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Syfte: Syftet var att tolka och analysera fyra föräldrastödsmodeller som riktar sig
till föräldrar med barn mellan 2 och 12 år och som drevs i olika samman-
hang och av olika arrangörer. Föräldrastöd anordnades av enskilda företa-
gare, arbetsgivare, skola/studieförbund och Svenska Kyrkan tillsammans
med Sveriges Kyrkliga Studieförbund.
De utvalda modellerna var Active Parenting, Föräldrar Emellan, Vuxen-
Dialog och Växa tillsammans.

 Metod: Föräldrastödsmodellernas texter tolkades och analyserades och det kom-
pletterades genom informantintervjuer med företrädare för de olika mo-
dellerna. Textanalysen gjordes via läsning av texterna genom ett raster
som utgjordes av olika viktiga aspekter på föräldrastödets olika egenska-
per. Informanterna intervjuades i de lokaler där föräldragrupperna träffas
och de var i samtliga fall mycket intresserade av att medverka.

Resultat: Bland modellerna fanns Active Parenting som lärde ut ”verktyg” för för-
äldrar att använda för att föräldrar skall bli ”aktiva föräldrar”, Föräldrar
Emellan som ville stödja föräldrar på arbetsplatsen, VuxenDialog som såg
dialogen och möjligheten att berätta och lyssna som viktigt och Växa till-
sammans ville att föräldrarna skulle bli mer delaktiga i sina barns förskola
och skola.
Modellerna har mycket olika metodik för hur stödet i föräldraskapet skulle
förmedlas medan det inte var så stor skillnad på vilket föräldraskap för-
medlas. Samtliga modeller överensstämmer med SOU 1997:161 medan de
hade olika uppfattning kring hur stödet skulle ges.

Nyckelord: Föräldrastöd, Föräldrautbildning, Fostran
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Inledning

I mitt arbete som församlingspedagog i Svenska kyrkan har jag varit ledare för grupper
av föräldrar som träffats för utbyte av tankar kring föräldraskap och fostran. Jag har
dessutom under tre år varit ordförande för en föräldraorganisation, Haro – för valfrihet,
jämställdhet och föräldraskap - som arbetar med svensk familjepolitik. Ur detta har ett
intresse fötts för föräldrars och barns situation i dagens Sverige. Jag har också varit in-
tresserad av böcker och videofilmer från olika organisatörer av föräldrautbild-
ning/föräldrastöd. Exempel är Active Parentings bok ”Active Parenting today”, Folkhäl-
soinstitutets material ”Människans barn” och ”Idéer för livets1” material ”Föräldrar
emellan”. Jag har i dessa sammanhang funderat kring vilket innehåll och föräldraskap
dessa föräldrautbildningar/föräldrastöden representerar och på vilket sätt de förmedlar
detta.

Jag har via mitt intresse för föräldrafrågor sett att det publicerats flera böcker om föräld-
raskap under de senaste åren. Exempel på böcker är ”Att sätta gränser- ett villkor för
växande” av Bengt Grandelius, ”Ditt kompetenta barn” av Jesper Juul, ”Om barn och
stress – och vad vi kan gör åt det” av Ylva Ellneby och ”EQ för föräldrar” av John
Gottman. När det kommer ut en mängd böcker i ett ämne kan detta tyda på ett behov
hos föräldrarna av information. Tillsammans med framväxandet av föräldrautbild-
ning/föräldrastöd kan det tyda på en vilsenhet bland dagens föräldrar (Bäck-Wiklund &
Bergsten 1997).

SOU 1997:161 ”Stöd i föräldraskapet” väcker också frågor kring om man skall utbildas
eller stödjas i föräldraskap. Det väcker frågan om hur detta stöd skall se ut så att de stär-
ker föräldrarna och inte blir ännu en ”expert” som undergräver föräldrarnas makt och
auktoritet?” (Dahlgren & Hultqvist red 1998 s 50)

Kajsa Ohrlander skriver i bakgrunden till sin doktorsavhandling om socialliberal re-
formpolitik att det fanns en underförstådd modell av rollfördelning mellan institution
och samhälle, där institutionen stod för hjälp, ansvar, kunskap medan familjen står för
problem, splittring och okunnighet. Detta förstärker bilden av att föräldrarollen inte är
en helt okomplicerad uppgift idag heller. (Ohrlander 1992)

                                                
1 Försäkringsbolaget Skandia driver ett projekt, Idéer för Livet, som startades 1987. De har som uppgift
att medverka till ett tryggare och vänligare samhälle och förmedlar årligen pengar till projekt i detta syfte.
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Syfte och avgränsning

I denna uppsats kommer jag att beskriva, tolka, analysera och jämföra fyra aktuella mo-
deller för föräldrastöd. Resultatet kommer att relateras till teorier kring fostran, vuxen-
utbildning och föräldraskap idag. Dessutom görs en tillbakablick som sätter föräldra-
skapet, fostran och framväxandet av föräldrautbildningen/föräldrastödet i ett historiskt
perspektiv under 1900-talet.

Syfte med uppsatsen är att
1. Tolka och analysera föräldrastödsmodellernas innehåll kring fostran och föräldra-

skap.
2. Tolka och analysera den metodik föräldrastödsmodellerna använder för att förmedla

detta innehåll.
3. Göra en jämförelse mellan föräldrastödsmodellerna med avseende på innehåll och

metodik.

Med föräldrastöd avses här, stöd i föräldraskap för föräldrar med barn i åldern 2-12 år.
Avgränsningen är gjord med utgångspunkt att tolka och analysera föräldrastöd som rik-
tar sig till föräldrar i en pågående föräldraroll och inte hur det är att bli förälder vilket
föräldrastöd i samband med barnets födelse avser. Det finns även modeller som vänder
sig till tonårsföräldrar men dessa är inte aktuella i denna uppsats.

Uppsatsen behandlar inte behovet av eller tillgången till föräldrastöd och inte om hur
olika synsätt på föräldraskap och fostran uppkommer.

Pedagogiskt perspektiv

Uppsatsen har ett pedagogiskt perspektiv på två nivåer. Den pedagogiska utgångspunk-
ten för själva problemområdet är den fostran av barn föräldrar utför i hemmen (vilket de
gör med mer eller mindre medvetna fostringsideal). Med denna fostran som utgångs-
punkt görs sedan en empirisk undersökning inom området vuxenutbildning, i detta fallet
fyra föräldrastödsmodeller.

Föräldrastöden kan ses som både informell och icke-formell utbildning. Icke-formell då
föräldrastödet organiseras av kyrkor, studieförbund och företag, och informell då delta-
garna möts i hem eller i grupper tillsammans med vänner. Främst tolkas och analyseras
den icke-formella formen av föräldrastöd. Detta även om en del av föräldrastöden vän-
der sig till grupper av föräldrar som redan känner varandra och lokalen, som ibland an-
vänds för träffar, är deltagarnas hem.

Bland föräldrastödsmodellerna kan man finna olika synsätt på pedagogik och metodik
det vill säga, det finns utbildningsplaner som är utarbetade av experter och på pedagogik
med ett mera humanistiskt synsätt som sätter individens unika egenskaper och utveck-
lingsmöjligheter som utgångspunkt. 
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Teori

För att kunna tolka och analysera resultatet finns här både bakgrund till föräldra-
stöd/föräldrautbildning, kort om innehållet i olika SOU-rapporter, en kort beskrivning
kring aktuell forskning om föräldraskap idag och pedagogiska teorier.
Gällande pedagogiska teorier som grund för tolkning och analys av modellerna finns det
både teorier kring fostran och teorier kring vuxenutbildning.

Litteratursökningen har jag gjort genom att jag sökt på orden: föräldraskap, fostran, för-
äldrautbildning och föräldrastöd. Dessutom har jag använt referenslistor från modeller-
nas böcker och de böcker som jag hittat via sökorden för att hitta ytterligare texter. Ef-
tersom jag är intresserad av dessa frågor sedan tidigare har jag dessutom tillgång till
viss litteratur sedan tidigare.

Tidigare forskning kring föräldrastöd har främst varit inriktade på om det finns ett be-
hov av att utbilda föräldrar i föräldraskap. Det finns också forskning kring tillgången till
föräldrautbildningar/föräldrastöd på olika platser i Sverige. Det finns däremot inte nå-
gon känd forskning kring föräldrastödens innehåll och metodik utan endast hur dessa är
organiserade och vilka som deltog.

Tillbakablick på föräldrafostran från 1900-talets början till idag.

Om man ser på samhällets intresse för föräldrarnas fostran och går tillbaka till början av
1900-talet skriver Kajsa Ohrlander i sin doktorsavhandling ”I barnets och nationens
intresse” (1992 s 111 ff) att det föddes en tanke att samhället via sina institutioner skulle
forma hem ur vilka både föräldrar och barn skulle uppstå som bättre människor. Att
fostra barn skulle inte ses som en privat angelägenhet som gav rätt att överge och visa
likgiltighet mot barn, utan nu måste man se familjen och hemmen som en tillgång i
samhällslivet. Under denna tid formulerades föräldraskapet som ett samhällsuppdrag
som skulle skötas enligt samhällets förordningar. Utifrån en kombination av barnets och
samhällets ståndpunkt skulle föräldrarna bli samhällets agenter vad avser barnets upp-
fostran och framtid.
Att omforma dåliga förhållanden till goda hem var en enorm uppgift som skulle genom-
föras. Detta skulle ske genom upplysning, barnavårdsskolor, övervakningscentraler och
småbarnshem. Här skulle föräldrarna lära sig småbarnsvård och hushållslära men också
kärlek till barnen.
Kärleken till barnen, moderskärlek och modersinstinkt skulle utvecklas genom ”ansvar
och beröring”. Genom att kvinnan ammade barnen skulle hon lära sig moderskapets
fulla betydelse och inte släppa ifrån sig barnet. Tanken var att beröring av barnet och
själva amningen, skulle verka uppfostrande och vara allmänt accepterad. Detta sades vid
Barnavårdsmötet 1911 av I: Laurell i föredraget ”Åtgärder till stöd för hemfostrare”.
(Ohrlander 1992)
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Hösten 1931 startade Alva Myrdal de första föräldracirklarna i Sverige. Alva Myrdal
hade inspirerats av föräldrautbildning under sin tid i USA. För Alva Myrdal gällde att
barnuppfostran var något viktigt och att det behövdes kompetenta föräldrar. Alva Myr-
dal ser en motsättning mellan feminismen och samhällets behov av bra samhällsmed-
borgare. Innehållet i dessa föräldrautbildningen är att föräldrarna skall ha respekt för
barn och en negativ inställning till aga skall poängteras. (Halldén 1990 s 145 ff)

Behovet av föräldrautbildning diskuterades på 1960-talet inom landsting, kommuner
och folkrörelser. Det behandlades också i olika riksdagsmotioner. Från början sågs för-
äldrautbildning som en möjlighet att förebygga barnmisshandel och frågan togs upp i
flera utredningar som Barnstugeutredningen (SOU 1971:26 och 27), Familjestödsutred-
ningen (SOU 1981:25) och Barnomsorgsgruppen (SOU 1981:27)
Om man läser Doktor Spocks bok ”Fråga Doktor Spock om ditt barn” från 1980, hand-
lar boken endast om föräldrautbildning i samband med barnets födelse. Där får man
rådet att ta kontakt med barnavårdscentralen för vidare kontakt med barnpsykolog om
det uppstår problem med barnets fostran.
Doktor Spock skriver även att barnuppfostran blivit mer och mer problemfylld för för-
äldrarna, eftersom vi har förlorat en stor del av våra gamla uppfattningar om vilka mo-
ralbegrepp, ambitioner och egenskaper vi skulle vilja se hos våra barn.
En av de första svenska böckerna för föräldragrupper kom 1976 och skrevs av Eva-
Marie Köhler, docent i pedagogik och universitetslektor vid Lunds universitet. Materi-
alet består av en bok som heter Föräldrakunskap och en studiehandledning som riktar
sig till ledare för gruppen. För detta material har man tänkt sig att de som vill delta skall
göra det i form av studiecirkel. På baksidan av boken står att boken ”syftar till att ge en
allsidig och kritiskt öppen kunskap om uppfostran och en möjlighet att konkret diskute-
ra uppfostrans förutsättningar, villkor och resultat. (Köhler 1976)

SOU 1980:27 ”Barnomsorgsgruppens slutbetänkande om föräldra-
utbildning. Barn och vuxna.”

1980 kom första SOU-rapporten som endast avsåg föräldrautbildning. I rapporten ges
tydliga signaler kring vad som avses och att föräldrar kan utbildas.
SOU 1980:27, är mycket detaljerad kring vem som skall bedriva föräldrautbildningar
och beskriver en mängd olika organisatörer. Exempel på dessa är frivilligorganisationer,
barnomsorgen, Öppna förskolan och skolan.2

För föräldrautbildningar som drivs av frivilligorganisationer, står i rapporten, att det är
viktigt att uppfostran är en medveten process så att man är klar över vilka värderingar
man verkligen förmedlar. Målen är bland annat att föräldrautbildningen bör skapa möj-
ligheter till medvetenhet om och påverkan av samhälleliga förhållanden. När det gäller
frivilligorganisationernas föräldrautbildning så skall det ges möjlighet att diskutera barn
och föräldrars kunskap i ideologiska termer. Därmed skall ges en möjlighet att se sam-
band mellan den egna situationen och det omgivande samhället och vilka vägar man
skall gå för att konkret lära sig hur man kan påverka sin egen situation.

                                                
2 Den föräldrautbildning som motsvarar det granskas här kan bäst jämföras med den som bedrivs av fri-
villigorganisationer och av skola.
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För förskolebarn och skolbarn står att varken barnomsorg, skola eller föräldrar klarar
ensamma ”sin” del av barnets fostran och utveckling. Det behövs ett samspel mellan
barn, föräldrar och skola eller barnomsorg. När det gäller kunskapsinhämtningen skall
en praktisk och kontaktskapande verksamhet vara grunden för verksamheten. Det skall
finnas en öppen väg för föräldrarna att lära känna verksamheten och därmed själva av-
göra vilka ytterligare kunskaper man behöver för att få ett inflytande över sin egen och
barnens situation och tillsammans med andra föräldrar söka denna kunskap.

I utredningen betonas att det är via skola och barnomsorg som föräldrarna skall utbildas.
Föräldrarna skall delta i verksamheten och på så sätt ges större kunskap. Vikten av att
påverka och förändra samhällsutvecklingen poängteras och att föräldrarna skall engage-
ra sig politiskt och i de fackliga organisationerna.

En reaktion på SOU-rapporten från 1980 kom i författaren Anna Wahlgrens bok Barna-
boken. Boken som lästs av ett stort antal föräldrar ger föräldrautbildningar mycket kri-
tik. Wahlgren ser föräldrautbildningar som en styrning från samhället och ser ett scena-
rio där föräldrautbildningen skall bli obligatorisk. Wahlgren menar att föräldrars osä-
kerhet kring barnens omvårdnad och behov grundar sig i att mänskliga ekologin har
rubbats. Wahlgren menar vidare, att skall föräldrar utbildas i något är det i att hitta
”tillbaka till vad vi i likhet med andra levande varelser redan har i ryggmärgen: förmåga
att ta hand om vår avkomma genom att visa den världen och under den dagliga kampen
för tillvaron beskydda, leda och använda oss av ungarna i flocken, tills de är stora nog
att klara sig själva.” (Wahlgren 1983 s 86)

SOU 1997:161 ”Stöd i föräldraskap”

1997 kom en ny utredning om föräldrautbildning. Nu har utredningen en ödmjukare
inställning till föräldrautbildningen och inleder med att fråga om det behövs utbildning
för föräldrar. Utredningen konstaterar att självklart inte behövs utbildning för att bli
förälder men det konstateras också att föräldrar behöver information, kunskap, råd, stöd
och ibland en hjälpande hand för att kunna känna trygghet, självtillit och för att kunna
uppleva harmoni i rollen som förälder. Detta är också målet för verksamheten.
Samhället har ett intresse av och ett ansvar för att ge föräldrar stöd i sitt föräldraskap.
Ansvaret för barnets bästa är allas ansvar och blir tillvarataget av föräldrars kunskaper,
engagemang och förmåga. Föräldrarnas behov av stöd och kunskapsinhämtning är där-
för en viktig angelägenhet för samhället.
Utredningen har valt att kalla det ”Stöd i föräldraskap” istället för föräldrautbildning
vilket utredarna uppfattar alltför snävt och vilket kan ge fel associationer3.

”Stöd i föräldraskap” har som främsta uppgift att främja det friska, positiva och naturli-
ga i att vänta, föda, adoptera och växa tillsammans med barn.
Kommunen ansvarar för riktat stöd i föräldraskap till föräldrar med barn i åldern 1-18
år.

                                                
3 Kan detta vara ett resultat av Anna Wahlgrens kritik? Jämför Anna Wahlgrens kritik ovan.
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Rapporten konstaterar att kontakten mellan tidigare generationer var tidigare ett viktigt
stöd i föräldraskapet. Dagens barn har i allmänhet mindre kontakter med mor- och farfö-
räldrar. I dagens samhälle är oftast den äldre generationen mer aktiva och det är vanliga-
re att man flyttar från sin födelseort och då ökar avståndet och därmed möjligheten till
en vardaglig relation mellan barnen och deras far- och morföräldrar.
Föräldrastöden avses tillvara ta föräldrars initiativ och kompetens, stärka deras förmåga
att klara sin situation, att stärka deras självförtroende och självtillit. Föräldrar måste
känna att de kan påverka sina villkor och att de har makt över sina liv, att det inte är
andra som bestämmer. Experter skall finnas tillhands när föräldrarna efterfrågar deras
råd och stöd.
SOU 1997:161 hänvisar också till FN:s konvention om barnets rättigheter artikel 18:2
där det står
För att garantera och främja de rättigheter som anges i denna konvention skall kon-
ventionsstaterna ge lämpligt bistånd till föräldrar och vårdnadshavare då de fullgör sitt
ansvar för barnets uppfostran och skall säkerställa utvecklingen av institutioner, inrätt-
ningar och tjänster för vård av barn.

Innehållet i fostran enligt SOU 1997:161

Utredningen om föräldrastöd anger en del punkter på vad föräldrastödet innebär. Exem-
pel på dessa punkter är (s 78):
•  Att främja självkänsla och självtilliten hos föräldrar
•  Att främja och stärka föräldrarnas egen kraft som föräldrar
•  Att väcka medvetenhet hos föräldrar i olika frågor
•  Att stimulera goda idéer och sprida erfarenhet från konkreta exempel
•  Att sprida kunskap och information i specifika frågor

Utredningen Stöd för föräldraskap ger inte mycket information kring vad för kunskap
och information som skall spridas bland föräldrar utan talar mest om att föräldrar skall
stärkas och göras medvetna om sin roll. Därtill finns samhällets behov uttalat i att man
behöver föräldrar som har kunskap i hur man skall förebygga olycksfall, agera när vid
olyckor och förebygga överkänslighet och allergier. Dessutom står att det är viktigt för
samhället att bekämpa negativa livsstilar i form av mobbning, våld, rasism, missbruk av
olika slag och brottsligt beteende.

Rapporten hänvisar även i detta avsnitt till FN:s konvention om barns rättigheter. I arti-
kel 12 står:
•  att konventions staterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna

åsikter
•  att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall till-

mätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

I SOU 1997:161 hänvisas till att konventionsstaterna måste respektera föräldrars ansvar
att ge barnet en lämplig vägledning när barnet utövar rättigheterna i konventionen.
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Föräldraskap idag

Vetenskaplig forskning kring att vara föräldrar idag ger en tydlig bild av att föräldrarnas
och därmed också barnens situation har genomgått stora förändringar de senaste åren.
Detta kan ha sitt ursprung i att barnfamiljer till stor del är beroende av samhällets stöd
och befinner sig i ett livsskede när man är känslig för förändring.
Det ställs stora krav på föräldrarna idag då de förväntas klara av förvärvsarbete och för-
äldraskapet samtidigt som tempot i samhället ökar. Det finns dock positiva krafter som
stödjer föräldraskapet såsom mödra- och barnhälsovård, barnomsorg, skola, föreningsliv
och kulturella verksamheter samtidigt som det finns negativa krafter som undergräver
familjen som exempelvis arbetslöshet och dålig ekonomi. Dessutom utsätts barn för
kommersiellt tryck via reklam i olika medier, utbud av varor i butiker, påverkan av
våldsfilmer, underhållningsvåld i TV. Alla dessa faktorer påverkar familjens syn på
tillvaron. (SOU 1997:161) Många av föräldrarna som behöver hjälp eller stöd avstår
eller vågar inte söka hjälp på grund av att de har fördomar mot ”myndigheter”. En
grundsyn som påverkar en del föräldrars benägenhet att söka sig till föräldraträffar i
barnomsorg eller skola. Eventuellt kan det också påverka föräldrautbildning inom mö-
dra- och barnhälsovård.
Det finns en motkraft till den negativa bilden bland föräldrar, i deras ökade medvetenhet
om barns behov av stimulans och stöd i sin utveckling. Många föräldrar arbetar aktivt
med sitt föräldraskap och söker kunskap, information och konkret kontakt med andra
föräldrar. (SOU 1997:161)

Dagens samhälle benämns i många sammanhang ”det postmoderna” samhället och i
detta samhälle finns en finförgrenad funktionsindelning. Det som tidigare skötts av fa-
miljen har tagits över av andra samhällsinstanser. Därmed har föräldrars makt och in-
flytande underminerats gällande barnens välfärd och uppfostran. De som tagit över för-
äldrarnas roll är pedagogiska experter vilket ytterligare undergräver föräldrarnas roll
(Kristjánsson 1998 s 50). Funderar man kring familjens betydelse har den idag fått en
annan innebörd. Tidigare var familjen en hierarkiskt uppbyggd produktionsgemenskap
som idag har utvecklats till en konsumtionsgemenskap för alltmer jämställda parter.
(Dencik 1998 s 78)

Teorier kring fostran och föräldraskap

För att kunna tolka och analysera innehållet och synen på fostran i föräldrastöden har
jag sökt i aktuell forskning kring fostran och redovisar de modeller som är relevanta för
tolkningen av föräldrastödsmodellernas syn på fostran.

Fostringsmodeller är de mönster som uppstår när flera föräldrar som delar samma livs-
villkor, beter sig och tycker på ett likartat sätt, vilket skiljer dem från andra föräldrar. De
faktorer som har konstaterats påverka uppfostran är barnets kön, ålder, antal syskon i
familjen, nummer i syskonskaran, familjetyp, barnomsorgsform (hemmabarn, förskole-
barn, dagmamma). Dessutom kan fostran bero på regionala faktorer som om man bor i
storstad, småstad eller landsbygd. En faktor anses dock vara mer grundläggande än
andra och det är vilken klass föräldrar tillhör. (Brembeck 1997)
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Arbetarklassen menar att fostran är samma sak som gränssättning. Vilket innebär att
lära barn vad som är rätt och fel och att klart markera när barnet gjort något fel. Fostran
är däremot inte ett auktoritärt krav på absolut lydnad. Istället är det en ambition att fost-
ra barnen fria från förtryck men det skall vara god ordningen och tydlig markering av
gränser. Barnen skall kunna räkna med föräldrastöd genom att föräldrarna ställer upp
och reder ut situationer. Målet är att barnet skall förstå att gränssättningen inte görs av
elakhet utan av omtanke om barnet. Föräldrarna sätter ramarna och deras överhöghet får
aldrig ifrågasättas. Det bästa och viktigaste föräldrar ur arbetarklassens vill ge sina barn
är tid. De vill finnas tillhands när barnet behöver dem. Föräldrarna känner sig ofta ut-
lämnade i sin roll som fostrare.

I lägre medelklass handlar fostran primärt om samspel. Föräldrarna skall ingå i en sam-
spelsrelation till sina barn. Barnen anses bli människor i interaktion med föräldrarna och
föräldrarna är ansvariga för barnets människoblivande. När barnet blir lite äldre sätts det
däremot gränser för barnets ego, dess önskningar och dess behov, till skillnad mot
gränssättningen för arbetarklassen som gällde att begränsa barnets aktivitet. Målsätt-
ningen för relationen mellan föräldrarna och barnen är att vara autonoma individer i
nära känslomässigt utbyte.

Övre medelklassen ser på sin roll som fostrare som en plikt. De anser sig vara fullt
kompetenta att fostra och vill inte ha någon inblandning av ”myndiga pekfingrar”.
Kvinnor har ett speciellt mål och det är att stimulera sina barn. Stimuleringen sker ge-
nom att man till exempel sjunger för barnet. Då inte för att det är roligt utan för att det
stimulerar barnets talutveckling. Lite äldre barn är det viktigt att spela spel med, då det
stimulerar egenskaper som logik, analytisk förmåga och strategiskt tänkande. Kravet att
stå på egna ben anses som själva essensen i självständighetsfostran. Det är också viktigt
med inlärning av goda vanor som till exempel gott bordsskick.

Det finns fler modeller kring fostran som är intressanta. Halldén (1992) hänvisar till två
olika metaforer som hon funnit i forskningsprojektet ”Uppfostran i föräldrars föreställ-
ningsvärld”. De två metaforerna är ”barnet som projekt” och ”barnet som vardande”.
Barnet som projekt, är en föreställning om att barnet är en bärare av framtiden. Här ses
föräldern som viktig för barnets utveckling och föräldern tillskrivs också ett ansvar för
att stödja utvecklingen. Målet för denna påverkan kan skilja sig mellan olika perioder
men gemensamt är tanken på barnet som bärare av framtiden och vikten av att stödja
och utveckla barnet. Motsatsen till projektsynen är vardandesynen som tar fasta på vik-
ten av att foga sig i och regleras av en plan som man inte själv gjort upp.

Bäck-Wiklund och Bergsten (1997) har i sin undersökning ”Det moderna föräldraska-
pet” funnit att mödrar i större utsträckning har en projektsyn på barnen och ser att de har
ett ansvar för barnets utveckling. Fäder har däremot i större utsträckning en vardande-
syn på barnet. Utvecklingen är då styrd av barnets inneboende kraft, förmåga och ut-
vecklingsstadier och för dem är fostran att övervaka och handleda processen mera än att
aktivt ingripa och försöka styra.
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Bäck-Wiklund och Bergsten (1997) har också undersökt vad det övergripande målet för
fostran anses vara och funnit att föräldrar vill att barnen skall klara sig från drogproblem
och olyckor, de skall skaffa jobb och bilda egna familjer och de skall leva ett ärligt och
rättskaffens liv. Delmål ansågs vara, att barnen skall bli goda samhällsmedborgare och
att barnen skall kunna känna trygghet. Trygghet, är dels trygghet i nuet men också
trygghet i framtiden.4 Även här fann Bäck-Wiklund och Bergsten (1997) en skillnad
mellan mödrar och fäder. Mödrar är fokuserade på inre trygghet som harmoni och lycka
medan fäder är fokuserade på egenskaper som är användbara i offentlighet. Då inte bara
som de skriver ”veta hut” och ta ansvar, utan även att barnet kan prestera bra i den soci-
ala samvaron. Bäck-Wiklund och Bergsten (1997) fann också i sitt undersökningsmate-
rial, att föräldraskapets kärnpunkt är gränssättningen och att gränssättningen också är
föräldraskapets stora svårighet. Gränssättningen gäller dels gränser vid akuta situationer
och dels gränser som håller barnets utveckling på ”rätt kurs”.

En annan modell för fostran har tagits fram av forskaren Diane Baumrind vid Universi-
tetet i Berkley, USA. Baumrind såg fyra olika dimensioner då hon observerade föräld-
rars förhållande till sina barn; kravställande/kravundvikande och responsiv/icke respon-
siv. Hon satt upp dessa i en modell enligt nedan.

Responsiv Icke responsiv
Kravställande Auktoritativstil

(1)
Auktoritärstil
(2)

Kravundvikande Tillåtandestil
(3)

Icke-involverandestil
(4)

(1) Auktoritativ uppfostringsstil är en uppfostringsstil där föräldrar ställer krav och är
responsiva mot sina barn – en rationell och demokratisk form, där båda föräldrars och
barns rättigheter respekteras. Auktoritativa föräldrar karaktäriseras av att de å ena sidan
ställer utvecklingskrav och markerar tydliga gränser för uppförandet, och å andra sidan
uttrycker hänsyn till barnet och visar intresse.
Dessa föräldrar lyssnar och diskuterar med barnen och involverar dem i sina liv genom
att uppmuntra till deltagande i familjens beslutsprocesser. Det auktoritativa föräldraska-
pet kombinerar både krav och inlevelse som förutsättningar för en kvalificerad fostran,
något som Sommer (1997) uppfattar som befriande eftersom det oftast handlar om an-
tingen/eller.

2) Auktoritär uppfostringsstil är en stil där föräldrar ofta ställer krav på barnet men är
inte responsiva gentemot sina barn. Föräldrarna ger inte sina barn så stort utrymme och
är i vissa fall direkt avvisande. Det handlar om att genom tillsägelser få barnet att lyda
och det förekommer sällan några dialoger. Föräldrar har fasta regler om korrekt upp-
förande och anser att barnet inte har något annat val än att lyda. Barnets uttryck för
självständighet uppfattas som ett tecken på olydnad.

                                                
4 Trygghet i nuet, innebär att man är trygg i sin familj och att man är trygg i förhållande till sin familj och
till sina kamrater. Trygghet i framtiden, innebär dels yttre trygghet i form av kompetens som kan leda till
god ekonomi och goda levnadsvillkor men också inre trygghet som möjlighet att utveckla social kompe-
tens, individuallitet, självkänsla, självständighet och inre harmoni.
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(3) Tillåtande uppfostringsstil är responsiv men undviker krav. Föräldrar visar en över-
driven tolerans där barnens önskningar kommer före de vuxnas. Barnen får i hög grad
själv bestämma vad de vill. Dessa barn är oftast väldigt impulsiva, de har svårt att rätta
sig efter andra. Föräldrar tror mycket på barnens inbyggda självkontroll och låter saker
gå utan att ingripa.

(4) Icke- involverande uppfostringsstil är en sällan förekommande uppfostringsstil, som
både undviker krav och är icke-responsiv inför barnet. Föräldrar intresserar sig inte för
barnens behov eftersom de är starkt upptagna. De fyller inte uppgiften som ligger i att
fostra.

Diane Baumrinds fostringsmodell har fått kritik av Smetana (1994) för att vara för all-
män och kontextbefriad och dessutom att fostringsmodellen tar för lite hänsyn till en rad
faktorer som kan ändra indelningen. Däremot medger Smetana att de dimensioner som
Baumrind redovisar finns som inslag i olika föräldrars fostran, men de är svåra att se
som rena typer. Även Dion Sommer (1997) kritiserar Baumrinds modell och menar att
föräldrar inte är så stabila i sitt val av fostran som Baumrind antyder.

För att uppnå syftet i uppsatsen är kritiken mot Baumrinds modell inte något problem
eftersom modellen skall användas för att tolka och analysera föräldrastödsmodeller och
inte vad föräldrarna har för fostringsmodell. Det är dock av intresse att ha med ameri-
kansk forskning kring fostran eftersom en av de undersökta modellerna har utvecklats i
USA.

Teorier kring vuxenutbildning

För att tolka och analysera föräldrastödsmodellernas olika metodik för att utbilda/stötta
föräldrar har jag närmare studerat de olika former av utbildning som Henry Egidius
(1999 s 163 ff) beskriver. De fyra föräldrastödsmodellernas metodik motsvarar främst
dessa följande tre former för vuxenutbildning; dialogen, studiecirkeln och traditionell
förmedlingspedagogik.

Den första formen av metodik återfinns i en variant av Lyttkens modell (Egidius 1999
s164) av utbildningsmetodik, dialogen. Dialogen kännetecknas av en medveten lärosi-
tuation i vilken deltagarna är kunskapssökare. Deltagarna lär i samspel med varandra.
Syftet för lärandet i metodiken är problemlösning. Det finns i metodiken ett stort ut-
rymme för individuellt kunskapssökande. Genom samverkan med andra och genom att
utnyttja handledaren och det egna nätverk skapar deltagarna förutsättningar för att klara
de uppgifter som dyker upp. Dialogen är en självstyrande lärprocess.

Den andra formen är studiecirkelformen från tiden kring 1900.(Egidius 1999 s 171 f)
Modellen har ingen klar lärarroll utan det är genom självstudier och samtal med andra
som kunskap uppstår, kunskap som blir en personlig egendom.
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Den tredje formen av undervisning som kan förekomma är pedagogik med katederun-
dervisningen eller undervisning med katederns mönster som innebär att det finns en
lärare som förmedlar kunskap. Här finns det inte utrymme för egna reflektioner och det
finns ett klart uttalat mönster med kunskapsförmedlare och kunskapsmottagare.
(Egidius, 1999)

För att tolka och analysera föräldrastödets metodik är det också av intresse vem som
leder gruppen. Det kan vara undervisaren (modellen) som styr undervisningen och då är
fördelen att man med säkerhet vet vilken kunskap som förmedlas. Nackdelen kan vara
att det inte tas så stor hänsyn till deltagarnas erfarenhet och tidigare kunskap. Det kan
också i förlängningen medföra att deltagarna blir passiva. Om däremot deltagarna styr
hur undervisningen skall utformas får deltagarna avgöra vad som skall avhandlas med
utgångspunkten i vars och ens behov. Här är fördelen att deltagarnas behov styr. Nack-
delen kan då vara att det kan vara svårt att organisera på ett effektivt sätt så att indivi-
derna kommer framåt i sin utveckling. (Hård af Segerstad, 1996)
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Presentation av fyra föräldrastöds modeller5

Active Parenting

- drivs av privata företagare
Drivs i Sverige av Agneta Birgersson som utbildats i USA och hon äger den svenska
agenturen. Active Parenting utbildar kursledare som genom kontrakt är bundna till fö-
retaget. Det är ett färdigt koncept som startades i USA av Michael H. Popkin på 1980-
talet. I Sverige finns det 55 utbildade kursledare som finns utspridda i hela landet från
Kiruna i norr till Sjöbo i söder. Informationen sprids via annonser och broschyrer som
finns på vårdcentraler och andra platser där föräldrar samlas.
Förutom föräldrastöd för barn i åldern 2-12 år, som tolkas och analyseras i denna upp-
sats, finns det också en bok som vänder sig till tonårsföräldrar, föreläsningar för föräld-
rar och lärare. Allt följer ett väl utarbetat koncept. Modellen togs till Sverige 1993 av
Agneta Birgersson. Hon arbetade med att anpassa modellen till svenska förhållande
under några år och den första kursledarutbildningen hölls våren 1998. I USA finns även
en form av utbildningsbok som vänder sig till barn. Modellen är video baserat och för-
utom dessa videofilmer som producerats i USA finns det en bok, som deltagarna får
möjlighet att köpa.

Föräldrar Emellan

- drivs av arbetsgivare
Föräldrar Emellan har utvecklats i samarbete mellan Skandia och Rädda Barnen. Denna
modell är utvecklad från idén om föräldragrupper på arbetsplatsen. Modellens huvudidé
är att föräldrar skall kunna samlas regelbundet på jobbet för att hjälpa och stödja var-
andra i informella nätverk. Modellen arbetar efter tanken att om man vet att det finns en
tid varje vecka då man kan ta upp frågeställningar kring föräldraskapet och tala med
andra som förstår hur det är att vara förälder, kan man på övrig tid släppa problemen
och fokusera på arbetet. Det skall alltså vara en hjälp för både företaget och för föräld-
rarna.
I Göteborg organiserades träffarna så att föräldrarna träffades en timme varje vecka un-
der 10 veckor. Timmen var i samband med lunchen och då företaget har en personal-
matsal och personalen har ½ timmes lunch hämtade deltagarna sin lunch och satt och åt
tillsammans. Företaget stötte till en ½ timme för deltagarna som deltog i gruppen så att
det tillsammans blev en timme. Föräldrar Emellan är dessutom ett samlingsnamn för
Rädda Barnens föräldrastödjande verksamhet som förutom modellen för att stödja för-
äldrar på arbetsplatsen även har en föräldratelefon dit föräldrar som behöver stöd kan
ringa.

                                                
5 Det finns en uppställning i bilaga 2 som kompletterar beskrivningen.
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VuxenDialog

- drivs av Svenska Kyrkan tillsammans med Sveriges Kyrkliga Studieförbund (SKS)
VuxenDialog startades i Viksjö församling 1989 av Rolf Gustafsson. Rolf Gustafsson
gjorde en undersökning bland konfirmandföräldrar om deras behov och upptäckte då att
det fanns ett stort behov bland föräldrar att samlas och utbyta tankar kring sitt föräldra-
skap men även om livet i stort. Rolf Gustafsson utvecklade då en metodik kring dessa
träffar som bygger på ideal från folkrörelse och diakoni. Från folkrörelsen har man
hämtat kunskapssyn, strukturerade samtal och att man utgår från erfarenheter. Från dia-
konin6, etisk grundsyn, solidaritet och synen på människan som en hel person. Ur detta
arbete ansökte man och fick bidrag från Allmänna arvsfonden för ett projekt på två plat-
ser, Eskilstuna och Järfälla, för att vidare utveckla modellen så att det skulle passa för-
äldrar och då främst skolföräldrar, projektet kallas då FöräldraDialog. Projekten var ett
samarbete mellan VuxenDialog, skola, församling och socialförvaltning.
Modellen är en metodik och inte en utbildning. Metodiken går ut på att det under be-
stämda former bilda grupper som samlas för att samtala utifrån en speciell modell med
flera samtalsformer. Ledaren för gruppen, är också en del av gruppen, har genom gått en
UDL-utbildning7. De samtalsformer som ingår är ”Inledning och småprat”, ”Livsnära
berättelser”, ”Eftersamtal” och ”Temasamtal” eller Reflekterande gruppsamtal”. Vux-
enDialog drivs som en verksamhet inom Stora Sköndal och Sveriges Kyrkliga Studie
Förbund och det är copyright skyddat.

Växa tillsammans

- drivs av skola/Studiefrämjandet
Studiefrämjandet driver föräldrastöd på ett stort antal platser i hela Sverige. Av de 70
lokalavdelningar som finns i Sverige har ca 40 av dessa verksamhet som på olika sätt
riktar sig mot föräldrar. På en del platser i landet sker detta tillsammans med skolan.
Studiefrämjandet samarbetar med olika organisationer när det gäller olika material för
föräldragrupper. Exempel på dessa är
”Människans barn” (en box med 5 videokassetter) som gjorts i samarbete mellan ”Idéer
för liver” och Folkhälsoinstitutet. Studiefrämjandet har gjort en studiehandledning till
dessa videokassetter. Det finns sedan tidigare för mindre barn men har just kommit för
föräldrar till tonårsbarn. (Materialet för de mindre barnen används också delvis som
utgångspunkt för Föräldrar Emellan då ”Idéer för livet” varit delaktiga i produktionen
av detta material.)
”Föräldratid” och ”Familjetid” tillsammans med Utbildningsradion och
”FöräldraNätet”
”Växa tillsammans” har utvecklats av Kjell Lund, Örebro, tillsammans med andra för-
fattare. Modellen kom först för föräldrar till tonårsbarn sedan utökat för även förskole-
barn och skolbarn årskurs 1-3 och 4-6.
Den modell som jag tolkat och analyserat är Växa tillsammans som är en modell som
har en väl genomtänkt struktur och som jag har haft tillfälle att (per telefon) intervjua
författaren till. Därför benämns denna modell Växa tillsammans i resten av uppsatsen.
Studiefrämjandet har under 1999 genomförts 600 föräldracirklar och 380 föreläsningar
för ca 30 000 föräldrar i hela Sverige.

                                                
6 Grekiska och betyder tjänst
7 Utbildning för Dialoggrupp och Ledare
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Metod

För att uppnå syftet att tolka och analysera hur fyra föräldrastödsmodeller innehållsmäs-
sigt är utformade och med vilken metodik de förmedlar föräldrastöd har jag gjort en
kvalitativ undersökning. För att skapa validitet kring tolkningen och analysen i den
kvalitativa undersökningen har jag använt två olika undersökningsmetoder. Att använda
olika undersökningsmetoder för att ge en säkrare grund för tolkning är en form av tri-
angulering, det vill säga olika undersökningsmetoder används i samma projekt. Triang-
ulering gäller vanligtvis kombinationer mellan kvalitativa och kvantitativa undersök-
ningssätt men kan även gälla kombinationer mellan olika kvalitativa analysverktyg
(Repstad 1993 s 19). Först gjordes en textanalys av ett gediget textmaterial och sedan
kompletterats detta med informativa intervjuer med representanter för modellerna. (Lei-
no & Leino 1992)
Jag har valt en deduktivansats då jag i tolkning och analys delvis utgår från min egen
förförståelse. Min förförståelse har sin utgångspunkt i min professionella bakgrund som
församlingspedagog och denna praxiserfarenhet kompletterades med teoretisk kunskap
kring fostran och vuxenutbildning. Det hade varit möjligt att genomföra undersökningen
med ett induktivt angreppssätt men i och med att det är omöjligt att helt bortse från den
egna erfarenheten valde jag istället att se den som en resurs. En deduktivansats ger ock-
så bättre möjlighet att jämföra de olika föräldrastödsmodellerna. Om ansatsen däremot
varit induktiv och därmed mer oförutsägbar hade det varit möjligt att ge en djupare för-
ståelse för varje föräldrastödsmodell i sig men det hade varit svårt göra en jämförelse
mellan dem. (Holme & Solvang 1997 s 51)
För att tolka undersökningsmaterialet valdes en hermeneutisk ansats. Detta innebär att
textdokumentet har tolkats för att på ett djupare plan förstå innebörden i föräldrastöds-
modellernas val av innehåll och metodik. (Wallén 1996 s 33) Den hermeneutiska ansat-
sen kan dessutom spåras på olika plan i arbetet med uppsatsen. Det finns hermeneutiska
spiraler kring min förståelse av teorierna och en hermeneutisk spiral kring min helhets-
syn på uppsatsen.

Jag har valt att integrera den fortsatta metoddiskussionen i redogörelsen för mitt tillvä-
gagångssätt i den empiriska undersökningen. Principiella metodfrågor kan därmed rela-
teras till specifika exempel.

Urval av föräldrastödsmodeller

För att göra urval för en undersökning är det viktigt att utgå från det man vill undersö-
kas. För att syftet för denna undersökning skall uppnås är det viktigt att modellerna rik-
tar sig till föräldrar med barn mellan 2-12 år och verkar skilja sig åt vad gäller innehåll
och metodik. Jag har därför gjort ett strategiskt och stratifierat urval och valt fyra mo-
deller som har olika huvudmän. De valda föräldrastödsmodellerna är Active Parenting
(privat företagare); VuxenDialog (Svenska kyrkan); FöräldrarEmellan (arbetsgivare)
och Växa tillsammans (skola/studieförbund).
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Textanalys

För att kunna tolka de olika modellernas textdokument, har jag gjort en analys av mate-
rialet enligt Idé- och ideologianalys och använt den inriktning som benämns
”funktionell idéanalys” (Bergström & Boréus 2000 s 155 ff). Det väsentliga med en
funktionell idéanalys är att analysen inriktar sig på idéernas effekter och på deras ur-
sprung, inte på idéerna i sig. Föräldrastödsmodellerna har i och för sig inte alltid en ex-
plicit formulerad idé men de drivs av idéer som jag valt att betrakta som en form av
ideologi. I denna uppsats har jag försökt att få fram vilken effekt idéerna har på respek-
tive föräldrastödsmodell. Valet av funktionell idéanalys kan ställas mot andra möjliga
analysmetoder, t.ex. lingvistisk analys i vilken texten tolkas språkligt, argumentations-
analys i vilken textens argumentation tolkas eller innehållsanalys i vilken textens inne-
håll analyseras kvantitativt.

Föräldrastödsmodellerna har olika typer av textinformation kring sin verksamhet. Det
finns böcker som beskriver modellerna, som dels vänder sig till kursledare och som dels
vänder sig till deltagare.
De olika föräldrastödsmodellernas textdokument:
Active Parenting har en svensk och en amerikansk hemsida där de gör reklam för sin
verksamhet. Jag har dessutom hittat en informationsfolder på en vårdcentral.
Det huvudsakliga dokumentet för granskning av deras metodik och vilket föräldraskap
hittar jag i deras bok ”Active Parenting Today”. Denna bok är den bok som utbildning-
en utgår ifrån och som kursdeltagarna får köpa till kursen. Boken finns inte att köpa i
Sverige annat än hos kursledare i samband med kurs så det är den amerikanska boken
som analyseras. Boken kan köpas via Active Parentings amerikanska hemsida.
Föräldrar Emellan finns det också information om via Internet. Det finns dels via Räd-
da Barnen och dels via Skandias projekt ”Idéer för livet”s hemsidor.
Det finns dessutom en box med material som omfattar en videokassett som skall använ-
das vid starten av en grupp där vardagssituationer med barn och föräldrar presenteras
och som familjeterapeuten Jesper Juul kommenterar och en bok ”Trygga föräldrar bra
för barnen – en handbok för föräldragrupper ” av Mie Melin (utan år) till varje deltaga-
re.
VuxenDialog har också information via Internet. De har varit vänliga att sända över en
folder om deras verksamhet och två böcker, dels en bok om ”VuxenDialog – ett sätt att
mötas” av Rolf Gustafsson och dels en bok om projektet ”FöräldraDialog - en tillämp-
ning av VuxenDialog” av Jonas Alwall. ”VuxenDialog – ett sätt att mötas” beskriver sin
speciella metodik och ”FöräldraDialog – en tillämpning av VuxenDialog” ett projekt
som genomfördes under 1999 om tillämpningen av VuxenDialog.
Växa tillsammans är ett omfattande modell med fyra olika delar. Det finns en del som
vänder sig till föräldrar med barn i förskolan, en del till föräldrar med barn i årskurs 1-3,
en del till föräldrar med barn i årskurs 4-6 och en bok till föräldrar med tonårsbarn.
De aktuella böckerna för denna uppsats är alla dessa böcker, utom boken som vänder
sig till tonårsbarn. Bokförlaget Libris har skickat alla fyra böckerna.
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Intervjuer

Förutom textanalysen har kvalitativa intervjuer gjorts med företrädare för de fyra mo-
dellerna. Intervjuerna kommer att ha olika innehåll eftersom de delvis får ses som en
komplettering av informationen som textmaterialet gett.

Intervjuerna får karaktär av att vara informantintervjuer i större utsträckning än respon-
dentintervjuer, eftersom intervjuerna syftar till att ge information kring föräldrastöds-
modellerna och intervjupersonerna inte är deltagare i föräldrastöden utan personer som
på olika sätt arbetat med eller på annat sätt företräder utbildningsmodellerna. (Holme,
Solvang 1997) De får betraktas som informantintervjuer eftersom informanternas roll är
att rapportera så tillförlitliga uppgifter som möjligt om materialet och inte av sin egen
upplevelse. (Kvale 1997)

Vid första kontakten med informanterna så såg samtliga informanter det som ett sätt att
marknadsföra sin modell och var därför mycket positiva. Det gör det också extra viktigt
att det, som redovisas om modellerna, ger en så riktig bild som möjligt. Därför har
samtliga informanter har getts tillfälle att läsa igenom och kontrollera att uppgifterna
stämmer. Efter ett visst letande kom jag i kontakt med informanter som alla är väl in-
satta i sina respektive utbildningar. Fyra intervjuer spelades in på kassett (vilket alla
informanter var positiva till) utom två som utfördes per telefon och efter intervjuerna
fördes loggbok. (Merriam 1994). Intervjuerna gjordes under en begränsad tid (v 14 och
15) och hölls under likartade förhållande. Företrädarna för de olika föräldrastödsmo-
dellerna fick själva avgöra vilken plats som är mest lämplig för intervjun. Samtliga in-
tervjuer har gjorts i miljöer där informanterna träffar sina grupper vilket är positivt för
att de skall ge så adekvata svar som möjligt eftersom det är på en plats som välkänd och
en plats som är nära förknippad med föräldraögrupperna.(Alvesson)
Intervjuerna hölls hos
Active Parenting i lokalen där företrädaren träffar sina grupper, i en villa i Lund.
FöräldraDialog i en församlingsgård där föräldragrupper samlas.
Föräldrar Emellan i ett grupprum på Skandias kontor i Göteborg där de haft sina för-
äldragrupper och
Studiefrämjandet i deras egna lokaler men också via telefon då det visade sig att infor-
manten i Lund hade begränsad erfarenhet.
Det kan också uppfattas som positivt för kontakten med intervjupersonerna att jag har
arbetat med liknande grupper då detta innebär att vi delvis har en gemensam kontext.
(Alvesson 1999)

Intervjupersonerna har i två fall föreslagit att jag skulle möta två representanter vid
mina intervjuer. (VuxenDialog och Föräldrar Emellan) Det är i båda fallen så att en av
representanten har en lokal erfarenhet av arbetet med modellen och den andra en mera
central roll. Fördelen är att de tillsammans kan ge en mera allsidig information kring
föräldrastödsmodellen men det kan vara negativt för bearbetningen av materialet efter-
som det är otydligare vem som sagt vad men då de själva föreslagit det har jag tillmö-
tesgått denna önskan.
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Informanterna har delvis olika relation till modellen eftersom modellerna har olika me-
todik. Det bör inte ha så stor betydelse för resultatet eftersom informanterna skulle ge
information kring föräldrastödsmodellernas syn på fostran och metodik och inte kring
sin egen uppfattning av fostran och metodik. Delvis fick också intervjuerna olika ut-
formning eftersom de kan ses som en komplettering av textmaterialet. Det finns ett ge-
nerellt intervjuunderlag som bilaga som vid intervjuerna anpassades vid de olika inter-
vju tillfällena.

Vid första intervjun som hölls med Studiefrämjandet i Lund visade det sig att det inte
fanns så mycket verksamhet i Lund avseende föräldrastöd. Intervjun kom därför att
handla om metodiken cirkelledare använder sig av generellt. Jag fick där en hänvisning
till Studiefrämjandet centralt i Stockholm och Ia Lagewald. Intervjun hölls per telefon
och gav mycket historik kring Studiefrämjandets engagemang i föräldrastödsfrågor.
Från denna kontakt blev jag hänvisad till Kjell Lund, som är en av författarna till mo-
dellen Växa tillsammans som till slut blev den modell från Studiefrämjandet som jag har
analyserat. Det var via Kjell Lund jag fick information kring bakgrunden för modellen.
Även denna intervju hölls per telefon då det inte var möjligt att organisera en personlig
intervju. Jag hade inte möjlighet att spela in telefonsamtalen så jag förde anteckningar
och hade möjlighet att återkomma om det fanns oklarheter. Telefonkontakten med Ia
Lagewald och Kjell Lund kompletterar de brister i kunskap som informanten i Lund
hade kring Studiefrämjandets verksamhet och deras föräldrastöd som bedrivs i skolor.

Den andra intervjun hölls med Active Parenting och Annika Mc Clintock i en lokal i
Lund. Det var en uttömmande intervju som gav kompletterande uppgifter till den ame-
rikanska boken.

Den tredje intervjun hölls på Bergagården som är församlingshem i Bjärred med två
informanter. Iréne Pålsson som är församlingspedagog i Bjärreds församlingen och an-
svarig för församlingens satsning på VuxenDialog och Lis-Marie Sandahl som är pro-
jektanställd hos SKS (Sveriges Kyrkliga Studieförbund) för arbete med VuxenDialog.

Den fjärde intervjun hölls på Skandias kontor i Göteborg med Marie Ericsson som ar-
betat med Föräldrar Emellan under 2000 och Ing-Britt Ekberg som är anställd av Skan-
dias ”Idéer för Livet”.

Jag har efter etiskt övervägande valt att redovisa vem det är som har intervjuats från de
olika föräldrastödsmodellerna. Detta har jag gjort för att skapa validitet för uppsatsen.
Det har betydelse för validiteten om personerna som intervjuats endast har lett en för-
äldragrupp utan förberedande utbildning, om informanten har lett grupper i flera år eller
om personen har skrivit boken till modellen. Informanterna har inte motsatt sig att deras
namn har nämnts och de har getts möjlighet att läsa igenom materialet när det var fär-
digt. Det finns bara ett namn som inte är omnämnt och det är första kontakten på Studie-
främjandet eftersom intervju endast handlade om cirkelledare generellt. Jag bedömer att
anonymiteten går att bevara och det inte har någon inverkan på validiteten vilken speci-
fik roll personen har.
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I fråga om reliabiliteten har jag intervjuat de personer som jag fått kontakt med som haft
lång erfarenhet, skrivit böcker till modellen eller varit väl förankrad genom anställning
och genom ett stort intresse.
Eftersom jag arbetat med, och varit intresserade av, frågor kring föräldrastöd och fostran
under min yrkesverksamma tid har jag i en del fall haft yrkesrelationer till en del av
intervjupersonerna. Detta kan ha haft både positiv och negativ effekt på resultatet av
intervjuerna. Positiv eftersom de visste att jag hade erfarenhet av föräldrastöd och vi
delvis hade samma kontext. Negativ eftersom de ville vara välvilliga och svara efter
mina förväntningar. (Repstad 1993 s 62)
Active Parenting representeras av Annika Mc Clintock som är medlem i den förening
jag tidigare var ordförande för. Jag har sett hennes namn på medlemslistor och hon har
sett det jag skrivit i föreningens medlemstidning. Vi har dock inte haft någon personlig
kontakt tidigare.
FöräldraDialog representeras av två personer. En person, Lis-Mari Sandahl, som arbe-
tar med detta på Sveriges Kyrkliga Studieförbund i Malmö, har jag aldrig stött på tidiga-
re. Den andra personen som representerar arbetet i en församling, Iréne Pålsson har jag
träffat eftersom Bjärreds församling och församlingen jag tidigare arbetat i ligger i
samma kontrakt och vi har då mötts på bland annat kontraktsdagar.
Föräldrar emellan har jag haft kontakt med via Skandias Malmökontor men Marie
Ericson och Ing-Britt Ekberg som jag har intervjuat hade jag aldrig mött tidigare.
Skolan/studiefrämjandet är en helt ny kontakt och den kontakten jag framförallt hittat
via Internet och telefonkatalogen, även de andra kontakterna var helt nya. Kontakten
med första personen på Studiefrämjandet, som inte hade så stor kunskap om föräldra-
stöd, hade kunnat undvikas om jag på förhand vetat vilken roll personen hade.

Eftersom jag inte har en personlig relation till respondenterna och att de, med eller utan
vår tidigare relation, vill ge en så bra bild som möjligt av föräldrastödsmodellen de re-
presenterar, har jag bedömt det som om resultatet endast påverkas marginellt. Dessutom
är intervjuerna inte den enda undersökningsmetoden.

Att tolka och analysera föräldrastödsmodeller via textanalys och intervjuer är inte helt
enkelt. Svårigheten är att de olika modellerna har så olika material för textanalysen och
att informanterna vid intervjuerna hade så olika förhållande till materialet.
Detta var dock det material som var tillgängligt. Bristen på komplett textmaterial kom-
pletterades med välinsatta informanter och då det inte var möjligt att få kontakt med
välinsatta informanter kunde telefonintervjuer komplettera bristen så att materialet totalt
kunde ge validitet till uppsatsen.



19

Tolkningsraster

För att kunna tolka och analysera mångfalden av olika uppgifter om föräldrastödsmo-
dellerna har jag skapat ett tolkningsraster. Här har jag använt mig av egen erfarenhet,
SOU 1997:161 ”Stöd i föräldraskap”, teorier, texter och material från modellerna för att
skapa detta raster. Rastret består av olika sju olika aspekter som kan ha betydelse för att
skapa en möjlighet till studie och jämförelse av modellerna. Fördelen med att använda
raster är att det är ett sätt att ordna materialet. Det är också en metod som gynnar en
systematisk jämförelse mellan modellerna.

Nackdelen med modellen är att det kan vara svårt att formulera rastret då materialet från
modellerna är så olika och att modellerna har olika förutsättningar. Detta har jag försökt
bemöta genom att inte skapa rastret enbart via modellernas material utan också via egen
erfarenhet, teorier och SOU-rapporten. Det kan också vara en fara att man ”klämmer in”
modellerna i rastret om detta är för snävt och att man gör analysen svårtolkad om rastret
är för grov och trubbig. Ännu en svårighet som jag funnit är att alla de olika aspekterna
går in i varandra vilket gör att det uppstår svårigheter när materialet skall tolkas och
analyseras eftersom de lätt går in i varandra. I denna uppsats har jag valt att göra rastret
ganska grovt eftersom modellerna innehåll och metoder är olika och att textanalysen
kompletteras av intervjuer som kan klargöra skillnader och likheter hos föräldrastöden.
De aspekter som finns i mitt raster för analys är:

•  Huvudmannaskap. Vem arrangerar?
•  Mål för verksamheten. Vad vill man uppnå?
•  Målgrupp. Vem vänder man sig till?
•  Kontext. Ur vilken kontext kommer modellen?
•  Föräldrarollen. Vilken föräldraroll vill man förmedla?
•  Ledarrollen. Vad krävs av ledaren?
•  Pedagogisk metodik. Hur förmedlas föräldrastödsmodellerna?
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Resultat och analys av text och intervjuer

I detta avsnitt har jag tolkat och analyserat föräldrastödsmodellerna via textmaterial och
intervjuer med hjälp av tolkningsrastret.

Huvudmannaskap. Vem arrangerar?

Active Parentings kursledare är enskilda företagare som tecknat avtal med Active Pa-
renting. De driver sina kurser som enskilda företag och det kostar 1290:- att delta i
gruppen. Vill man ha boken, vilket inte är nödvändigt, kostar den ytterligare 249:-.
Föräldrar Emellan arrangeras av arbetsgivaren. I det fallet som jag intervjuade var det
Skandia i Göteborg som anordnade föräldragrupperna. Kostnaden, som utgörs av boxen
med video och böcker, och är 1495:- betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren ställer
också upp med att betala så att deltagarna kan vara med i gruppen på arbetstid. Vid in-
tervjun beskrevs det så här: ”Man tar en halvtimme från sin lunch och företaget släpper
till en halvtimme det blir en timme en gång per vecka”. (Marie Ericson)
VuxenDialog anordnas ofta i samarbete mellan Svenska Kyrkan, Sveriges Kyrkliga Stu-
dieförbund och någon annan organisation som exempelvis skola eller socialförvaltning.
Kostnaderna betalas av dessa organisationer och deltagarna i grupperna betalar ingen-
ting.
Växa tillsammans text redovisar att materialet kan användas i samband med grupper i
förskola och i skola. Grupperna kan köpa in böckerna från Liber Utbildning och om de
organiseras som studiecirkel kan de få ett bidrag till böckerna från studieförbundet ett så
kallat cirkelbidrag. Detta bidrag kan se olika ut beroende på vilken kommun man tillhör,
antal deltagare och antal timmar man träffas. (Intervju Studiefrämjandet)

Mål för verksamheten. Vad vill man uppnå?

Active Parenting har mål som Annika Mc Clintock i intervjun redovisar i tre delmål.
Dessa tre delmål är: bli stärkta i föräldrarollen, bli medvetna om sin ledarstil och få
verktyg att hantera vardagliga konflikter. Nyckelordet är respekt.
Föräldrar Emellans mål framkom i intervjun och då formulerades det som att
”föräldrarna skall fungera bättre tillsammans med sina barn och man skall vara tryggare
i sitt föräldraskap”. Det utvecklades genom att ge exemplet: ”Man får veta att man inte
är ensam om att ha kaos på morgonen.”
VuxenDialog har anpassat sina mål när det gäller FöräldraDialog. I boken FöräldraDia-
log står det (Alwall 2001 s 56) att ”FöräldraDialogs viktigaste uppgift är att stödja för-
äldraskapet.”
Växa tillsammans har delvis olika formulerade mål i de tre böckerna. Det kortast for-
mulerade målet finns i boken som vänder sig till föräldrar i årskurs 4-6 och det har se-
dan utvecklats i boken som vänder sig till föräldrar med barn i årskurs 1-3 och förskola.
”Målet är att man efter att ha deltagit i cirkeln ska känna sig säkrare i sin roll som fost-
rare, ska ha fått bättre kunskap om dagens skola samt tillsammans med skolan ha ut-
vecklat ett samarbete till gagn för barnen.” (Lund, Nilsson, Blomqvist & Ingelman 1996
s 119)



21

Målgrupp. Vem vänder man sig till?

Active Parenting vänder sig, enligt intervjun, till alla slags föräldrar. ”Modellen finns i
USA, Kanada, Japan, Korea och Sverige vilket visar att det går att använda i olika kul-
turer”. (Intervju Annika Mc Clintock)
Föräldrar Emellan vänder sig till dem som under strukturerade former vill samtala med
andra föräldrar om hur det är att leva med barn (Melin u.å. s 10). Det redovisas två olika
sammanhang, lokala föräldragrupper och föräldragrupper på arbetsplatsen. (Melin u.å. s
11)
VuxenDialog, tittar jag främst på vad texten säger om dialogen. I VuxenDialog står ”att
vara medmänniska i dialog innebär att det handlar om ett möte mellan två personer där
ansvaret är ömsesidigt och båda bidrar till mötet”. Det finns inget nyttotänkande och
målet är att vara tillsammans. Mötet är ett självändamål.
Växa tillsammans vänder sig till föräldrar med barn i förskolan eller skolan. De olika
böckerna skiljer sig genom att vara riktade till föräldrar med barn i olika åldersgrupper
Samtliga informanter ser det som viktigt att det är frivilligt att delta.

Kontext. Ur vilken kontext kommer modellen?

Active Parenting kommer från USA och är utarbetat av en amerikansk Filosofie Doktor
som heter Michael H. Popkin som har använt teorier som forskats fram av psykologerna
Alfred Adler och Rudolf Dreikurs. (Popkin 1993)
Föräldrar Emellan har arbetats fram i ett samarbete mellan Rädda Barnen och Skandia.
Materialet är främst skrivet för att omfatta föräldragrupper på arbetsplatser. (Melin u.å.)
VuxenDialog började med en attityd undersökning bland tonårsföräldrar. Utgångspunk-
ten var att få fram vad de tyckte var viktigt att tala om, och hur de ville mötas och sam-
tala. Ur detta skapades små informella självhjälpsgrupper som oftast hade hemmet som
mötesplats. Ur detta växte VuxenDialog fram. (Gustafsson 1999)
Växa tillsammans kommer från skolan. Det är lärare och förskollärare som skrivit böck-
erna och det har vuxit fram ur att ”barns utveckling är starkt beroende av att föräldrarna
engagerar sig i deras skolgång.” (Lund, Nilsson, Blomqvist & Ingelman 1996 baksidan
på boken)

Föräldrarollen. Vilken föräldraroll vill man förmedla?

Active Parenting har en tydligt redovisad föräldraroll. Vid intervjun och i materialet
framkom om att det finns en auktoritär/diktatoriskföräldraroll, en ”låt-gå-föräldraroll”
och en aktiv föräldraroll. Active Parenting vill ge föräldrarna verktyg att vara aktiva
föräldrar. Att vara en aktiv förälder innebär att de vill stärka barnen i SAMS, stärka bar-
nens Självkänsla, Ansvarskänsla, Mod och Samarbetsförmåga. Det är också viktigt att
lära barnen demokrati.
Föräldrar Emellan har en del tips till föräldrar i sin bok, Trygga föräldrar bra för bar-
nen. Dessa tips är: Tala med och lyssna på ditt barn, Prata med andra föräldrar, Var tyd-
lig – ha rimliga fröväntningar, Uppmuntra istället för att fördöma, Utveckla din för-
handlingsteknik, Förutse ditt barns behov, Kritisera ditt barns beteende – aldrig ditt
barns personlighet, Var ärlig med dina känslor, Be om förlåtelse, Var en god förebild
och Ha trevligt tillsammans (Melin u.å. s 36 ff). Under vart och ett av dessa rubriker
finns ett kort avsnitt som förklarar hur detta kan göras.
VuxenDialog har inte någon uttalad syn på föräldrarollen.
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Växa tillsammans böcker, förskola, 1-3 och 4-9, skriver generellt om föräldraskapet
men det handlar framförallt om föräldrarnas relation till förskola och skola. Det ställs
också många frågor som föräldrarna kan reflektera kring när det gäller föräldrarollen.
Exempel på detta är ”Hur ofta uppskattar du barnet för den det är och inte för det det
gör? ”(Karlsson, Molander & Sollerman 1998 s 23).

Ledarrollen. Vad krävs av ledarna för grupperna?

Active Parentings text säger inte något om hur ledaren för grupperna skall vara. Där-
emot framkommer det i intervjun att det är en mycket tydlig ledarroll som krävs. För att
bli ledare krävs att man går en utbildning under en termin som omfattar 10-12 kursda-
gar. Denna utbildning avslutas med ett skriftligt prov. Kursen kostade 20 000 kr och det
betalar den blivande kursledaren själv. Under kursen får man den kunskap man som
ledare skall förmedla till sina grupper. Det finns endast en person leder kurser för kurs-
ledare i Sverige och det är Agneta Birgersson som fått sin utbildning i USA. (Kursen är
dock under omarbetning och kommer framöver att kosta 5900:- och då ha ett annat
upplägg)
Föräldrar Emellan redovisar i sin text att grupperna i inledningen kan ha en
”igångsättare” som hjälper gruppen igång de första gångerna. För att vara igångsättare
krävs ingen utbildning utan det är den person som skall sätta igång gruppen. Igångsätta-
ren skall dra sig ur gruppen så snart gruppen fungerar tillfredsställande. Den ”primära
uppgiften är att få alla att känna sig välkomna och att få igång diskussionen.” (Melin
u.å. s 30) Vidare står det att ”det som kännetecknar en bra igångsättare är ödmjukhet
inför den egna uppgiften och respekt för de närvarande föräldrarna” (Melin u.å. s 31).
Vid intervjun framkom dock att en del igångsättare fortsatte att vara ledare för sina
grupper efter de första gångerna. Vid intervjun sades ”det är viktigt att igångsättaren
inte tar rollen som sakkunnig. Det får absolut inte finnas några experter i grup-
pen.”(Marie Ericson)
FöräldraDialogs text har en mycket tydlig syn på ledarrollen. Det är dock inte vad som
skall förmedlas som är väsentligt utan hur man leder gruppen. Det finns en tydlig be-
skrivning kring vilken typ av samtal som skall förekomma och att de som skall leda
grupperna måste ha genomgått UDL (Utbildning för Dialog Ledare).
UDL kostar ca 2400 kr. Vid intervjun framkom att det finns speciella utbildningar för
personer som vill utbilda ledare med UDL. Utbildning kostar ca 32 000 om personen
har samband med någon av Sveriges Kyrkliga Studieförbunds medlemsorganisationer
annars kostar den ca 15 000 kr extra. Det framkom även vid intervjun att man bara blir
utbildare ett år i taget. Utbildaren måste vara deltagare i en VuxenDialog-grupp och
dessutom ha utbildat gruppledare det senaste halvåret för att få fortsätta. Detta beror på
att personerna som skall utbilda måste vara aktiva för att de skall vara bra utbildare. Det
finns ett 20-tal utbildare i hela Sverige.
Växa tillsammans har i alla böckerna en beskrivning hur grupperna kan samlas som
studiecirkel. Det finns en ruta i böckerna som vänder sig till förskoleföräldrar och till
föräldrar med barn i årskurs 4-6 där det står: ”Även en studiecirkel har en ledare, cir-
kelledaren, men hans uppgift är att leda diskussionerna, inte i första hand att förmedla
kunskap. I diskussionerna mellan cirkeldeltagarna skapas ny kunskap.” (Lund, Nilsson,
Blomqvist & Ingelman 1996 s 7)
Vid intervjun med Studiefrämjandet i Lund framkom att de kan erbjuda
”Cirkelledarutbildning” kring ledarskap i studiecirkel på 3x1 dygn. Utbildning betalas
av Studiefrämjandet.
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Pedagogisk metodik. Hur vill modellerna förmedla?

Active Parenting förmedlar via traditionell undervisning. Föräldrarna får tillgång till
”verktyg”, handlingssätt som de kan använda i relation med sina barn. Föräldrarna får
också arbetsuppgifter som de skall göra inför varje träff. Det kan vara att ”ta sig tid till
något trevligt tillsammans med barnen”, ”ge sina barn valmöjligheter som de kan klara
av”, ”använda sig av logiska konsekvenser i konflikter med barnet”(Intervju). Dessa
uppgifter diskuteras nästa gång de träffas.
Föräldrar Emellan förmedlas i grupper som har sitt ursprung ur det som i boken redovi-
sas som självhjälpsgrupper. Självhjälpsgrupper definieras som grupper där människor
träffas ”frivilligt som jämlikar för att hjälpa varandra genom personligt stöd”. Det refe-
reras i boken till en kvinna i Danmark som heter Lisbeth Bonde Petersen som menar att
när man möts i en grupp där alla har samma frågor och problem kan resurser frigöras
hos dem som är med.
VuxenDialog har inte ett centralt budskap man vill förmedla, utan det är dialogen mellan
människor som är det viktiga. I intervjun sades att ”först finns behovet av att prata se-
dan kommer behovet av att lyssna”. Dialog handlar om ”ett fördjupat möte med andra”.
I boken FöräldraDialog står det att ”Samtal är viktiga, medan man däremot kan leva
utan både ge och ta emot pekpinnar”(Alwall 2001 s 57).
Växa tillsammans vill förmedla via studiecirkelmetodik. Syftet med studiecirkeln anges
vara ”att låta människor komma samman och utbyta erfarenheter” (Lund, Nilsson,
Blomqvist & Ingelman 1996 s 7).
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Diskussion

När det gäller teorierna kring fostran som föräldrastödsmodellerna kan kopplas till har
Active Parenting klara paralleller med Baumrinds modell för olika uppfostringsstilar.
Den aktiva föräldern som Active Parenting vill förmedla, motsvarar Baumrinds aukto-
ritativa uppfostringsstil. Båda nämner till exempel demokrati som en viktig del i fostran.
Även det som Baumrind kallar auktoritär uppfostringsstil har en motsvarighet i Active
Parentings auktoritära/diktatoriska uppfostringsstil och det Baumrind benämner som
tillåtande uppfostringsstil finns i Active Parenting som Låt-gå-stilen. Föräldrar Emellan
har inte en lika uttalad syn på vilken föräldraroll man vill förmedla men om man tittar
på vad de skriver kring vad som är viktigt är även denna föräldraroll kopplad till Baum-
rinds auktoritativa uppfostringsstil genom att den tar upp de tips som redovisats under
föräldraroll. (se sidan 21)
Växa tillsammans vill inte förmedla en uttalad föräldraroll utan de vill att föräldrar skall
vara aktiva under sina barns förskole- och skoltid. Att vara aktiv skolbarnsförälder kan
också motsvara Baumrinds auktoritativa uppfostringsstil. Dessa tre modeller kan också
härledas till Halldéns syn på en projektsyn på barn. De vill alla att föräldrarna skall
stödja barnen i deras utveckling. Motsatsen till projektsynen är vardandesyn och det är
den uppfostrings stil som VuxenDialog via sin metodik är närmast eftersom de inte ger
uttryck för att de har en fostringsstil. VuxenDialog har en grundinställning som motsva-
ras av vardandesynen. Det handlar mer om att vara och ta till vara än att göra och lära.
Detta innebär dock inte att deltagare i föräldrastödsgrupperna har projektsyn eller var-
dandesyn som motsvarar modellen.

När jag kopplar föräldrastödsmodellerna till olika samhällsklasser kan behovet av för-
äldrastöd grunda sig i arbetarklassens känsla av att vara utlämnade i sin roll som fostra-
re. Dock stämmer även synen på fostran även med den lägre medelklassen där fostran
primärt handlar om samspel. I denna syn på föräldraskapet är föräldrar ansvariga för
barns människoblivande. Även när det gäller gränssättning motsvarar föräldrastödsmo-
dellerna den lägre medelklassen eftersom de vill att gränserna skall gälla för barnets
ego, önskningar och behov och inte som hos arbetarklassens föräldrar vad barnet gör.

De olika föräldrastödsmodellerna använder olika metodik för att förmedla sitt stöd i
föräldraskap. Active Parenting använder sig av traditionell förmedlingspedagogik. I och
för sig används videofilmer och det finns utrymme för diskussioner men det är dock en
klar rollfördelning mellan kunskapsförmedlare och kunskapsmottagare. I VuxenDialog
följer man ett tydligt mönster för dialogen och det är samverkan i gruppen som är det
centrala. Det är gruppen som tillsammans styr innehållet och olika samtalsformer som
avgör hur dialogen skall föras. I VuxenDialog finns inget material som styr innehållet
utan det är deltagarnas dialog, berättandet och lyssnandet, som ger stöd. Detta kan vara
en fördel eftersom deltagarnas behov styr men också en nackdel eftersom det inte finns
något som för diskussionen framåt.
De andra modellerna styrs i olika omfattning av material och böcker. För Active Paren-
ting och Växa tillsammans finns det en kursplan som för diskussionen framåt men det
finns då en risk att diskussionen styrs för hårt. Det finns också en väsentlig skillnad
mellan Active Parenting och Växa tillsammans eftersom Active Parenting förmedlas via
förmedlingspedagogik och Växa tillsammans använder sig av studiecirkelmetodik. Vid
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intervjun framgick dock att kursledaren för Active Parenting försökte att avsätta tid
varje gång för deltagarnas samtal.
Hos Föräldrar Emellan finns ingen fast kursplan utan här är det föräldrarnas behov som
styr vad som skall diskuteras. Detta ställer ganska stora krav på ledaren för gruppen att
det finns något att diskutera inför varje gång, annars finns det en risk att dessa grupper
stannar av eftersom det inte finns en tydlig metod att samtala via som hos VuxenDialog.

Detta kan formuleras i en modell där föräldrastödsmodellernas metodik och innehåll
ställs mot varandra.

Definierad metodik Odefinierad metodik

Definierat innehåll Modellen leder och
står för innehållet
(ex. Active Paren-
ting)

Modellen står för
innehållet/föräldrarna
leder (Växa tillsam-
mans)

Odefinierat innehåll Modellerna le-
der/föräldrarna står
för innehållet
(VuxenDialog)

Föräldrarna står för
innehål-
let/Föräldrarna leder
(Föräldrar Emellan)

Föräldrar Emellan och Växa tillsammans har studiecirkelpedagogiken som utgångs-
punkt. Kunskapen i gruppen uppstår när föräldrarna möts och genom att man gemen-
samt tar del av olika frågeställningar. De olika föräldrastödsmodellerna och deras olika
syn på hur föräldrastödet skall förmedlas ger också olika syn på ledarrollen. Föräldrar
Emellan och Växa tillsammans är de modeller som har ledarroller som mest likar var-
andra eftersom de båda refererar till studiecirkelpedagogiken. De ser båda det som po-
sitivt om ledaren är en deltagare i gruppen och tar ansvar för gruppen. Beskrivningen av
ledarrollen stämmer väl överens med teorin om studiecirkelidealet där kunskap uppstår i
samtal med andra och som då blir personlig egendom.

Active Parenting och VuxenDialog har båda ledare med en bestämd utbildning men det
är utbildning på helt olika områden. Active Parenting utbildar ledarna att kunna lära ut
olika verktyg som föräldrarna kan använda i relation till sina barn. VuxenDialog har
däremot en utbildning för ledaren i att leda gruppen.

Alla modellerna har olika huvudmannaskap vilket bland annat påverkar vad det kostar
för deltagarna att delta i grupperna. Om det finns stora organisationer som stödjer arbe-
tet eller det inte krävs någon utbildning av ledaren innebär det att det inte kostar något
eller mycket lite för deltagaren. Active Parenting är den enda modell som har en kost-
nad som är relativt hög. Det är också den enda modell som inte får stöd av någon större
organisation eftersom det drivs av enskilda företagare. Växa tillsammans har en kostnad
för boken men den kan man få bidrag till om man organiserar sig som studiecirkel.
VuxenDialog och Föräldrar Emellan kostar däremot inget för dem som deltar. Vuxen-
Dialog stöttas ekonomiskt av de organisationer som organiserar: SKS (Sveriges Kyrkli-
ga Studieförbund), Svenska kyrkan och eventuellt någon ytterligare samarbetsorganisa-
tion och Föräldrar Emellan drivs av arbetsgivaren. Vid intervjun med representanter för
Föräldrar Emellan ansågs det vara en förutsättning för det stora intresset för föräldra-
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stödsgrupper bland de anställda att man kunde samlas på arbetstid eftersom de förvärvs-
arbetande föräldrarna annars inte skulle ha tid att delta i denna eller liknande grupper.
Kostnad för att delta, kan påverka vilka som deltar i de olika föräldrastödsmodellerna.
För att få nya deltagare i grupperna är det viktigt för alla modellerna att verksamheten
har en hög kvalitet så att föräldrarna vill fortsätta. Följer man resonemanget kring att det
är ekonomi som styr, skulle det vara Active Parenting som höll högst kvalitet eftersom
de är beroende av att föräldrarna är nöjda och värvar nya deltagare. Men ekonomin är
säkert inte den enda orsaken till om föräldrar väljer att delta i en grupp eller inte. Bland
föräldrar idag är tiden de avsätter en stor investeringen och för att delta i en grupp är det
viktigt att föräldrastödets innehåll och metodik passar föräldrarnas behov. Oavsätt om
det är gratis eller kostar. Men givetvis utesluts en del föräldrar om det är en alltför hög
avgift.

En viss huvudman, påverkar också målsättningen med föräldrastödet eftersom det ex-
empelvis för en arbetsgivare är viktigt att arbetskraften fungerar väl, för en skola att
samarbetet med föräldrarna fungerar bra för att relationen till barnen skall fungera, för
en församling att de grupper de är med och arrangerar inte skrämmer bort sina med-
lemmar och för den enskilde företagaren att man har nöjda kunder.

Föräldrastödsmodellerna redovisar inte i något fall att de vänder sig till en viss sorts
föräldrar. De är dock samtliga tydliga med att det måste vara frivilligt att delta.
VuxenDialog vänder sig till personer som är intresserade av dialog. Det vill säga, per-
soner som vill reflektera kring livet tillsammans med andra. VuxenDialog har en kopp-
ling till Svenska Kyrkan, vilket kan vara positivt, men det kan också ses som negativt
beroende på vilken livsåskådning man har. Växa tillsammans har som målgrupp föräld-
rar med barn i skola och förskola. Det är då bra om det finns lärare som är villiga att
deltaga. Det är ingen förutsättning, men det ger mer tyngd åt gruppen. Det måste också
finnas andra föräldrar som är villiga att delta. Active Parenting vänder sig inte till vissa
utvalda grupper utan till alla som är intresserade och vill satsa pengarna.

Active Parenting och VuxenDialog är de modeller som stödjer sig på vetenskapliga un-
dersökningar eller forskning och dessa grupper har också den tydligaste strukturen för
”sin” modell vad gäller ledarutbildning och innehåll för föräldrastödsgrupperna.

Samtliga föräldrastödsmodeller formulerar i sina mål på olika sätt att de vill att föräld-
rarna skall bli säkrare och tryggare i sitt föräldraskap. Målen motsvarar således i samtli-
ga modeller de punkter som finns redovisade i SOU:161, även om det innebär att man
gör det med olika metod och genom olika utgångspunkt för fostran och föräldraskapet.
Active Parenting och Växa tillsammans är mycket konkreta på vad man vill förmedla
för stöd till föräldrarna. Active Parenting vill ge föräldrarna verktyg att använda i rela-
tion till sina barn medan Växa tillsammans vill att föräldrarna skall vara mer aktiva i
relation till barnens förskola och skola. Föräldrar Emellan har några punkter som föräld-
rarna som deltar i gruppen kan använda som utgångspunkt för sina samtal men det står
också att det inte finns några patentlösningar eller givna svar på hur föräldrar skall agera
i givna situationer. (Melin s 36) VuxenDialog tar inte upp vad man vill ge för stöd i för-
äldraskap eller vilken fostran man vill förmedla. Däremot framkom vid intervjun att det
viktiga är att reflektera tillsammans med andra. Det är viktigt med möjlighet för reflek-
tion även i Föräldrar Emellan och Växa tillsammans men där plockar man samman ma-
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terial, som hämtas från böcker eller videofilmer, att reflektera kring. I VuxenDialog är
det gruppens egna reflektioner som är det som är centralt.

Föräldrar Emellans, Växa tillsammans och VuxenDialogs modeller motsvarar det som
SOU 1997:161 redovisar att föräldrastöd skall innebära. Active Parenting som vill för-
medla en kunskap kring föräldrarollen företräder däremot ett förhållningssätt man delvis
tar avstånd från i rapporten. Detta motsvarar i högre grad intentionerna i SOU 1980:27
där man vill förmedla kunskap till föräldrarna.
Det står vidare i SOU 1997:161 att föräldrastödet skall bekämpa negativa livsstilar i
form av mobbning, våld, rasism, missbruk och olika slag av brottsligt beteende. Om
detta finns det inte så mycket i de undersökta föräldrastödsmodellerna. Växa tillsam-
mans för årskurs 4-6 tar dock upp mobbning och Föräldrar Emellan har sist i sin bok ett
avsnitt om var man kan få hjälp om ens eget eller något annat barn far illa.
Mobbning, våld, rasism, missbruk och brottsligt beteende tas kanske upp i föräldra-
stödsmodellerna som inte har ett definierat innehåll.

I början av 1900-talet strävade samhället efter att stärka banden mellan föräldrar och
barn (Ohrlander 1992). I dagens föräldrastödsmodeller är det inte banden mellan föräld-
rarna och barnen som skall stärkas utan nu är det föräldrarna som skall bli stärkta i sin
föräldraroll. I dag ifrågasätts inte banden mellan föräldrarna och barnen men det ställs
stora krav på föräldrarna att klara av förvärvsarbete och föräldraskap samtidigt (SOU
1997:161). Det finns uppenbarligen ett behov bland föräldrarna att få stöd eftersom det
finns arrangörer av föräldrastöd. Det kan också vara så att arrangörer som skola och
arbetsgivare ser föräldrarnas behov och skapar förutsättningar för att föräldrastödet
skall fungera.

Alva Myrdal ville utbilda föräldrarna eftersom hon ansåg att de saknade tillräcklig
kompetens för denna viktiga uppgift (Halldén 1990). Utveckling har gått mot att föräld-
rarna har överlåtit en del av sitt föräldraansvar till pedagogiska experter (Kristjánsson
1998) eftersom förvärvsfrekvensen ökat. Stödet till föräldrarna kan uppfattas som ett
sätt för föräldrarna att ta tillbaka en del av sin tidigare fostrarroll. Det kan också, bero-
ende på vem som tar initiativet till föräldrastödet, vara arrangörer som skola och arbets-
givare som ser ett behov för sin egen verksamhet eller för föräldrarnas behov.

Det Alva Myrdal avsåg med föräldrautbildning och de undersökta föräldrastödsmodel-
lerna är inte så lika, även om idén har samma ursprung. Det är bara Active Parenting
som aktivt går ut och ger utbildning för att höja kompetens. De övriga föräldrastödsmo-
dellerna har ingen ”expert” på föräldraskap som leder gruppen och ser det inte heller
som önskvärt. Föräldrars kompetens när det gäller de egna barnen är något som inte
ifrågasätts idag. Att det kan behövas något slags stöd till föräldrar kan däremot det fak-
tum vara att det finns föräldrastödsmodeller. Alla modellerna är försiktiga med att utge
sig för att ha färdiga lösningar som alla föräldrar får hjälp av.
Det finns i själva arrangerandet av grupper för föräldrastöd en kritik mot föräldrarna
eller samhället att föräldrarollen inte fungerar tillfredsställande. Det jag frågar mig är
hur föräldrastöd arrangeras så att det inte försämrar föräldrarnas roll utan är det stöd
som det är tänkt att vara. Om det finns föräldrastöd på arbetsplatsen eller i skolan hur
uppfattas det om man inte är med? Det finns en allmänt spridd uppfattning att de föräld-
rar som verkligen behöver hjälp med sitt föräldraskap aldrig ens kommer på sina barns
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skolas föräldramöte. Når man verkligen de föräldrar som behöver hjälp i sin föräldraroll
eller är det så att man bara når de som redan är aktiva och reflekterande i sin föräldra-
roll, vilket inte behöver vara oviktigt?

Det är intressant att se vilket sätt modellerna ”lever som de lär”. Det kan finnas en
koppling mellan metodiken och vilket föräldraskap modellerna förmedlar. Om man an-
vänder förmedlingspedagogik i föräldrastödsmodellen finns det en risk att föräldern
förhåller sig till sina barn på samma sätt. Det kan då handla om att ”hantera” konflikter
med barnen istället för att ha en dialog med sitt barn.

Att vara förälder och vara ledare är på många sätt likartade roller. Om man ser på ledar-
rollen som en expert på fostran, en expert på hur man leder gruppen eller om man låter
gruppen få vara expert kan det få effekter på vilket föräldraskap modellernas deltagare
får. En ledarroll som är expert på fostran kanske också ger föräldrar en roll att vara ex-
perter gentemot sina barn eller så finns en risk att föräldrarna inte tycker att de är till-
räckligt bra föräldrar och att de därför ”ger upp” och blir ”låt-gå”-föräldrar (jämför
Baumrind se sidan 9). Att det finns en ledare för gruppen som är bra på att leda men
som inte är expert kan däremot ge föräldrar som vill leda utan att vara experter.

När man undersökt föräldrastödsmodellerna är det intressant att fråga sig om det finns
tecken på att behovet av föräldrastöd ökar eller minskar. Det är det svårt att svara på
eftersom jag inte undersökt det direkt. Samtliga personer jag intervjuat var eniga om att
det fanns ett behov men det handlade om att göra föräldrarna medvetna om hur bra det
är med föräldrastöd och att skapa tillfällen som är anpassade till föräldrarnas vardag.
Det finns dock en motsättning mellan att föräldrarna har en ansträngd situation med
både föräldraskap och förvärvsarbete och samtidigt är det önskvärt att de engagerar sig
mer. En förutsättning för att fostra barn är att man träffar dem och därför är det viktigt
att det blir tillfälle till det och att föräldrastödet får en form som inte konkurrerar med
tiden med barnen.

Slutdiskussion
När jag började fundera kring föräldrastöd och föräldrautbildning var jag övertygad att
jag skulle finna stora motsättningar mellan de olika föräldrastödsmodellerna. Detta har
jag inte upptäckt. Istället har de alla sina olika målgrupper och sammanhang så att de
tillsammans bildar ett nätverk för föräldrar som önskar stöd i sitt föräldraskap. När jag
träffade informanterna redogjorde jag för vad jag ville göra i uppsatsen och vilka andra
modeller jag skulle undersöka. Jag hade då förväntat mig en reaktion där man såg nega-
tivt på de andra men så var det inte alls. Alla såg på varandra som ett komplement och
att det var viktigt att det fanns ett utbud för föräldrar som de kunde välja ifrån för att få
det stöd de behöver.
En fråga som dök upp i alla intervjuer var också frågan om fördelningen mellan mam-
mor och pappor. Active Parenting har både mammor och pappor i samma grupper och
visst fanns det en majoritet av mammor men det fanns många pappor också. Föräldrar
Emellan i Göteborg hade endast 5 anmälda pappor av totalt 50 anmälningar. Där löste
man det så att papporna var en egen grupp och det hade fallit väl ut. I VuxenDialog
blandade man grupperna även om det kunde vara så att det endast vara en eller två pap-
por i gruppen.
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Frågeställningen kring varför mammor och pappor har olika intresse av att delta i för-
äldrastödsgrupper skulle vara intressant att forska vidare kring.
En annan intressant fråga är stödet till tonårsföräldrar. VuxenDialog har sitt ursprung
bland tonårsföräldrar, Active Parenting har en bok om tonårsföräldrar och det har Växa
tillsammans också. Informanterna uttryckte att stödet till tonårsföräldrarna är nog så
viktigt som stödet till föräldrar med barn mellan 2-12 år som jag valt att undersöka. Vi-
dare granskning av tonårsföräldrarnas roll är en annan fråga som är intressant för vidare
forskning. Detta diskuterades även vid intervjun i Göteborg och Idéer för livet har just
fått färdigt en videobox som vänder sig till tonårsföräldrar.

Om man skulle forska vidare på föräldrastöd skulle det vara intressant att göra en under-
sökning bland föräldrar om hur stort behovet är och vad det är de vill ha. Detta skulle
man kunna jämföra med det utbud som finns och med hur förskollärarnas och lärarnas
uppfattning är kring vad föräldrarna behöver för att skapa en bättre uppväxt för barnen.

Det skulle också vara intressant att göra en undersökning kring en av föräldrastödsmo-
dellerna och följa en grupp där man intervjuade deltagare, ledare och barnen till delta-
garna för att se vad som händer med föräldrar som deltar i föräldrastödsgrupper. Blir de
bättre föräldrar? Hur uppfattas det av barnen kortsiktigt och långsiktigt att föräldrarna
blir mer medvetna om sin fostrarroll? Det kan ju vara så att det kortsiktigt är besvärande
för barnen med en mera medveten förälder men det kan kanske långsiktigt skapa
”bättre” föräldrar.

I samtalet med Kjell Lund uttryckte han att det inte fanns så mycket forskning kring
föräldrarnas roll i skolan. Det finns mer forskning kring detta i exempelvis England.
Kjell Lund menade att man i Sverige dåligt tar vara på den resurs föräldrarna är för bar-
nen i skolan och i Lärarnas Tidning nr 7 2001 finns en artikel om en skola i Göteborg
där lärarna anordnade månatliga läxträffar där föräldrar och barn löser uppgifterna till-
sammans. Man skulle då kunna forska kring hur lärarnas samarbete med föräldrarna
fungerar i skolan och hur detta stämmer överens med läroplanen.
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Bilaga 1 Underlag för intervjuer

Bakgrund till modellen.
•  Hur länge har det funnits?
•  Vilken spridning har det?
•  Vem har författat/utvecklat modellen?
•  Kallar ni det föräldrautbildning, föräldrastöd eller något annat?
•  Vem vänder sig modellen till?
•  Vad kostar det att gå?
•  Finns det ett samarbete med någon? Kommun eller annat?
•  Har man fått ekonomiskt bidrag från Allmänna arvsfonden eller liknande för att ut-

veckla modellen?
•  Finns det någon gemensam nämnare (ålder, kön, inkomst, ) för de föräldrar ni stöter

på i grupperna?
•  Är det främst mammor eller pappor?
•  Hur ofta/hur länge träffas grupperna? (organisation)

Bakgrund för intervju personer

•  Vad har du/ni för relation till modellen?
•  Vad krävs för att bli gruppledare för era grupper?
•  Hur kom du in på detta?
•  Hur länge har du hållit på? År, antal grupper
•  Tror du att det kan påverka utbildningen att du är kvinna?

Information om innehållet i modellen

•  Vad vill ni uppnå med modellen? (mål)
•  Är grupperna till för att underlätta föräldraskapet eller är det till för att höja kvalitén

på föräldraskapet?
•  Tycker ni att modellen företräder någon speciell form av fostran?

- Hur ser ni exempelvis på gränssättning? Och vilken form av gränssättning?
- Uppmuntran – bestraffning

•  På vilket sätt blir man en bättre förälder när man går hos er?
•  Vilka konsekvenser kan det få för föräldrar att de går hos er?
•  Vad upplever ni som det största problemet föräldrar har som deltar i era grupper?

- Kan ni hjälpa dem med det?
•  Går det att se någon generell skillnad mellan mammor och pappors förhållningssätt

till sin föräldraroll?
•  Ser mammor och pappor olika problem när det gäller fostran?
•  Varför skall föräldrar gå i era grupper?
•  Vad används individen som utgångspunkt för utbildningen eller är det ert modell?
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Bilaga 2 Sammanställning över de olika föräldrastöden

Active Parenting Föräldrar Emel-
lan

VuxenDialog Växa tillsam-
mans

Utvecklat i sam-
arbete med

Drivs enskilt Skandia – Idéer
för livet, Rädda
Barnen

SKS – Sveriges
Kyrkliga Studie-
förbund, Vuxen-
Dialog

Studiefrämjandet
driver föräldra-
cirklar med ma-
terialet. Annars
är det Liber som
är utgivare

Startade: När?
Var? Hur?

Startade i USA
på 1980-talet.
Kom till Sverige
1993, första le-
darutbildning
1998

VuxenDialog
som startade
1989 utvecklad
(1998) Föräldra-
Dialog

Startade med
tonårsboken

Geografisk
spridning

Finns i ex USA,
Japan, Thailand
och Kanada. I
Sverige från Sjö-
bo i söder till
Kiruna i norr.

Finns med säker-
het på Skandias
kontor i Stock-
holm och Göte-
borg men har
skickats ut till
17.000 företag i
hela Sverige

VuxenDialog
finns i hela Sve-
rige. FöräldraDi-
alog som projekt
på två platser
Eskilstuna och
Järfälla

Studiefrämjandet
har föräldra-
verksamhet i 40
av 70 lokalav-
delningar i hela
Sverige. De hade
under 1999: 600
föräldracirklar
och 380 föreläs-
ningar för ca 30
000 föräldrar

Syn på föräldra-
rollen?

Vill lära ut
”verktyg” till
föräldrar så att de
skall vara Aktiva
föräldrar

Vill ge trygga
föräldrar för det
är bra för barnen.
Föräldrar kan ges
vissa tips och råd
men mest kom-
petens finns hos
den enskilde för-
äldern

Har ingen klart
uttalad syn men
tror att männi-
skor har behov
av att möta andra
i dialog

Barnens utveck-
ling är beroende
av att föräldrarna
engagerar sig i
barnens skolar-
bete. Vill stimu-
lera till diskus-
sion där allas
kunskap är bety-
delsefull.

Drivs av? Enskilda företa-
gare.

Företag, som
hjälp till sina
anställda.

Samarbetsprojekt
mellan exempel-
vis Kyrka, Soci-
alförvaltning och
skola.

Studiefrämjandet
och detta kan
vara i samarbete
med skolan.
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Active Parenting Föräldrar Emel-
lan

VuxenDialog Växa tillsam-
mans

Ledare: Krav?
Utbildning?

Det finns en spe-
ciell ledarutbild-
ning som kostar
ca 20000 kr. Det
kommer en ny.
Då kommer ut-
bildningen att
kosta 5900 kr.

Det krävs ingen
utbildning

Det finns en
UDL-utbildning,
(Utbildning för
Dialoggrupp och
ledare) kostnad
ca 2400 kr

Det krävs ingen
utbildning.
Men om man vill
utvecklas som
cirkelledare kan
man gå en cir-
kelledar utbild-
ning

Mål för verk-
samheten

Ge föräldrar
”verktyg” så att
de blir aktiva i
sin föräldraroll

Trygga föräldrar
är bra för barnen
– föräldrar som
fungerar hemma
fungerar bättre
på sin arbetsplats

Ge människor ett
bättre liv genom
möjligheten till
Dialog med
andra berättande
och lyssnande

Samarbete mel-
lan föräldrar och
skola gör att bar-
nets villkor för-
bättras och att
alla är vinnare på
samarbetet

Vänder sig till?
Målgrupp?

Föräldrar som
vill utvecklas i
sitt föräldraskap
och i ledarskap

Anställda på fö-
retag

Alla som vill
berätta för och
lyssna till andra
dvs Dialog

Föräldrar med
barn i förskola
och skola

Kostnad för att
delta?

1290:- för 6
gånger.
249:- för lärobok

Boxen för en
grupp kostar
1495:- med 8
studiehäfte och
videokassett
(Tanken är att det
skall bekostas av
arbetsgivaren)

Ingen kostnad för
att delta.
Kostnad för
UDL-utbildning

Kostnaden är för
boken men det
kan ges bidrag
till den om man
organiserar sig
som studiecirkel

Cirka antal del-
tagare

5-10 personer per
grupp

8-10 personer per
grupp

5-6 per grupp 8-12 som vid
diskussion kan
brytas ner till 4-6

Formell eller
informell utbild-
ning?

Formell utbild-
ning eftersom
modellen följer
en bestämd läro-
plan.

Informell då mo-
dellen utgår från
föräldrarnas be-
hov

Informell då mo-
dellen utgår från
föräldrarnas be-
hov

Informell då mo-
dellen utgår från
föräldrarnas be-
hov

Information för denna sammanställning är hämtad från Internet, informationsfoldrar,
material och intervjuer med företrädare för de olika modellerna. (Se källhänvisning)


