angelöw & Jonsson 2000:47). Modellinlärning är den andra 
metoden och innefattar fler olika indirekta inlärningsmetoder som till exempel observation, 
imitation, härmning (a.a.:47). Bandura (1977) menar att det skulle bli slumpartat och riskfyllt om 
vi enbart skulle lära oss via våra egna handlingar och på så sätt avgöra vad som var passande 
beteenden. Lyckligtvis kan vi lära oss genom att observera hur andra gör och ta lärdom av dem 
(a.a.:22). Vi kan till exempel se hur invånare i en annan kultur beter sig för att vi ska veta vilka 
beteenden som är lämpliga (Angelöw & Jonsson 2000:47). Människor kan lära sig många olika 
beteenden genom att se hur andra gör men det är inte säkert att hon för den skull gör på samma 
sätt. Detta kan bero på att den som handlade på ett visst sätt fick kritik eller bestraffning för 
beteendet. Om vi imiterar någon annans beteende beror det troligtvis på att vi observerar hur 
denne får beröm, belöning för det (Bandura 1977). Genom att studera andra människors samspel 
och dess olika konsekvenser kan vi således lära oss både enkla och komplicerade 
handlingsmönster. Föräldrarnas sätt att samspela och agera mot varandra är under uppväxtåren 
de viktigaste för barnen men under ungdomsåren blir kamraterna allt mer betydelsefulla. Det är 
inte enbart handlingsmönster som kan läras in utan även andras attityder, livsstil, kulturella 
värderingar, könsroller med mera (Ferrer-Wreder & Stattin 2005:25).  
 
 

4. Metod 
I detta metodkapitel redogörs för metodval, litteraturanskaffning, utformning av intervjuguide 
och urvalsprocedur. Därefter beskrivs den kvalitativa intervjun, etiska överväganden, 
genomförandet av intervjuerna, resultatbearbetning och analysförfarande. Avslutningsvis följer 
en diskussion om studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Metodkritik presenteras 
genomgående i hela kapitlet. 
 

4.1 Metodval 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod använts. Den 
kvalitativa forskningsintervjun används för att erhålla ett fenomens alla variationer och för att få 
nyanserade beskrivningar. Det man söker är inte allmänna uppgifter utan syftet är att få sätta sig 
in i en annan människas situation och se något av hur hon upplever världen (Kvale 1997:36; 
Holme & Solvang 2001:14,92,101).  
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Kvantitativa och kvalitativa metoder har båda sina för och nackdelar. Val av metod handlar om 
att välja den som bäst lämpar sig för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar 
(Holme & Solvang 2001:75; Silverman 2000:1). Syftet med denna studie är att undersöka om 
föräldrarna uppfattar att deras samspelsförmåga med barnen och varandra förändrats efter 
genomförd föräldrautbildning, sett utifrån ett föräldraperspektiv. Därför föll valet på den 
kvalitativa metoden eftersom det centrala i denna är närheten till objektet och att gå på djupet i 
stället för på bredden (Holme & Solvang 2001:14). Om studien handlat om att undersöka 
intresset hos föräldrarna av att gå en föräldrautbildning av den här typen, hade en kvantitativ 
metod varit mer aktuell eftersom det då handlat om att nå många personer med till exempel en 
enkätundersökning. Informationen har då kunnat omvandlas till siffror och mängder och på så 
sätt genomfört en statistisk analys (a.a.:76; Dahmström 2000:15). 
 
Det var från början tänkt att datainsamlingen skulle hämtas genom fokusgrupper eftersom dessa 
ofta används då syftet är att undersöka åsikter, upplevelser och erfarenheter av ett fenomen 
(Olsson & Sörensen 2001:82). Fokusgrupper ansågs passande till denna undersökning eftersom 
det handlade om att ta del av föräldrars erfarenheter av samspel efter genomgången 
föräldrautbildning. Wibeck (2000) menar att det krävs minst fyra fokusgrupper med cirka fem 
deltagare i varje för att tillräcklig information ska erhållas (a.a.:48-49).Vidare framhålls att fler 
respondenter på så sätt nås på kortare tid vilket passade väl till denna studie där tiden är 
begränsad (a.a.:13-14). Antalet deltagare som anmälde sitt intresse för att medverka i denna 
studie räckte inte till för att fokusgrupper skulle kunna användas. Anledningen till detta är oklart, 
en möjlig orsak kan vara att föräldrarna inte ville sitta tillsammans och diskutera dessa frågor då   
föräldrautbildningen är avslutad. Då antalet deltagare ej blev tillräckligt föll valet på kvalitativa 
intervjuer. 
  

4.2 Litteraturanskaffning 
Litteratur och artiklar inför denna studie har tagits fram via Örebro Universitets bibliotek samt 
Hedemora, Avesta och Fagerstas bibliotek. Databaser som använts på Örebro universitet är 
följande; Elin@orebro, Libris, Eric, Psychline, Psychinfo, Artikelsök samt via Internets 
sökmotor Google. Sökning har även gjorts via Internet på Socialstyrelsens och Statens 
Folkhälsoinstituts hemsidor, där även material beställts. Följande sökord har använts: föräldrar, 
föräldraskap, barn, uppväxt, föräldrautbildning, psykisk ohälsa, parent, parenting, child, 
childhood, parent training, antisocial behaviour. Sökorden har kombinerats på olika sätt för att på 
så vis finna relevant forskningslitteratur. Referenslistor från böcker och artiklar har även bidragit 
till sökandet av relevant forskningslitteratur samt hjälp och stöd från handledaren, detta råd ger 
även Silverman (2000:227). Det material som valts till studien är det som främst behandlar flera 
perspektiv på föräldrautbildning, samspel, insatser för att förebygga psykisk ohälsa. Avgörande 
för valet av litteratur och artiklar har styrts med avsikt att besvara studiens syfte.  
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4.3 Utformning av intervjuguide 
Frågorna till intervjuguiden konstruerades ur de teorier och tidigare forskning som valts ut till 
denna studie. Frågorna utformades för att studiens frågeställningar och syfte skulle kunna 
besvaras (bilaga 1). Såsom Dahmström (2000:109-110) beskriver placerades frågor rörande mer 
känsliga teman som i detta fall samspelet mellan föräldrarna i slutet av intervjuguiden för att 
respondenten därigenom skulle vara mer villig att genomföra intervjun som helhet och därefter 
besvara frågor av mer känslig karaktär.  
 

4.4 Urvalsprocedur 
Kriterierna för val av respondenter var att de skulle ha genomgått föräldrautbildningen COPE. 
Detta urvalsförfarande kallas kvoturval enligt Holme och Solvang (2001) och innebär att 
bestämda variabler på förhand styr urvalet för att studiens syfte ska kunna besvaras (a.a.:183-
184). Eftersom syftet med studien är att undersöka om föräldrarna uppfattar att deras 
samspelsförmåga med varandra och barnen har förändrats efter genomförd föräldrautbildning 
föll valet på samspelsprogrammet COPE. Ytterligare ett kriterium var att respondenterna hade 
deltagit i den utbildning som riktade sig till åldersgruppen 3-12 år. Respondentintervjuer valdes 
eftersom dessa innebär att intervjupersonerna själva varit delaktiga i det ämne som studeras till 
skillnad mot informantintervju, då personerna står utanför den företeelse som undersöks (Holme 
& Solvang 2001:104). Urvalsförfarandet har skett med hjälp av kontaktpersoner. Wibeck 
(2000:68) menar att kontaktpersoner kan användas för att hitta lämpliga respondenter. Forskarna 
sökte upp kontaktpersoner vid tre olika orter. Dessa hittades via kommunernas hemsidor. 
Kontaktpersonerna kontaktade i sin tur föräldrar, sammanlagt fanns 65 personer som uppfyllde 
de kriterier som ställdes för urval av respondenter. Dessa var att de skulle ha genomfört 
föräldrautbildningen COPE riktad till åldersgruppen 3-12 år. Föräldrarna informerades muntligt 
eller skriftligt om studiens syfte. Föräldrarna ombads kontakta forskarna via mail, sms eller 
telefon om intresse av att medverka fanns, alternativt att lämna telefonnummer till 
kontaktpersonerna för vidarebefordran.  
 
Kvale (1997) menar att antalet intervjupersoner varken får vara för få eller för många, antalet 
intervjuer ska vara så många som behövs för att besvara syftet (a.a.:97-98). I denna studie valdes 
sex intervjuer eftersom detta ansågs vara ett tillräckligt antal för att få den information som 
eftersöktes. Då en kvalitativ studie ger ett större djup än bredd (Holme & Solvang 2001:14) 
ansågs fler respondenter ej nödvändigt. De deltagare som anmälde sitt intresse bestod av tre 
kvinnor och tre män. Syftet med undersökningen var inte att studera könsskillnader. Då föräldrar 
består av både kvinnor och män ansågs detta ändå vara intressant.  
 

4.5 Kvalitativ intervju 
Holme och Solvang (2001) menar att den kvalitativa intervjun syftar till att öka 
informationsvärdet och skapa ett underlag för en djupare och mer fullständig uppfattning om det 
som skall studeras, valet föll då på att intervjua föräldrar som har tillskansat sig uppfattningar 
och erfarenheter av att ha genomfört en föräldrautbildning. Innan utförandet av intervjuerna satte 



 

 16

sig forskarna in i ämnet så grundligt som tiden erbjöd, det fanns i detta fall en god kunskap om 
ämnet som skulle undersökas. Detta är enligt Kvale (1997) av stor vikt då forskaren lättare kan 
ställa följdfrågor om det aktuella ämnet (a.a.:136). För att undvika olika påverkan från 
intervjuarna då även intervjuaren utgör ett mätinstrument på respondenterna genomfördes alla 
intervjuerna utom en av samma person. Intervjuarens förmåga att ställa relevanta frågor, ställa 
följdfrågor och strukturera intervjun är avgörande för hur respondenterna uppfattar innebörden. 
Detta är av största vikt för resultatet (Kvale 1997:99,136-139). Det är viktigt att forskaren inte 
styr intervjun för mycket, därför användes inte standardiserade frågeformulär (Holme & Solvang 
2001). Det forskarna vill få fram är respondentens egen uppfattning och därför bör mycket 
utrymme lämnas till dennes egen berättelse. Vid intervjun användes således öppna 
frågeställningar för att underlätta detta (Silverman 2000:88). Det är ändå viktigt för forskaren att 
styra upp intervjun så att de teman, frågeställningar som man valt att belysa besvaras. Till hjälp 
har forskaren haft en intervjuguide (bilaga 1) för att lättare kunna kontrollera att de olika 
frågeställningarna blir besvarade (Holme & Solvang 2001:100-101). 
 

4.6 Etiska överväganden  
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
HSFR (CODEX 2004) har följts i studien. De fyra principerna: Informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet angavs skriftligt inför intervjuerna 
(Bilaga 2). Dessa principer har tillgodosetts enligt följande: 
 

• Informationskravet – deltagarna har informerats om syftet med undersökningen, deras 
egen medverkan samt att den är frivillig och när som helst kan avbrytas. 

• Samtyckeskravet – deltagarna har själva fått bestämma över sin medverkan och 
skriftligen lämnat sitt samtycke. 

• Konfidentialitetskravet – deltagarna har informerats om att det endast är forskarna som 
kommer att ha tillgång till det insamlade materialet. Möjligheter finns ej till identifiering 
av de medverkande. Omedelbart efter uppsatsarbetet kommer materialet att förstöras.  

• Nyttjandekravet – deltagarna har informerats om att materialet endast kommer att 
användas till denna studie och att uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på Örebro 
Universitet. 

 
Holme och Solvang (2001:105) menar att det är lättare att få deltagarna i undersökningen att 
känna tillit till forskarna om de blivit informerade om syftet med undersökningen och vad deras 
medverkan i studien är, samt att den är helt frivillig. 
 

4.7 Intervjugenomförande 
Då respondenterna givit sitt medgivande till medverkan i studien ringde forskarna därefter upp 
dem, tid och plats bestämdes efter respondenternas önskemål. Intervjuerna genomfördes i alla 
fall utom ett i respondenternas hem, en genomfördes på en av respondenternas arbetsplats i ett 
väl avskilt rum. Innan intervjun började informerades respondenterna ännu en gång om studiens 
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syfte. De hade dessutom genom kontaktpersonen i det första läget fått en skriftlig eller muntlig 
presentation av syftet med studien. Respondenterna informerades om att bandspelare skulle 
användas under intervjun för att underlätta vid transkriberingen av materialet och att detta även 
skulle underlätta för forskaren att mer aktivt medverka i samspelet under intervjun (Kvale 
1997:147). Innan bandspelaren startades informerades även om den egna förförståelsen för 
ämnet, vilken bestod av att forskarna tagit del av innehållet i COPE utbildningen samt forskning 
kring samspel. Under intervjuerna som varade mellan 35-60 minuter, ställdes följdfrågor då 
forskaren ansåg det lämpligt och även förtydliganden gjordes då det fanns vissa svårigheter att 
förstå frågorna. Efter intervjuns genomförande ställdes frågan om respondenten hade något 
ytterligare att tillägga som han/hon tyckte var viktigt eller om det var någonting som varit oklart 
under intervjuns gång. Detta intervjuförfarande beskrivs av Kvale (1997:120).   
 

4.8 Resultatbearbetning och analysförfarande 
Kvale (1997) betonar vikten av att en intervju till största delen tolkas under hela den pågående 
intervjun (a.a.:134-135). Han menar att man vinner mycket med att ha rapport, analys och 
verifiering i tankarna redan innan och under hela intervjun. Om intervjuaren är medveten om vad 
hon frågar och varför, så underlättar det resultatbearbetning och analys (a.a.:125). Silverman 
(2000) menar att analysen inte börjar efter det att datainsamlingen är färdig, utan poängterar att 
man till och med kan börja analysera utan att man gjort någon intervju. Andra författare och 
forskares åsikter i det aktuella ämnet går att analysera i ett tidigt skede, menar Silverman (a.a.). 
Då går det också lättare att se om det valda materialet, teorier och tidigare forskning är relevant 
och användbart i analysen (a.a.:121).  
 
Holme och Solvang (2001) beskriver den analys som kallas helhetsanlys vilken innehåller några 
olika steg. Intervjuerna transkriberades och fördes in under de olika frågeställningarna som gjorts 
i intervjuguiden och som var detsamma som studiens frågeställningar. Efter genomläsning av 
intervjumaterialet kan ofta olika teman urskiljas som sedan väljs ut för att granskas närmare, 
menar Holme och Solvang (a.a.:141).De teman som gick att urskilja i denna studie var detsamma 
som kärnan i studiens frågeställningar: förebyggande verktyg och förhållningssätt, samspelet 
mellan förälder och barn samt samspelet mellan föräldrar. Nästa steg var att göra en metodisk 
genomgång av materialet (a.a.:142), och ur denna framkom olika underteman som ansågs 
relevanta att granska närmare. Silverman (2000) menar att när forskarna delar upp empirin i 
mindre delar underlättas analysen och även möjligheterna att jämföra olika berättelser med 
varandra (a.a.:152). Syftet med att dela in materialet på detta sätt var att först presentera helheten 
av resultaten under huvudtemat för att sedan, under några olika underteman redovisa de 
erfarenheter som föräldrarna var enade kring, men där det samtidigt gick att urskilja vissa 
nyanser. De underteman som framkom under respektive tema var: tema1: förebyggande verktyg 
och förhållningssätt – Egen förändring, beröm samt gruppdiskussioner. Tema 2: Samspelet 
mellan förälder och barn – Förälderns påverkan på samspelet. Under tema tre, samspelet mellan 
föräldrarna, gick ej något undertema att urskilja eftersom föräldrarna inte uppvisade samma 
enighet i dessa frågor varvid nyanser ej gick att belysa. Skillnader framkom under huvudtemat.   
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Det som framkom under respektive huvudtema och undertema ställdes sedan mot studiens teorier 
och tidigare forskning samt skrevs ned i en analys under respektive avsnitt.  
 

4.9 Reliabilitet 
Studiens reliabilitet handlar om hur pålitlig den är. Då reliabiliteten är hög kan samma resultat av 
studien erhållas om den reproduceras av utomstående forskare (Holme & Solvang 1997:165). 
För att erhålla en hög reliabilitet bör alla steg i forskningsprocessen redovisas (Silverman 
2000:188). I denna studie redovisas forskningens alla steg för att på bästa sätt säkerställa en så 
hög reliabilitet som möjligt såsom metodval, urvalsförfarande, litteraturanskaffning, 
intervjugenomförande, resultat och analysförfarande. Kvale (1997) påpekar också vikten av att 
respondenterna möter samma intervjuare eftersom risken finns att variationer mellan intervjuare 
kan förekomma och därför kan komma att påverka respondenternas svar (a.a.:188). I denna 
studie utfördes fem av de sex intervjuerna av samma intervjuare och detta stärker reliabiliteten då 
majoriteten av respondenterna intervjuades av samma person. 
 

4.10 Validitet 
Validiteten påvisar om och i vilken utsträckning studien mäter det den avser att mäta (Holme & 
Solvang 1997:167). Hög reliabilitet är en förutsättning för att erhålla hög validitet (Dahmström 
2000:263). Något som kan påverka forskningsprocessen är den förförståelse och de fördomar 
som forskarna har. Detta är enligt Holme och Solvang (1997) något som aldrig går att undvika 
(a.a.:95:291). För att i denna studie försöka ha detta i åtanke så har det material som valts ut i 
form av litteratur, tidigare forskning och artiklar valts ut så att så många aspekter som möjligt 
beaktats och presenterats. Silverman (2000) väljer att kalla validitet för sanning (a.a.:175), denna 
sanning har alltså varit forskarna mål att försöka uppnå under genomförandet av studien. I 
studiens resultat presenteras alla respondenternas svar. Men risker finns att de respondenterna 
som medverkar i denna studie endast representerar de föräldrar som varit nöjda med 
föräldrautbildningen. De föräldrar som varit missnöjda kanske inte är intresserade av att 
medverka i en studie som denna. Risken finns också att man som respondent intalar sig att man 
skall tycka att föräldrautbildningen faktiskt är bra med tanke på den tid som man lagt ner för att 
genomgå denna utbildning. Detta är något som man aldrig kan få svar på men som kan vara bra 
att tänka på då man skall bedöma validiteten. Att föräldrarna endast intervjuades efter genomförd 
föräldrautbildning kan innebära att det endast är föräldrarnas subjektiva åsikt av eventuella 
förändringar som återges. Eftersom denna studie endast hade tio veckor till sitt förfogande var 
det inte möjligt för forskarna att genomföra en intervju innan föräldrautbildningen påbörjades. 
Ytterligare en påverkan på studiens validitet kan vara att kontaktpersoner valt ut respondenter till 
denna studie, detta på grund av etiska skäl då kontaktpersonerna ej får lämna ut uppgifter på 
deltagarna i föräldrautbildningen. Kontaktpersonerna hade de uppgivna kriterierna att följa men 
vilka föräldrar som kontaktades hade forskarna ingen slutlig möjlighet att påverka. 
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4.11 Generaliserbarhet 
Åsikterna går isär vad gäller förmågan att kunna göra generaliseringar vid kvalitativ forskning. 
Då syftet med kvalitativa studier är att få en djupare förståelse för olika fenomen så används 
intervjuer och dessa är oftast få till antalet vilket innebär att den statistiska representativiteten 
minskar (Holme & Solvang 1997:94). Silverman (2000) säger att om man enbart ser kvalitativa 
studier som deskriptiva så kan man ej göra generaliseringar (a.a.:204), men säger han, det går att 
göra generaliseringar om man utför samma typ av undersökning på människor som har liknande 
förutsättningar och dessa uppfyller samma kriterier som tidigare respondenter, då är en 
generalisering möjlig (a.a.:109). För att säga att en studie är statistiskt generaliserbar bör ett 
slumpmässigt urval göras (Kvale 1997:210). I denna studie har inget slumpmässigt urval 
genomförts, däremot så har vissa kriterier erfordrats för att rekrytera deltagare till medverkan i 
studien. Att påstå att denna studie ger möjlighet till generaliseringar beror på vilken ställning 
man tar till de olika resonemangen. Forskarna till denna studie vill inte hävda att generalisering i 
detta fall är möjligt, däremot finns det tydliga tecken som påvisar en klar förändring till det bättre 
i sättet att tänka kring barnuppfostran och den egna rollens betydelse som förälder efter 
genomförd föräldrautbildning. 
 
 

5. Resultat och analys 
Nedan presenteras de huvudteman samt underteman som framkommer utifrån föräldrarnas 
beskrivningar. Under huvudtemana redovisas helheten av resultaten och de underteman som 
valts ut handlar om det som samtliga föräldrar betonade som viktigt men där det gick att se vissa 
nyanser. Dessa nyanser presenteras med citat. Där inga underteman valts beror det på att de 
resultat som redovisas under huvudtemat täcker in det som finns att belysa under detta tema. 
Efter varje huvudtema och undertema följer en analys. 
 

5.1 Förebyggande verktyg och förhållningssätt 
Samtliga föräldrar uppgav att deras sätt att tänka kring sitt eget beteende mot barnen hade 
förändrats efter föräldrautbildningen. De menar att de tänker igenom konsekvenserna av sitt eget 
beteende innan de agerar gentemot barnen, eftersom de såg att den egna förändringen påverkade 
barnen positivt. Alla betonade att de nu förstod vikten av att ge barnen beröm och positiv 
uppmärksamhet. Majoriteten uppgav att de nu är mer konsekventa och tydliga i vad som gäller 
för barnen och att detta har medfört att föräldrarna upplever att de hanterar konflikter på ett 
bättre sätt. Två föräldrar uppgav att de försöker ignorera barnens negativa beteende, men att det 
är svårt. Alla föräldrar poängterade att diskussionerna tillsammans med de andra föräldrarna 
under utbildningen var det som gjorde att de blev styrkta i sin föräldraroll, att man delade 
erfarenheter med varandra. Hälften av föräldrarna ansåg att de behöver påminna sig om vad de 
lärt sig under utbildningen, risken finns annars menar de att det gamla sättet att vara på tar 
överhanden. 
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Egen förändring: Detta undertema påvisar att samtliga föräldrar upplevt att den personliga 
förändringen varit avgörande eftersom den påverkat barnens beteenden positivt. Det 
framkommer vissa nyanser i hur föräldrarna upplever denna förändring. Dessa innefattar i 
huvudsak föräldrarnas syn på om det man lärt sig under utbildningen är en metod eller ej samt 
den egna förändringens varaktighet. Dessa redovisas nedan i följande citat. 
 

Man måste förstå själv hur man ska förhålla sig, det går inte att förklara. Det är ingen metod det 

handlar om. // Jag ser det som en metod som man använder i förhållande till barnen som leder till en 

egen förändring. // Första tanken var, nu skall jag få ett redskap att ändra mina barn. Men budskapet 
handlade om att jag måste förändra mig själv och mitt förhållningssätt till barnen. Det är en metod som 

blir ett tankesätt. // Jag tror att det blir något som kommer att finnas kvar hela livet. Alltid när man 

ändrar beteenden så kommer man ett steg framåt, det går inte att backa tillbaka. // Man får påminna sig 
själv så att man inte går tillbaks till det gamla sättet att vara. 

 

 

Beröm: En av grundprinciperna i föräldrautbildningen är att förstå vikten av att berömma sina 
barn. Detta var också något som alla föräldrarna tagit till sig. Den skillnad som framkom var att 
vissa föräldrar redan innan föräldrautbildningen var mer medvetna än andra om vikten av beröm. 
Dessa redovisas i följande citat. 
 

Jag har växt upp i ett hem där det inte fanns så mycket uppmuntran, det är lätt att man tar efter. Jag har 
förstått att uppmuntran har mycket större betydelse än vad jag hade fattat. // Jag fick noll beröm 

hemifrån. Tänk om jag hade blivit överöst med beröm vad stark och trygg jag hade varit då. // Man har 

ju fått den uppfostran själv att man fått kritik istället för beröm. // Man blev mer medveten om vikten 
av att berömma även om jag var medveten om det innan, man fick förfina det. Grundregeln är väl att 

man ska förstärka det som är positivt. // Jag tror inte att man kan få för mycket beröm. Under kursen 

kunde barnen påminna mig om när jag glömt berömma dem någon dag, det blev en rolig grej.  
 
Gruppdiskussioner: En del av utbildningen var att man tillsammans tittade på videosekvenser 
där olika situationer mellan föräldrar och barn visades. Därefter diskuterade föräldrarna olika 
lösningar på dessa situationer och delade med sig av egna erfarenheter. Samtliga föräldrar 
upplevde att diskussionerna med andra föräldrar var det som gjorde att man stärktes i sin 
föräldraroll. Detta var det som föräldrarna var mest enade kring. Nyanser som framkom var den 
personliga upplevelsen och betydelsen av diskussionerna med andra föräldrar, vilka visas i 
följande citat. 
 

Det bästa med utbildningen var att få diskutera med andra föräldrar och få ”nytt tänk”. // Att diskutera 
föräldraskap med andra, höra vad andra gör, att man får bättre självkänsla. // Bra att höra andra 

föräldrars åsikter och idéer om hur olika man kan göra i situationer med barnen. Kursen mer värd ju 

mer alla vågade dela med sig av sina svårigheter med barnen. // Det var väldigt lite diskussioner… det 
saknade vi. Vi stod utanför och pratade, där föddes tanken att vi ville starta en egen grupp och starta ett 

eget föräldranätverk och göra det på vårat sätt, att diskutera mera, mer tid till egna diskussioner. // Det 

skulle varit mer tid till gruppdiskussioner men samtidigt var det kanske bra. Man ska inte älta. // Tiden 
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räckte inte till, det skulle ha varit längre tid varje gång, mer tid till diskussioner med andra föräldrar. // 

Det bygger ju på deltagarna, det var stor skillnad på i vilken grupp man hamnade…, det skulle ha varit 

lite mer styrning, kanske i alla fall i min grupp, att man skulle ha gått in och kollat vad man pratade om. 
 

5.2 Analys av förebyggande verktyg och förhållningssätt 
Samtliga föräldrar uppgav att deras sätt att tänka kring sitt eget beteende mot barnen hade 
förändrats efter föräldrautbildningen. Detta överensstämmer med Hanssons (2001) resonemang 
där han menar att föräldrautbildningar möjliggör för föräldrar att bättre utveckla sitt eget 
beteende mot barnen (a.a.:44). I samspelsprogrammet COPE som föräldrarna har gått strävar 
man efter att stödja föräldrarna i nya sätt att bemöta barnen vid konflikter, som att vara 
konsekvent och tydlig i sin kommunikation till barnen (Cunningham, Bremner & Secord 2002). 
Detta är också något som majoriteten av föräldrarna uppgav att de lärt sig. Två av föräldrarna 
uppgav att de försöker ignorera barnens negativa beteende, som också är en del i COPE 
utbildningen, men att det är svårt. Föräldrarnas uppfattning om det man lärt sig genom 
utbildningen var att betrakta som en uppfostringsmetod var lite svårtolkad eftersom två föräldrar 
uttryckte det som att det var en metod, men en metod till att förändra sig själv medan en förälder 
sa att det inte var någon metod. Jesper Juul (1997) anser att det som i dagligt tal kallas 
uppfostringsmetoder är onödiga, till och med skadliga. Han menar att risken med att använda 
metoder som innehåller begrepp som ”gränssättning” och ”konsekvenser” kan medföra att barn 
offrar sin integritet, det vill säga sina personliga gränser och behov för att de älskar sina föräldrar 
förutsättningslöst och gör allt för att de ska få det barn de önskar. Han menar att det är den 
personliga närvaron hos föräldrarna och inte metoden som är avgörande för hur barn och vuxna 
mår. Tolkningen av dessa resultat påvisar att det troligtvis handlar om hur föräldrarna använder 
sig av de ”metoder” de lärt sig under utbildningen och det var också det som föräldrarna 
uttryckte i sina berättelser.  
 
Bandura (1977:17) beskriver direkt inlärning som de beteenden vi lär in genom att pröva oss 
fram och hur dessa i sin tur får olika konsekvenser för oss, positiva eller negativa. Detta kan 
kopplas till det alla föräldrarna upplevt efter utbildningen då de såg att deras eget positiva sätt att 
handla också påverkade barnen positivt. Alla föräldrar uppgav att de efter utbildningen förstod 
vikten av att ge barnen beröm och positiv uppmärksamhet. Detta är också en av grundstenarna i 
samspelsprogrammen (Cunningham, Bremner & Secord 2002; Webster-Stratton 2003). Även här 
handlar det om direkt inlärning enligt Bandura (1977:17) eftersom han menar att barn lär sig 
genom straff eller belöning vilka beteenden som är passande. Hylander (Swahn 2004) och Juul 
(1997) menar att beröm ofta ses som något enbart positivt men om detta enbart blir en teknik för 
att få barnen att bete sig som föräldrarna önskar kan konsekvenserna bli att barnen blir alltför 
auktoritetsbundna, utifrånstyrda och på ständig jakt efter bekräftelse. Juul (a.a.) menar att beröm 
kan vara bra för självförtroendet men förödande för självkänslan som handlar om att inse sitt 
eget värde av att bara finnas till. Hälften av föräldrarna berättade att de till stor del inte fått 
beröm under sin egen uppväxt och att de därför inte innan utbildningen förstått vikten av att 
själva berömma sina barn. Bowlby (1994:21) menar att föräldrabeteendet till viss del är 
förprogrammerat men att mycket av beteendet också lärs in genom att se hur andra gör samt hur 
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ens egna föräldrar har gjort. Kihlbom (1998) menar att gamla föreställningar från barndomen kan 
fördärva eller vara till stöd när man själv blir förälder.  
 
Samtliga föräldrar upplevde att diskussionerna med andra föräldrar var det som gjorde att man 
stärktes i sin föräldraroll. Det som uppskattades mest var att höra andra föräldrars åsikter och 
idéer om hur man kan lösa olika problem som uppstår med barnen. Detta tolkas likt det Hydén 
och Hydén (2002) påpekar, att nätverket runt den moderna människan är mindre idag. Det är 
färre vuxna som finns med och fostrar barnen och det i sin tur bidrar till att föräldrarna i större 
utsträckning är mer ensamma om fostraruppgiften. Det finns färre förebilder i 
uppfostringshänseende (a.a.). Även Forsberg och Wallmark (2002) samt Bremberg (2004) 
beskriver den samhällsförändring som medfört att vårt naturliga nätverk minskat i och med 
industrialiseringen. För en förälder var betydelsen av ett utökat nätverk så starkt så att planer på 
att bygga vidare på detta efter utbildningens slut fanns. Föräldrautbildningen COPE har tagit 
fasta på vikten av att ge föräldrarna möjligheter att utöka sitt nätverk (Cunningham, Bremner & 
Secord 2002). Styrkan i att gruppmedlemmar tillsammans stöttar varandra och ger råd har visat 
sig ge en större effekt än till exempel enskild rådgivning menar COPE:s grundare Charles 
Cunningham (a.a.).  
 

5.3 Samspelet mellan förälder och barn 
Den egna förändringen var något som även under detta tema betonades av samtliga föräldrar. 
Mycket av denna förändring redovisades under föregående tema med undertema egen 
förändring som då handlade om att föräldrarna ansåg att den egna förändringen var ett verktyg 
eller ett förhållningssätt som också påverkade barnens beteenden positivt. Forskarna ser det som 
att den egna förändringen föräldrarna beskriver som ett verktyg leder vidare till att här mer 
handla om samspelet mellan föräldrar och barn och hur de ser på det efter föräldrautbildningen. 
Samtliga föräldrar menade att de insett att deras eget sätt att vara och bemöta barnen påverkar 
barnens beteende. Två poängterar att det kan vara svårt att veta vad som beror på 
föräldrautbildningen och vad som är en naturlig utveckling hos barnet. Två föräldrar uppger att 
de är mer lyhörda för barnens behov och upplever också att konflikterna har minskat. En förälder 
menar att hon värderar tiden tillsammans med barnen mer, en annan förälder poängterar att han 
fokuserar mer på barnet vid samvaron, är mer närvarande, och fördelar tiden mellan syskonen 
bättre. Hälften av föräldrarna upplevde att deras barn mådde bättre nu än de gjort innan 
föräldrarna deltagit i föräldrautbildningen. Deras uppfattning var att barnen var gladare, nöjdare 
och mer tillfreds med sig själva. 
 
Förälderns påverkan på samspelet: Här redovisas föräldrarnas upplevelser av sin egen 
förändring som i sin tur påverkat samspelet med barnen. Vissa olikheter förekommer och dessa 
består till exempel av ökad förmåga att behålla lugnet, insikter om och ökad förmåga att sätta 
tydliga gränser samt vikten av att tänka igenom konsekvenserna av sitt eget handlande. Hur 
dessa förändringar kommer till uttryck redovisas här. 
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Jag har blivit lugnare och då blir dom också lugnare. Det fungerar bättre, jag spårar inte ur lika lätt, jag 

känner mig säkrare. // Jag känner att jag anstränger mig mer för att behålla lugnet. // Jag gör idag en 

större koppling till hur föräldern beter sig så påverkar det barnet, barnet gör precis som föräldern gör. // 
Man är inte lika snabb att påpeka fel, man försöker bortse från negativa beteenden…man får lägga 

band på  sig. // Man får tänka till och bli lite mera hänsynsfull…man får tänka sig för vad man säger 

till sina barn, skulle jag  säga det här till min arbetskamrat? Kan man behandla sin partner så här? Det 
är en tanke som poppar upp med jämna mellanrum. // Jag har varit en snäll förälder tidigare, nu sätter 

jag tydligare gränser.  
 

5.4 Analys av samspelet mellan förälder och barn 
Även här visar resultaten på vikten av föräldrarnas egen förändring som i sin tur påverkar 
samspelet med barnen. Detta kan kopplas till det begrepp som Bandura (1977) benämner direkt 
inlärning, vilket nämndes under temat förebyggande verktyg och förhållningssätt. Föräldrarna 
har efter föräldrautbildningen insett hur deras eget sätt att vara mot barnen påverkar barnens 
beteende. Detta har visat sig genom minskade konflikter, föräldrarna har blivit lugnare och 
flertalet av föräldrarna upplevde att barnen var gladare, nöjdare och tillfreds med sig själva. Juul 
(1997) menar att det inte är tillräckligt att påstå att en metod fungerar eftersom det vid första 
anblicken kan se lugnt ut på ytan, genom till exempel minskade konflikter. Han anser att det 
måste undersökas varför det fungerar och hur och att det behövs ett långsiktigt perspektiv. 
Anledningen till att det kan vara lugnt till en början är det som tidigare nämndes, att barnen gör 
allt för att göra föräldrarna nöjda med dem. Juul (a.a.) betonar att det är vikten av en god kvalitet 
i samspelet mellan föräldrar och barn som är det avgörande för hur familjen mår (a.a.). 
Resultaten tolkas som att samspelet mellan föräldrar och barn har förbättrats, eftersom samtliga 
föräldrar var positiva i sina beskrivningar, detta är också målet med COPE utbildningen 
(Cunningham, Bremner & Secord 2002). Däremot går det inte att dra den slutsatsen att de 
upplevda förbättringarna enbart beror på genomförd föräldrautbildning då två föräldrar också 
poängterade att det är svårt att veta vad som hör till en naturlig utveckling hos barnet. Viktigt att 
belysa är de åsikter Juul (1997) presenterar, att den positiva förändring föräldrarna upplever 
behöver sättas in i ett större, mer långsiktigt perspektiv för att se om förändringarna håller i sig. 
Eftersom COPE utbildningens mål är att förbättra samspelet mellan föräldrar och barn ser 
forskarna inte Juuls (a.a.) tankar som så långt ifrån dessa mål eftersom han ser 
samspelsprocessen som det avgörande för familjeklimatet. 
 
Två föräldrar beskrev att de blivit mer lyhörda för barnens behov, medan en värderar tiden 
tillsammans med barnet mer efter utbildningen. En annan förälder uppgav att han är mer 
närvarande i samvaron med barnet än tidigare. Dessa berättelser tolkas som att föräldrarna visar 
värme och omsorg mot barnen och de två egenskaperna har barn också i studier angett som de 
viktigaste hos sina föräldrar (Barnombudsmannen 2003:35-36; Backett-Milburn, Cunningham-
Burley & Davis 2003). Hansson (2001) förklarar dessa egenskaper som att föräldern observerar 
barnets beteende, tolkar detta och besvarar det på ett sådant sätt så att barnet inser att föräldern 
förstått det. Han menar att detta är vad samspel handlar om och dessa förmågor, att visa värme 
och omsorg är något som går att träna upp (a.a.) vilket också är målet med COPE utbildningen 
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(Cunningham, Bremner & Secord 2002). Även om resultaten antyder att föräldrarna efter 
utbildningen har tillägnat sig dessa förmågor kan det ändå vara svårt att veta hur mycket av dessa, 
att visa värme och omsorg, som fanns redan tidigare. Det kan även handla om att föräldrarna 
blivit mer medvetna om sitt beteende efter utbildningen och nu reflekterar kring det på ett annat 
sätt än innan. 
 

5.5 Samspelet mellan föräldrarna 
Fyra föräldrar upplever att kommunikationen till partnern i frågor som rör barnen har förbättrats, 
de menar att de blivit mer samspelta. En förälder uppgav att hon och hennes partner nu tar mer 
gemensamt ansvar om barnet speciellt när problem uppstår. De diskuterar mer tillsammans och 
även tillsammans med barnet. Hon menar att hon förr tog på sig hela ansvaret själv, men nu 
släpper in partnern mer. Kommunikationen och samspelet om barnen uppgavs nu mer bestå av 
att de gemensamt diskuterar konsekvenser och förhållningssätt med varandra. Två upplever 
ingen förändring i kommunikationen de tror själva att det beror på att den även innan var bra. 
Endast en förälder uppgav att samspelet till partnern förbättrats och anledningen ansågs vara att 
partnern, som också deltagit i utbildningen, inte hade tidigare erfarenhet av att leva med barn. En 
annan hade börjat berömma sin partner mer, de övriga uppgav ingen förändring i samspelet med 
partnern, anledningen som angavs var även här att det varit bra innan utbildningen.  
 

5.6 Analys av samspelet mellan föräldrarna 
Då flertalet av föräldrarna uppger att de kommunicerar mer med varandra i frågor som rör 
barnen efter genomgången föräldrautbildning så kan det kanske vara så att man på detta sätt mer 
än tidigare delar på fostraransvaret över barnet/barnen. Detta att ta hand om barnen och göra det 
optimalt bästa som förälder är något som stressar föräldrar och då speciellt mödrarna säger 
Bäck-Wiklund och Bergsten (1997:114). Om föräldrarna blir mer samspelta med varandra 
rörande barnen och samarbetar mer om barnen så kanske en förbättring i föräldraskapet och den 
bördan som främst mödrarna bär kan minska om ansvaret delas mer. Juul (1997) menar också att 
det är kvaliteten i samspelsprocessen och den personliga närvaron som är det avgörande hur barn 
och vuxna mår. Om kommunikationen förbättrar samspelet så kan det komma hela familjen 
tillgodo. Kihlbom (1998) menar att det är av stor vikt att samhället går in och stöttar och hjälper 
föräldrarna i deras samspelsförmåga. Då kan det, menar han, i framtiden betala sig genom att 
detta lägger goda grunder till psykisk hälsa hos barnen. Föräldrautbildningen COPE 
(Cunningham, Bremner & Secord 2002) informerar om och lär ut olika strategier på 
problemlösningar vid konflikthantering med barnen. Då föräldrarna får lära sig olika 
tillvägagångssätt på utbildningen och samtidigt rådgör med de andra föräldrarna på utbildningen 
så ökar deras möjligheter till en större repertoar vad gäller olika förhållningssätt gentemot barnen. 
Med denna insikt ökar kanske också föräldrarnas kunskap och man inser kanske vikten av att 
samarbeta mer kring barnen och därigenom förbättras kommunikationen och samspelet. 
 
Endast en förälder uppgav att samspelet med partnern hade förbättrats. Detta förklarades av att 
båda tillsammans hade genomfört föräldrautbildningen och att de var ett relativt nytt par. 
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Dessutom stärktes den ena parten i sitt föräldraskap av att få träffa och prata med andra föräldrar 
då denna inte hade några tidigare erfarenheter av att leva med barn. De som uppgav att de inte 
hade märkt någon skillnad i samspelet mellan föräldrarna var de som till största delen levde som 
en kärnfamilj och hade gemensamma barn. Dessa föräldrar uppgav att relationen och samspelet 
dem emellan även innan utbildningen varit bra. Att kärnfamiljen är den vanligaste formen idag 
innebär inte att det är den enda rådande eftersom många lever idag ensamma med sina barn eller 
i ombildade familjer efter en separation säger Hydén och Hydén (2002) samt Bäck-Wiklund och 
Johansson (2003). Bäck-Wiklund och Johansson (2003) menar att vid en separation skiljs inte 
bara föräldrarna åt utan en delning av föräldraskapet sker också. De menar att föräldrarna nu 
måste hitta nya samarbetsformer kring barnen och detta kan innebära stora svårigheter då olösta 
konflikter mellan föräldrarna kan ligga med en lång tid efter separationen. Detta kan i sin tur 
skada barnen då de för en positiv utveckling av sin psykiska hälsa behöver omvårdnad och ett 
tryggt stöd vilket kan försvåras om föräldrarna inte har en bra relation med varandra efter 
separationen (a.a.). Att genomgå en föräldrautbildning tillsammans kan vara en lösning för att 
förebygga svårigheter som kan uppkomma då nya familjekonstellationer bildas. Bandura (1977) 
säger att vi kan lära oss genom att observera hur andra gör och ta lärdom. Detta påvisar vikten av 
att föräldrarna har ett gott samspel så att de på detta sätt kan vara goda läromästare till sina barn 
och på detta sätt vara förebilder för hur de i sin tur uppträder mot sin framtida partner. 
 
 

6. Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka om föräldrarna uppfattade att deras samspelsförmåga 
med barnen och varandra förändrats efter genomförd föräldrautbildning, sett ur ett 
föräldraperspektiv. Det resultat som tydligast påvisades i denna studie var föräldrarnas enighet 
om att det var den egna personliga förändringen som var den största vinsten med att genomgå 
föräldrautbildningen. Denna förändring uppfattades av föräldrarna ha påverkat samspelet med 
barnen positivt. Detta stämmer väl överens med Jesper Juuls (1997) tankegångar då han menar 
att förändringen måste komma från de vuxna därför att det är de som är ansvariga för 
samspelsprocessen, även om barnen också är med och påverkar. Då forskning visat (De Garmo, 
Patterson & Forgatch 2004) att positiva samspelsmönster kan övas upp och dessutom bestå över 
tid så tycker vi, efter att ha genomfört denna studie, att möjligheterna till förbättrat samspel bör 
premieras och vi drar även den slutsatsen att föräldrautbildning kan vara en bra lösning. 
 
I resultaten framkom att samtliga föräldrar ansåg att deras sätt att tänka kring sitt eget beteende 
mot barnen hade förändrats efter föräldrautbildningen. De hade upplevt att deras eget sätt att 
bemöta barnen påverkade barnen positivt och att de nu tänkte mer på konsekvenserna av sitt eget 
agerande. Detta tyder på att föräldrarnas beteende mot barnen kan förändras med hjälp av 
föräldrautbildningar, som Hansson (2001) också menar är möjligt. Resultaten tolkades även som 
att relationerna mellan föräldrar och barn hade förbättrats eftersom föräldrarnas beskrivningar 
var positiva. Samtidigt uppgav två föräldrar att det kan vara svårt att veta vad förändringarna 
beror på, vad som hör till en naturlig utveckling hos barnen. I denna studie intervjuades 
föräldrarna endast efter utbildningen och det vi tagit del av är deras subjektiva uppfattningar av 
eventuella förändringar. Det kan därför vara svårt att veta vilka förändringar som beror på 
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utbildningen och vilka andra orsaker som kan spela in. Studiens syfte är ställt utifrån ett 
föräldraperspektiv och därför vet vi inget om hur barnen till föräldrarna som gått 
föräldrautbildningen upplever dessa eventuella förändringar.  
 
Att den psykiska hälsan på sikt kan förebyggas genom tidiga insatser visar den finska studien 
som utförts av Aronen & Kurkela (1996). Där riktades stödet till föräldrarna direkt i hemmet. 
Intressant är att Aronen och Kurkelas (1996) studie utförts i norden, detta borgar för att liknande 
stöd skulle kunna användas i Sverige då likheterna länderna emellan är stora. Föräldrautbildning 
i grupp som till exempel COPE (Cunningham, Bremner & Secord 2002) kan kanske vara en 
passande åtgärd då vår studie påvisade en förbättring i föräldrarnas sätt att tänka och agera mot 
barnen. Vanligast är annars att de allra flesta studier utförs i länder som till exempel USA och 
Kanada, därigenom måste den aspekten beaktas att olikheterna i samhället inte på samma sätt 
överensstämmer med Sveriges. 
 
Att genom tidiga insatser stödja föräldrarna är enligt många (Rutter, Giller & Hagell 1998; 
Ogden 1999; Kumpfer & Alvarado 1998; Patterson, Capaldi & Bank 1991) av stor vikt, då  
beteendestörningar som upptäcks tidigt och där stöd sätts in, har större förutsättningar att 
förändras jämfört med insatser insatta senare i livet. Även inom anknytningsteorin (Bowlby 1994) 
poängteras vikten av en positiv anknytning mellan barn och vuxna. Detta visar också på hur 
viktigt det är att tidigt sätta in åtgärder för att möjliggöra till att stärka anknytningen mellan 
föräldrar och barn. Kopplingar dras i denna studie även till den sociala inlärningsteorin där 
Bandura (1977) menar att inlärning sker via modellinlärning då man via observationer, 
imitationer och härmning av andra lär sig olika färdigheter. Genom föräldrautbildningar lär sig 
föräldrarna av varandra och de får samtidigt praktisera olika tillvägagångssätt mot barnen via 
hemläxor som COPE (Cunningham, Bremner & Secord 2002) använder i sin föräldrautbildning. 
Genom att prova sig fram i sitt agerande mot barnen via dessa hemläxor får föräldrarna en känsla 
av vad det är som fungerar positivt i samspelet med barnet, alltså vad det är som genom deras 
(föräldrarnas) handlingar belönas positivt. Genom detta praktiseras även den direkta inlärningen 
(Bandura 1977). Dessa sätt att lära sig genom att observera andra, imitera och se vad som 
belönas positivt gagnar även barnen då de i sin tur ofta använder de vuxna som förebilder. Barn 
gör som bekant inte vad man säger utan de gör som den vuxne gör. 
 
För att få kunskap om vad det är i föräldrautbildningen i Sverige som är den direkta orsaken till 
att det verkar fungera så kan det vara befogat med mera forskning kring detta och då med 
svenska förhållanden som utgångspunkt. Detta är också något som familjeterapeuten Jesper Juul 
(1997) efterlyser. I USA och Kanada har det genomförts forskning kring föräldrautbildningar 
bland annat av Cunningham, Bremner och Boyle (1995) och även Webster-Stratton (1984). 
Omfattande forskning kring vad som utgör skyddande egenskaper för ungdomars psykiska hälsa 
har ökat kraftigt de senaste 20 åren säger Ferrer-Wreder och Stattin (2005). Detta anser vi vara 
ett gott tecken på att barn och ungdomars psykiska hälsa tas på allvar. 
 
Att familjen är den viktigaste påverkansfaktorn för hur barn mår råder det stor enighet kring 
(Lagerberg & Sundelin 2000:199; Hafstad & Övreeide 2001:248; Evenshaug & Hallen 
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1992:243). Samhällets stöd till föräldrarna har ökat bland annat i form av föräldrautbildningar. 
Även barnkonventionen (som Sverige ratificerade 1990) har slagit fast att samhället måste stödja 
föräldrarna i föräldraskapet (Hammarberg 2000). I denna studie har vi som forskare velat belysa 
aspekter som både stödjer och ifrågasätter insatser som samhället vidtar när det gäller 
föräldraskapet. Föräldraskapet är enligt Sven Bremberg och Gunnar Ågren en mycket personlig 
uppgift och det är viktigt att ifrågasätta om det är rätt att påverka den (Bremberg 2004:8). Vi har 
i denna studie genom att presentera föräldrastöd historiskt och med en liten översikt över 
samhällets förändringar de senaste 100 åren haft för avsikt att försöka väcka tankegångar för att 
på detta sätt påvisa hur föräldrasituationen över tid förändrats. Det har i denna studie 
framkommit att det som alla föräldrar varit mest nöjda med är de gruppdiskussioner som varit ett 
av inslagen i föräldrautbildningen. Samtliga uppgav också att det var för liten tid avsatt till 
diskussion. I en grupp hade dessutom diskussionerna om föräldraskapet fortsatt efter 
föräldrautbildningsträffen utanför lokalen. Intresset att få dela erfarenheter med andra var så stort 
att en grupp hade för avsikt att försöka vidareutveckla dessa träffar på egen hand för att på detta 
sätt få träffa andra föräldrar. Kan det vara så att föräldrar idag har får få människor i sitt närmaste 
nätverk som de kan få stöd och råd av när det gäller barnuppfostran och att de därför i så stor 
utsträckning uppskattade dessa diskussioner? 
 
Att skilsmässorna ökat (Hydén & Hydén 2002; Bäck-Wiklund & Johansson 2003) innebär att 
föräldrarna måste hitta ett sätt att omskapa sitt föräldraskap, vilket av många upplevs som svårt. 
Många lever dessutom ensamma med sina barn efter en skilsmässa (Bäck-Wiklund & Johansson 
2003). Föräldrautbildningar riktade till den breda massan och kanske något specialutformad till 
ombildade familjer tycker vi skulle vara positivt om samhället kunde erbjuda då denna studie 
påvisat att de föräldrar som hade förbättrat sitt samspel med varandra (förälder-förälder) var en 
ombildad familj. 
 
Att samspelet mellan förälder och barn är en viktig del för hur barnets psykiska hälsa utvecklas 
påvisas i flera studier (Kumpfer & Alvarado 1998: Stattin & Kerr 2000; Hwang & Wickberg 
2001; Juul 1997; Graff 1996:129) och för att detta skall vara möjligt är det också anser vi viktigt 
att de vuxna (föräldrarna) kan samarbeta med varandra. I denna studie har ej funnits utrymme att 
rikta någon större uppmärksamhet på de stöd som finns idag som riktas direkt till föräldrar, vi 
tänker då närmast på familjerådgivning eller liknande, dessutom är oftast familjerådgivning 
något man tar till då det redan har uppstått problem i familjen. Vi har i denna studie fokuserat på 
de förebyggande insatser och då främst föräldrautbildning. 
 
En av grundprinciperna i föräldrautbildningen COPE är att förstå vikten av att berömma sina 
barn (Cunningham, Bremner & Secord 2002) och detta var också något som alla föräldrar såg 
som något positivt av det de lärt sig. Ingrid Hylander menar att beröm, om det enbart blir en 
teknik som man lär sig på föräldrautbildningar, skapar barn som blir alltför auktoritetsbundna 
(Swahn 2004). Även Jesper Juul (1997) ser faran i att berömma sina barn eftersom det påverkar 
självkänslan negativt likaväl som kritik gör. Han menar inte att vi ska sluta ge beröm men att det 
är viktigt att se barnen som de är, att erkänna dem, eftersom beröm ofta ges vid en prestation av 
något slag. Det som kan hända är att barnen blir osjälvständiga, utifrånstyrda och ständigt på jakt 
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efter bekräftelse (a.a.). Vi anser att det är viktigt att ha ett vidare perspektiv när 
föräldrautbildningar ska utvärderas eftersom de argument som Juul (1997) tar upp vad gäller 
metoder och utbildningar är viktiga. Han menar att det inte räcker att säga ”det fungerar” utan att 
det är viktigt att undersöka vad som fungerar och hur (a.a.). Vi diskuterade hur man kan komma 
att se på de föräldrautbildningar som vi valt att beskriva i denna studie, om 15-20 år. Bäck-
Wiklund och Bergsten (1997) menar att vi i alla tider litat på experternas uttalanden och råd och 
att detta har gjort att föräldrars tro på sin egen förmåga har minskat (a.a.). Det ser ut som att 
föräldrautbildningen COPE är uppbyggd på ett sätt så att föräldrarna stärks i sin föräldraroll och 
att deras egen självkänsla ökar, vilket också är utbildningens syfte. I utbildningen får föräldrarna 
vara delaktiga och finna lösningar på problemen tillsammans med andra föräldrar. Denna del var 
också det som föräldrarna i vår undersökning uppskattade allra mest och som gjorde dem säkrare 
i föräldrarollen. Kanske fungerar föräldrautbildningen COPE så att experternas roll tonas ner och 
större utrymme lämnas åt föräldrarna själva?  
 
Föräldrarnas syn på huruvida det de lärt sig under utbildningen var att betrakta som en metod 
eller inte skiljde sig lite, men när de beskrev lite mer kring det hela tolkades detta som att det 
avgörande är hur man använder sig av de olika teman som tas upp i utbildningen. Juul (1997) är 
kritisk till metoder och menar att det är den personliga närvaron hos föräldern och kvaliteten på 
samspelet mellan föräldrar och barn som är det avgörande för hur familjen mår (a.a.). Vi tror att 
om de moment som COPE lär ut enbart blir en teknik eller en metod, fungerar de inte till att 
förbättra samspelet mellan barn och föräldrar. Då finns risken att barnen beter sig som föräldern 
önskar men detta är inte syftet med utbildningen. Magdalena Graff (1996) betonar också att 
föräldrautbildningar aldrig får bli en metod för att få barnen att bete sig som föräldrarna vill utan 
att målet måste vara att förbättra samspelet mellan barn och föräldrar (a.a.). Vi tror att ledarna i 
utbildningsgrupperna har en stor betydelse för förmedlingen av det man lär ut. Presenterar man 
det som metoder och tekniker eller betonas samspelet, relationerna, att vara lyhörd för barnens 
behov?  
 
Vi har i denna studie kommit fram till några frågor som skulle vara intressanta att forska vidare 
kring, dessa är följande: 
I denna studie har vi utgått ifrån ett föräldraperspektiv. Vi anser att det skulle vara intressant att 
genom att inta ett barnperspektiv undersöka huruvida barnen upplever föräldrarnas eventuella 
förändring efter genomförd föräldrautbildning. Vi tycker också att vidare forskning kan göras 
kring vad det är och vilka moment i föräldrautbildningen som eventuellt är verksamma utifrån 
svenska förhållanden. Ytterligare forskningsfråga skulle kunna vara att undersöka vilken   
inverkan ledarna av föräldrautbildningarna har på föräldrarnas eventuella förändring. Det skulle 
vara intressant att jämföra ett större antal utbildningsgrupper på olika orter med olika ledare och 
se om det blir några skillnader i vad föräldrarna har tagit till sig. 
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Bilaga 1 

  

Intervjuguide 
 
Anser föräldrarna att de fått verktyg att hantera sina barn på ett annorlunda sätt efter 
genomförd föräldrautbildning? 
 
Har du fått några redskap som du kan använda för att hantera olika situationer som uppstår i 
förhållande till ditt barn? Om du har det, kan du beskriva vilka? 
 
Har din syn på uppfostran på något sätt förändrats? Kan du beskriva på vilket sätt? 
 
Finns det enligt dig några särskilda moment i programmet som har varit mer betydelsefulla än 
andra? I sådant fall vilka?  
 
 
Samspelar föräldrar och barn på ett annat sätt efter genomförd föräldrautbildning? 
 
Upplever du att barnets sätt att vara har förändrats? I sådant fall hur? 
 
Upplever du att du själv i förhållande till barnet har förändrats? 
 
Har er relation på något sätt blivit annorlunda? Kan du i sådant fall beskriva denna förändring? 
 
 
Samspelar föräldrarna på ett annat sätt efter genomförd föräldrautbildning? 
 
Upplever du att kommunikationen mellan dig och din partner förändrats? I sådant fall på vilket 
sätt? 
 
Upplever du att ni samspelar med varandra på något annat sätt? I sådant fall hur? 
 
Upplever du att du och din partners relation har förändrats på något sätt? I sådant fall på vilket 
sätt? 
 
Har din syn på föräldraskapet förändrats? I sådant fall hur? 
 
 
 
 



Bilaga 2 

  

Informerat samtycke 
 
Vi är två tjejer som läser på Socionomprogrammet vid Örebro Universitet. Vi är nu inne på vår 
sista termin av utbildningen och skriver vår C – uppsats. Vi har valt att skriva om 
Föräldrautbildning. Syftet med vår uppsats är att undersöka om föräldrarna uppfattar att deras 
samspelsförmåga med barnen och varandra förändrats efter genomförd föräldrautbildning, sett 
utifrån ett föräldraperspektiv. 
 
Vi skulle gärna vilja höra Er åsikt om föräldrautbildningen, eftersom ni sitter inne med 
kunskapen. Vi kommer med hjälp av bandspelare att spela in intervjun för att ej behöva anteckna 
under samtalets gång och för att bättre kunna analysera materialet efteråt. Det är endast vi 
(Carina & Marianne) som kommer att ha tillgång till detta material. Allt materialet kommer att 
förvaras så att ingen annan har tillgång till det. Det kommer inte att vara möjligt att identifiera 
någon av er under arbetets gång, i den färdiga uppsatsen eller efteråt. Omedelbart efter 
uppsatsarbetet kommer detta material att förstöras. Materialet kommer endast att användas till 
denna studie. Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på Universitetsbiblioteket i Örebro. 
 
Medverkan till denna studie är frivillig och kan när som helst avbrytas. 
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