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ABSTRACT

Active Parenting is an American course for parents with children between 2-12 years. The
purpose of Active Parenting is to give the parents support and practical instruments in their
parenthood. The course is also given in many cities of Sweden. Our aim with this paper was
to evaluate the course by interviewing parents who live in Malmö.

To examine this, we have interviewed 10 parents who have participated in the course. We
have also interviewed a leader of the course, because she could give us an objectively
approach to the course. All interviews were recorded on tape. By using interviews, we got
detailed and spontaneous answers.

The investigation made it clear that the parents were satisfied with the course and recommend
it to others. They learned useful and practical instruments and methods, which they can adopt
in the education of their children. Almost every one of them has used the instruments and
methods even after the course and think they are very practicable. They use the strategies they
think fits into their family situation. Many parents believe they let their child/children
participate in a higher degree now than before the course. Most of the parents are not as
authoritarian as they used to be. The course was given in groups, which all of the parents had
a constructive attitude to, because they could exchange experiences with eachother.
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FÖRORD

Till att börja med vill vi framföra att det har varit en intressant utmaning att utvärdera Active

Parenting som föräldrastödsmodell. Vi tycker båda att kursen verkar vara väldigt givande och

skulle båda kunna tänka oss att gå den framöver.

Vi vill tacka:

Vår handledare Gunilla Lindén på Socialhögskolan för handledning och engagemang. Hon

har visat stort intresse för våran uppsats.

Kursledare Pia Gustavsson för att ha hjälpt oss att komma i kontakt med föräldrar som gått

kursen i Active Parenting. Hon ställde även upp på intervju, vilket vi hade nytta av i

uppsatsen.

Elisabeth Redborn, samordnare och koordinator på Active Parenting i Sverige, som ställde

upp och tog sig tid för att svara på våra frågor via telefon, men även länkade oss vidare till rätt

källa.

Sist, men inte minst, alla de föräldrar som ställt upp på intervju. Vi uppskattar väldigt mycket

att ni tog er tid att träffa oss och svara på våra frågor. Utan er skulle inte denna uppsats ha

blivit möjlig.
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1. INLEDNING

1.1 Problemformulering

De senaste decennierna har barn och barndom mer och mer börjat sättas i fokus. Bara de

senaste åren har det skett stora förändringar angående barn; man läser i tidningarna om barns

bristande respekt för vuxna individer. Man har uppmärksammat att barn i skolor, redan på

lågstadiet, har mycket utåtagerande beteende. Det är en utveckling som mer och mer börjar

träda fram. Skilsmässor och separationer har blivit vanligare, vilket påverkar barnen i högsta

grad. Detta skiljer sig mycket från hur det var för ett tiotal år sedan i Sverige. Hur kommer det

sig att utvecklingen gått i denna riktning? Många teorier visar att barndomen ligger till stor

grund för senare utveckling av barnet. Kan föräldrautbildningar vara ett hjälpmedel att ta till

för att förebygga eventuellt destruktivt beteende hos barnet i framtiden?

      För att undersöka detta tänkte vi utvärdera en föräldrautbildning ”Extra energi för trötta

föräldrar” med COPE (Community Parent Education Program) som modell. En av

anledningar var att Agnieszka själv har deltagit i kursen och fått bra kontakt med föräldrarna.

Agnieszka har fått mycket positiv intryck av utbildningen. Utbildningen är en avancerad

pedagogisk modell som utvecklades i Kanada för föräldrar med barn som har diagnosen

DAMP, ADHD eller barn med utagerade beteende. Därefter har metoden använts

framgångsrikt även för föräldrar som har barn utan dessa diagnoser. Agnieszka har även

kommit i kontakt med en kursledare för denna utbildning och syftet var att intervjua även

henne samt att få en nödvändig/väsentlig  information om kursen. Tyvärr, efter samtal med

vår handledare, var vi tvungna att byta vårt ämne, eftersom föräldrakursen COPE redan fanns

utvärderad år 2002 av studenter från socialhögskolan. Våra vidare diskussioner med

handledaren ledde till att vi bestämde oss att utvärdera föräldrautbildningen Active Parenting

(aktivt föräldraskap), vilken har nästan samma syfte och metod. Active Parenting riktar sig

också till föräldrar med barn i åldrarna 2-12 år samt till lärare i förskolan, och i låg- och

mellanstadiet.

      Active Parenting är ett amerikanskt utbildningsföretag som startades 1980 av barn- och

familjeterapeuten Michael H Popkin. Kärnan i utbildningsprogrammen är att stärka föräldrar

och ledare i sina roller för att bättre kunna hantera olika konfliktsituationer med barn och

tonåringar. I tonårskursen som startades i januari 2000 handlar diskussionerna mycket om

sexualitet, våld och droger, men också om hur man med ökad kunskap och medvetenhet

förbättrar kommunikationen med sina tonårsbarn. Deltagarna får praktiskt pröva olika

metoder som sedan diskuteras och analyseras i grupp. Kursen är arton timmar uppdelade på

sex tillfällen. Eftersom Malmö har satsat på COPE-modellen, vilken idag är tillgänglig för
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alla föräldrar i Malmö, ges tyvärr inte kursen Active Parenting gratis (kostar 1290 kr) och är

därför inte så känd bland föräldrar och lärare. Därför också är det intressant att söka kunskap

inom detta område.

1.2 Syfte

Att genom intervjuer med föräldrar utvärdera utbildningen Active Parenting.

1.3 Frågeställning

1. Vilka förväntningar hade föräldrarna och i vad mån har de uppfyllts?

2. Vad upplevde föräldrarna att de har fått ut av kursen?

3. Tillämpar föräldrarna de strategier de lärt sig under kursen?

4. Hur var förälder – barnrelationen före respektive efter kursen?

5. Hur upplevde föräldrarna kursen i sin helhet?

1.4 Perspektivval

Vi har valt att skriva denna uppsats utifrån ett föräldraperspektiv, eftersom det är föräldrar

som har ansvar och ska uppfostra sina barn. Föräldrar påverkar till stor del hur barnen blir

som vuxna individer. Dessutom är denna utbildning inriktad på föräldrar och hur de ska

motverka destruktivt beteende hos sitt barn. Denna utbildning riktar sig inte bara till

ensamstående eller till mödrar utan till båda föräldrarna. Ett delmål i denna utbildning är att

båda föräldrarna deltar och genom detta gemensamt bättre kan komma fram till idéer och

strategier för uppfostran av sitt barn. Det är viktigt att föräldrarna har en öppen

kommunikation med varandra.

      Uppsatsen har ett pedagogiskt perspektiv på två nivåer. Den pedagogiska utgångspunkten

för själva problemområdet är den fostran av barn föräldrar utför i hemmet (vilket de gör med

mer eller mindre medvetna fostringsideal). Med denna fostran som utgångspunkt görs sedan

en empirisk undersökning inom området vuxenutbildning, i detta fall Active Parenting som

föräldrastödsmodell.

      Föräldrastödet kan ses som en informell utbildning, då utbildningen ges i en lokal

tillsammans med deltagarna. Det är vanligt att föräldrarna blir vänner med varandra under

kursens gång. Vi ska främst tolka och analysera den informella formen av föräldrastöd.

I föräldrastödsmodellen kan man finna ett synsätt på pedagogik och metodik, dvs. det finns en

utbildningsplan som är utarbetad av experter på pedagogik med ett mera humanistiskt synsätt

som sätter individens unika egenskaper och utvecklingsmöjligheter som utgångspunkt.
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      Föräldrastödsmodeller har varit aktuella sedan 1970-talet. Som vi nämnde i

problemformuleringen har barn blivit mer utåtagerande, visar mindre respekt för vuxna och

mår i allmänhet sämre än för ett par år sedan. Hur kan vi då vara säkra på att dessa

föräldrakurser verkligen är förebyggande? Active Parenting är en kurs som kostar pengar att

delta i. På grund av detta har inte alla föräldrar möjlighet att gå. Antagligen drabbas

ensamstående hårdast av detta, då de ofta har begränsad ekonomi. Det finns en risk att

familjer med större problem inte vågar gå kursen i rädsla av att bli utpekade av de andra

deltagarna. Kanske har även de föräldrar som verkligen går kursen större problem än de

delger av samma orsak som dem som väljer att inte gå kursen alls. Dem som söker sig till

föräldrautbildningar är möjligtvis föräldrar utan större bekymmer som går kursen i önskan om

att få stöd i sitt föräldraskap.

2. METOD

2.1 Val av metod och urval

Vi har gjort en utvärderingsstudie. Vi har använt oss av både primär- och sekundärdata. De

datakällor som uppsatsen vilar på är litteratur och utvärdering av Active Parenting modellen

samt intervjuer med föräldrar som deltagit i utbildningen. Vi har valt att använda oss av

kvalitativ metod med halvstrukturerade frågor. Vi har intervjuat mödrar som under de senaste

åren deltagit i utbildningen. Ungefär tio intervjufrågor har ställts och det tog  ca 1 timme att

svara på dem. Vi har även kontaktat en skolkurator som är kursledare till denna utbildning

och intervjuat henne, eftersom hon kunde ge oss ett objektivt synsätt på utbildningen.

      Fördelen med valet av metoden (intervjuer) är att man får mer utförliga svar och kan

förklara och diskutera frågan med intervjupersonen. Man minskar risken för missförstånd.

Man kan även få mer spontana svar om upplevelser när man intervjuar. Detta kan inte göras i

arbetet med enkäter. Vi kom endast i kontakt med 10 personer och inte fler. Vår

undersökningsgrupp blev förhållandevis mindre än om vi hade använt oss av enkäter.

2.1.1 Utvärdering

“Utvärdering är ett sätt att medvetet ta ställning till frågan om ett program fungerar i

enlighet med i förväg uppställda avsikter.“ (Lagerberg, 1983, sid. 137)

      Men även den utsträcknig i vilken det eventuellt uppfyller andra mål än de officiellt

fastslagna samt den utsträcknig i vilken det medför ytterligare positiva och negativa effekter.

      Allmänt kan sägas att utvärdering innebär att en verksamhet bedöms i förhållande till vad

man hoppats få ut av den. Utvärderingen i den vardagliga betydelsen kan gälla vad som helst.
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Här skall vi emellertid begränsa utvärderingens föremål till så kallade sociala/socialpolitiska

program.

“Ett program är en verksamhet som drivs av en institution med någon sorts kollektiv styrning,

med medvetet syfte att påverka levnadsvillkoren för någon kategori av människor.“

(Lagerberg, 1983, sid. 138)

      Föräldrautbildnig är en verksamhet som drivs av landstinget som huvudman och det

medvetna syftet är att påverka föräldrars levnadsvillkor. Det är viktigt att utvärderingen är

teoretiskt förankrad och konsekvent, att den förenar teori och praktik. (Lagerberg, 1983)

Utvärderingen av Active Parenting som föräldrautbildning har vi gjort genom att jämföra

resultaten av intervjuerna med kursens mål.

      Utvärdering görs antingen för att kontrollera (att det som borde ske också har skett), för

att främja eller för att öka kunskapen om det utvärderingen gäller. Man kan säga att

utvärdering består av två led: att skaffa sig kunskap om en företeelse samt att värdera den mot

bakgrund av denna kunskap. Kunskapen kan bestå av kvantitativa uppgifter (oftast i

sifferform) eller av kvalitativa uppgifter (intervjuer). Utvärdering som t.ex. är inriktad mot

förändring eller måluppfyllelse kräver oftast ett underlag av kvalitativ kunskap. Utvärdering

innebär en bedömning av kvalitet, skriver Eriksson & Karlsson (1998).

      Är det möjligt att mäta målen? Det är en avgörande fråga. Är målen inte mätbara har man

ingen möjlighet att med aldrig så noggranna observationer av själva programmet avgöra om

målen uppnåtts eller ej. Det är nödvänigt att göra en målanalys med tanke på den roll

utbildningens måluppfyllelse spelar. Mål är svåra att identifiera och definiera. Ofta är

programmål dunkla och tvetydiga. Det händer det att de oficiella målen bara är en lång lista

av fromma och delvis oförenliga plattityder. Målens oklarhet kan delvis bero på att de som

arbetar praktiskt med verksamheten mest koncentrerar sig på konkreta frågor vad gäller

utbildningens funktionssätt. (Lagerberg, 1983) För att en verksamhet ska vara effektiv måste

den fullgöra sina uppgifter på ett sådant sätt att målsättningarna uppnås. I ju högre grad målet

uppfylls, desto högre är också effektiviteten. Öppenhet bör prägla all utvärdering. Det är

viktigt att man informerar och förklarar på ett för brukaren förståeligt sätt. Ingen utvärdering

som handlar om enskilda individer eller grupper för göras utan att de själva känner till den

och har gett sitt godkännande. “Utvärdera i relation till andra och deras situation så som du

själv skulle vilja bli utvärderad!“, är en etisk tumregel enligt Eriksson & Karlsson. (1998, sid.

43)
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2.2 Etiska överväganden

Samtliga intervjuer har skett på frivillig basis. En del av föräldrarna hade mer eller mindre

problematiska livssituationer och skulle kunna ha reagerat negativt på alltför närgångna

frågor. Därför var det viktigt att ta hänsyn till vilka frågor som ställdes och hur de ställdes.

Föräldrarna har rätt till anonymitet och detta upplyste vi dem om.

2.3 Genomförande

Vi ringde Elisabeth Redborn som är samordnare och koordinator för Active Parenting i

Sverige. Genom henne kom vi i kontakt med Pia Gustavsson som är kursledare för

föräldrautbildningen i Malmö. På grund av sekretess och hänsyn till föräldrarnas anonymitet

hjälpte Pia oss genom att ringa upp föräldrarna som tidigare har deltagit i Active Parenting

kursen för att få deras godkännande om de vill ställa upp i vår undersökning. Anonymiteten

fanns även mellan föräldrarna.Valet av föräldrarna skedde slumpvis av Pia Gustavsson. Det är

mellan ett till tre år sedan som föräldrarna deltog i kursen. Efter föräldrarnas godkännande

fick vi samtligas telefonnummer och ringde upp dem för att boka intervju med dem. Tanken

var att vi skulle intervjua båda mödrar och fäder. Tyvärr gick inte detta att genomföra,

eftersom antalet fäder på kurserna var väldigt få. Efter att ha fått deras adresser skickade vi ett

brev till dem med information om vårt syfte och undersökning. Vi kom gemensamt överens

med föräldrarna om var intervjuerna skulle ske. De skedde både hemma hos föräldrarna, på en

förälders arbetsplats samt hemma hos oss. Samtliga intervjuer spelades in på band för att

sedan skrivas ner ordagrant.

2.4 Resultatets tillförlitlighet

Begränsningar med vårt tillvägagångssätt kunde vara att vi endast intervjuade tio föräldrar

och inte fler. Det är viktigt att hålla en hög grad av validitet genom hela uppsatsen. Detta

uppfylls genom att vi undersöker det vi avser att undersöka, dvs. håller oss till syfte och

frågeställningar. Detta kan tillgodoses genom tydliga definitioner av begreppen och noggrann

experimentell planering. Det finns flera olika slumpmässiga faktorer som kan påverka

informationen vi samlar in. Reliabiliteten berör hur mätningar görs, dvs. när det gäller

intervjuer påverkas svaren av samspelet mellan intervjuaren och respondenten och den

situation där intervjun utspelas. Dvs. om vi gör intervjuerna hemma hos föräldrarna är det risk

att de brister i koncentration.

      Det är viktigt att använda sig av raka och icke-ledande frågor. Resultatet av intervjuerna

kommer att påverka reliabiliteten. Om någon intervjuperson inte vill uttala sig i vissa frågor
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kan även detta påverka reliabiliteten, vilket i sin tur kan göra att resultatet vi får inte är helt

tillförlitligt. I synnerhet då test används är kraven på att tillförlitlighet (reliabilitet) och

relevans (validitet) är höga. Om en undersökning ska vara reliabel måste man använda samma

metod som skall kunna tillämpas av olika personer och ge samma resultat, samma material

samt att två undersökningar ska ge samma resultat. Ju fler undersökare med samma metod

kommer till samma resultat desto högre reliabilitet. Validiteten blir dålig om endast en del av

kriteriet mäts eller om sådant som inte ingår i kriteriet mäts. Om undersökningar är irrelevanta

så saknar de validitet. Däremot om en undersökning har hög reliabilitet och är realistisk blir

validiteten oftast hög.

      Vi har använt oss av icke-ledande frågor. Våra intervjupersoner hade inget emot att svara

på alla våra frågor. Samtliga intervjupersoner var svenska kvinnor som bor i väletablerade

områden i Malmö. Merparten var gifta, endast två var ensamstående. Kvinnorna var i samma

åldersgrupp, ca 30-45 år. Därför var den insamlade informationen relativt tillförlitlig. Både

reliabiliteten och validiteten var hög, eftersom vi har använt oss av samma metod i

intervjuerna och det har gett samma resultat. Dessutom har vi undersökt det vi avsett att

undersöka och utgått från vår frågeställning.

      Med tanke på att sökningen efter intervjupersoner gick genom kursledare Pia Gustavsson,

kan det finnas anledning för informanterna att dölja eller förvränga informationen.

Föräldrarna var väldigt positiva till kursen och även till Pia Gustavsson. Det kan vara svårt att

avgöra om deras svar var 100 % ärliga utsagor, eftersom de kanske trodde att vi skulle

rapportera deras synpunkter om kursen till Pia Gustavsson.

      Spontana yttringar säger oftast mer, då man ska ta ställning till om ett antagande är

trovärdigt eller inte. (Repstad, 1999) Ungefär hälften av informanterna gav spontan

information, men en del av denna var inte av betydelse för våran studie. En del av

informationen vi fick av intervjupersonerna var ibland inte tillräckligt utförlig. Detta gjorde

att vi då fick ställa mer exakta frågor, dock inte ledande.

2.5 Bearbetning och analys av insamlat material

Efter varje intervju skrev vi ner ordagrant vad som hade sagts. På en del av banden var det

svårt att höra vad som sades, eftersom somliga intervjupersoner pratade tyst eller hade sina

barn i närheten. Trots detta fick vi ändå fram informationen vi behövde för analysen. Vi har

bearbetat våra intervjuer och analyserat de utifrån våra frågeställningar. Det ledde till att vi

delade upp intervjusvaren i olika teman som redovisas under ”redovisning av empiri”.
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      Vi har under ”redovisning av empiri” lagt till ett tema (nr. sex) som tar upp vad

föräldrarna tyckte om att kursen gavs i grupp. Detta gjordes för att vi inte har en

frågeställning som täcker det området. Vi kände att denna information var viktig att ta med i

uppsatsen.

2.6 Källkritik

Active Parenting har tidigare bara funnits i USA och Kanada. I Sverige har den bara funnits

sedan 1997. Detta gör att vi inte kan jämföra med tidigare forskning inom denna metod, vilket

kan vara en svaghet i vårt arbete. I vår uppsats kommer vi att använda oss av Internet, vilket

inte alltid är tillförlitligt. Man kan inte alltid vara säker på vem som är författaren och var

informationen kommer ifrån. Där finns ofta information som inte genomgått samma typ att

kvalitetskontroll som gäller för tryckt material. I vår uppsats har vi använts oss av källor i

form av tidningsartiklar. Det kan vara en risk med att använda sig av alltför gamla artiklar, då

dess information kanske inte längre är aktuell.

2.7 Fortsatt framställning

Nedan kommer vi att berätta om Active Parenting och bakgrunden till varför det startade. Vi

kommer även att redovisa intervjun vi gjorde med kursledaren för Active Parenting i Malmö,

Pia Gustavsson. De teorier som ligger bakom Active Parenting kommer att beröras.

Nästkommande kapitel handlar om historien bakom föräldrautbildningar, varför de uppkom,

vem de vänder sig till och hur de har förändrats genom tid. Hur har familjesituationen

förändrats genom åren? Där diskuterar vi kultur och generation och hur barn i dagens Sverige

växer upp och vilken syn föräldrar har på föräldraskap. Hur påverkas föräldrars och barns

situation av arbetslivets utveckling? Vi kommer att berätta om riskfaktorer och om vilka barn

som löper störst risk att fara illa och vad det beror på. Vi kommer även att berätta om

föräldraskapets innebörd samt om föräldrars och barns behov idag och vilket betydelse det har

för förälder-barn relationen. Barn ses idag som självständiga individer och har

uppmärksammats mer och mer på senare år. Vilken betydelse har föräldrarna för barnets

utveckling? Hur är synen på uppfostran och varför blir barnen som de blir? Detta tar vi upp i

kommande kapitel.

3. TEORI

För att kunna tolka och analysera resultatet finns här både bakgrund till föräldrastöd/

föräldrautbildning, kort om innehållet i olika SOU-rapport, en kort beskrivning kring aktuell
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forskning om föräldraskap idag och pedagogiska teorier samt om tidigare utvärdering av

föräldrautbildningar.

      Gällande pedagogiska teorier som grund för tolkning och analys av modeller finns det

både teorier kring fostran och teorier kring vuxenutbildning.

      Litteratursökningen har vi gjort genom att söka på orden: föräldraskap, fostran,

föräldrautbildning, Active Parenting, och föräldrastöd samt barndom. Dessutom har vi använt

referenslistor från modellens böcker och de böcker vi har hittat via sökorden för att hitta

ytterligare texter. Vi har även sökt efter olika tidningsartiklar om Active Parenting, eftersom

vi inte fann så mycket tillgänglig litteratur just om den här utbildningen. Vi har även sökt via

nätet, men har ej fått någon väsentlig information om utbildningen. Däremot har vi funnit på

nätet äldre C-uppsatser inom liknande område, vilka har varit till stor hjälp/fördel.

      Tidigare forskning kring föräldrastöd har främst varit inriktade på om det finns ett behov

av att utbilda föräldrar i föräldraskap, särskilt för gravida kvinnor eller för föräldrar som har

ett barn upp till tolv månader. Det finns också forskning kring tillgången av

föräldrautbildning/föräldrastöd på olika platser i Sverige. Det finns däremot inte någon känd

forskning kring föräldrastödens innehåll och metodik utan endast hur dessa är organiserade

och vilka som deltog.

3.1 Teoretiska utgångspunkter för föräldrautbildning

3.1.1 Historia om föräldrautbildning

Föräldrar har idag mindre tid för sina barn och det är beklagligt, eftersom de är viktiga

förebilder, skriver Ann Brander och John Näslund. Barnets uppväxt påverkas i hög grad av

föräldrarnas kompetens och förmåga att skapa en trygg och harmonisk miljö. Barnet har rätt

att under hela sin uppväxt känna stöd och engagemang från sina föräldrar. Många föräldrar är

därför i behov av någon form av stöd eller vägledning under barnets uppväxt. Därför är det en

angelägenhet av främsta prioritet för familjen och samhället att ge barnen goda

uppväxtförhållanden. (Svenska Dagbladet, 2002-01-17, sid. 5)

      I barnomsorgsgruppens första betänkande SOU 1975:87 fastslogs inledningsvis:

“Ett folks syn på fostran och barnavård återspeglas i framtidens människor. Vuxensamhällets

och barndomshemmets inställning och sätt att bemöta barnet sätter beständiga spår i barnets

framtida personlighet. Utredningen vill understryka alla barns rätt till en god uppväxtmiljö.“

(SOU 1980:27, sid.45)
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      Man kan påstå att det skett en revolutionerande ändring av barns uppväxtförhållanden

under de senaste 40 åren och tanken att man genom skolning av föräldrar skall kunna

förbättra deras förmåga att vårda och fostra barn är inte ny. (SOU 1980:27) Under vissa

perioder har det varit viktigt att diciplinera barnet och ge det regelbundna vanor. Under andra

perioder har det varit viktigt att tillfredsställa  barnets behov av närhet och kontinuerliga fasta

relationer samt omedelbar behovstillfredsställelse. (Halldén, 1992)

      I Sverige förde Ellen Key fram tanken i boken “Barnets århundrade“ som publicerades vid

sekelskiftet. På 1930-talet aktualiserades frågan på nytt i Alva och Gunnar Myrdals skrift

“Kris i befolkningsfrågan“ från 1934. Det bedrivs sedan många år mödrundervisning och

“mamma- och pappakurser“ inom mödra- och barnhälsovård. Cirkelverksamheter inom olika

studieförbund har även bedrivits för att på olika områden förbättra föräldrarnas kompetens

som vårdare och fostrare.

      Kravet på en allmän föräldrautbildning väcktes för första gången i riksdagen år 1969. Man

hade dock redan tidigare diskuterat denna fråga i form av rådgivning och information till

föräldrar. I Barnomsogsgruppens första betänkande, SOU 1975:87, betonades att

föräldrautbildningen bör vara ett led i de insatser som samhället gör för att skapa goda villkor

för familjen. De övergripande målen som demokrati, jämlikhet, solidaritet och trygghet bör

vara vägledande när det gäller föräldrautbildningar. Föräldrautbildningens mål bör vara, enligt

barnomsorgsgruppen, att alla vuxna tar ansvar för att ge alla barn en god uppväxtmiljö. Att

alla föräldrar för stöd i sitt föräldraskap och inflytande över sin och barnens situation samt att

alla barn och ungdomar förbereds för vuxenroll och föräldraskap.

      Genomgående i debatten om föräldrautbildningar har det tagits upp att man vill göra

föräldrarna bättre rustade för sin föräldraroll. Man betonar vikten av information, kunskap om

barn och barns utveckling samt ge insikt om barns och familjers förhållanden, känslomässiga

attityder, värderingar och problem. Detta har sin grund i sammhällets missförhållanden, så

som förekomsten av barnmisshandel, ökande missbruksproblem, social misär osv. Man

menade att föräldrautbildning kunde vara ett medel för att åtgärda dessa problem.

      Föräldrar har den bästa kännedomen om sina barn och då är det viktigt att de får möjlighet

att påverka de omständigheter som formar barnens tillvaro. (1980:27) Föräldrar och barn har

ofta själva resurser att lösa sina egna problem. Vanliga människor kan mycket mer än både de

själva och andra tror, bara de får hjälp att hjälpa sig själva att frigöra sina resurser. Om den

enskilde kursledaren i utbildningen får föräldern att tro lite mer på sig själv och sina egna

möjligheter att lösa de problem som uppstår i familjen, kan hon också bli i stånd att tro lite

mer på sina medmänniskor, på sina barns och sin partners resurser. (Feldman, 1981)
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Föräldrautbildning kan vara en viktig förebyggande verksamhet för barnmisshandel, problem

i skolan och ungdomsproblem. (SOU 1980:27) Frågan togs upp även av andra utredningar så

som Barnstugeutredningen, SOU 1972:26 och 27, familjestödsutredningen, SOU 1981:25 och

Barnomsorgsgruppen, SOU 1978:5.

3.1.2 Familjen i dagens samhälle

Idag är familjen som uppväxtmiljö en helt annan än den var under tidigare generationer. De

allra flesta barn växer idag upp i små familjer, eftersom antalet barn per familj sjunkit kraftigt.

Hushållen består sällan av mer än två generationer; det är ovanligt att släktingar bor

tillsammans med kärnfamiljen. Många barn växer upp med bara en förälder. Vanligt är även

barn som bor med en biologisk förälder samt en icke biologisk. (SOU 1980:27)

      Det har blivit allt vanligare med samborelationer och färre väljer att gifta sig. Från början

av 1900-talet fram till 1990-talet har antalet skilsmässor ökat från 400 till ca 22 000 per år.

      Män och kvinnor har olika syn på föräldraskap. Männen har en tendens att se på

föräldraskapet som något naturligt, något som mer eller mindre löser sig själv, vilket leder till

en mera avvaktande eller passiv fostransstrategi. Männen ingriper när de behövs. Kvinnorna

däremot betonar det egna ansvaret och den egna betydelsen, dvs. att de skapar barnens

framtid. Enligt forskning har kvinnorna det direkta ansvaret för barnen. Kvinnor sätter ofta

barnets behov före sina egna. Fäder ifrågasätter i viss mån den ordningen. Detta visar sig i de

skillnader som råder vad gäller synen på gränssättning och konsekvens i fostran av barnet.

Målen för fostran ser olika ut för män och kvinnor. Det finns en tendens att fäder ser sig sig

själva som handledare i första hand och vill utveckla en kompisrelation med sitt barn.

Mödrarna uttrycker i första hand ett vårdande och aktivt fostrande samt pedagogiskt

förhållande till barnet. (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997)

      Föräldrars och barns situation har i hög grad påverkats av arbetslivets utveckling. Båda

föräldrarna förvärvsarbetar idag större grad och tillbringar inte lika mycket tid i hemmet som

förr. Det är även vanligt med föräldrar som skiftsarbetar och arbetar på kvällar och helger.

Föräldrarnas egna upplevelser av arbetslivet påverkar barnen. I Familjer, där föräldrarna är

arbetslösa, är det stor risk att de blir bittra på samhället. Detta kan lätt förmedlas till deras

barn som får en dålig syn på arbetslivet. (SOU 1980:27) Nutidens arbetande familj betrakras

ofta som det typiska uttrycket för tidsnöd och brist på umgängestid. Stress och jäkt uppfattas

idag som en del av den moderna livsformen. Föräldrarns befinner sig i ständig rörelse mellan

arbete, förskola, inköp och dagliga hushållssysslor. Socialforskningsinstitutet i Danmark
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gjorde en undersökning som visar att det inte finns något stöd för att just barnfamiljer

upplever större tidsbrist än dem utan barn. (Sommer, 1997)

      Artikel 12:1 i Barnkonventionen (2002) säger att:

“Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten

att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.“

      Man ser barnen idag som självständiga individer som får bestämma mer och mer i vissa

frågor. Man tar mer hänsyn till barnets åsikter, både i hemmet, i skolan och i samhället i

övrigt, anser vi. Det märker man genom att barn får vara mer delaktiga i vårdnadsfrågor. På

senare tid har flera fall uppmärksammats, där barn i skolan polisanmäler lärare för

misshandel. Vi tror att detta beror på att barn blivit mer medvetna om sina rättigheter. Detta

har gått lite till överstyr, då barn har blivt mer respektlösa mot vuxna. Vi upplever att lärare

idag har mindre makt, eftersom de är rädda för att bli polisanmälda. Fastän det moderna

samhällets syn på barn och barnuppfostran går i riktning mot att vi är själva ansvariga för våra

handlingar så upplever vi att barnen idag saknar gränser. Det är naturligt att barn gärna vill

överskrida sina gränser, men vi menar dock att det har gått lite till överstyr. Vi menar att

föräldrar måste ta mer ansvar för sina barn och deras uppfostran. De är själva ansvariga för

sina och sina barns liv. Det är föräldrar som själva har möjlighet att välja färdriktning och

forma sin livsplan. Det individuella projektet och föreställningen om progressionen gör att vi

står inför ständiga val och när valet är gjort är ansvaret vårt eget. Vi menar att det är föräldrar

som ansvarar för uppfostran av sina barn och att det är dem som kan lära barnen vad val,

självständighet och ansvar innebär. Det är föräldrars uppgift att leda barnen på rätt väg, men

att det är barnen själva som utformar sin identitet genom vardagens ständiga

problemlösningar. Men identiteten blir aldrig färdig. Allt kan alltid blir bättre och vi har

möjlighet att förändra oss. Man är aldrig färdig som förälder utan det är som en process.

      Blandningen och mångfalden av värderingar, bilder och förebilder, utan sammanhållande

länkar i det moderna samhället medför att kulturen som kollektivets värderingar har förlorat

sin betydelse. Föreställningen om att livet är en pågående problemlösningsprocess och att allt

är möjligt, samt progressionen som innebär att utbytet av varje handling skall vara maximalt

och att allt alltid kan blir bättre samt att vi har möjlighet att förändra oss. (Bäck-Wiklund &

Bergsten, 1997)
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3.1.3 Riskfaktorer

Forskningsresultat visar att barn i lågstatusfamiljer genomgående löper större risk än andra

barn. T.ex. har de större chans att få psykosociala problem och skolproblem än andra.

Skillnaden i levnadsvillkor har ökat mellan olika samhällsgrupper och därför finns det skäl att

anta att sociala klyftor fortsätter att spela roll för barns hälsa och utveckling.

      Ett stort antal barn drabbas varje år av familjssplittring i samband med att föräldrarna

separerar eller skiljer sig. Forskning utförd av Svedin visar ett samband mellan

familjedisharmoni och uppförandeproblem samt kriminalitet hos barn. Vid seperationer och

skilsmässor kan föräldrar behöva extra stöd i sin roll som förälder. Detta kan ges genom olika

former av föräldrautbildningar. Det kan vara svårt för ensamstående att själv uppfostra

sitt/sina barn, då man kanske inte har den andra föräldern som stöd. Förhållande mellan barn

och förälder tillhör det som starkast påverkar barns välbefinnande eller brist på välbefinnande.

Med gott förhållande menar Lagerberg & Sundelin (2000) en relation präglad av värme,

tillgivenhet, förståelse och känslighet för barnets behov.

      Mycket  tjat från föräldrars sida leder ofta till en dålig relation mellan föräldrar och barn,

präglad av dålig diciplin och uppträdanden. Föräldrars uppfostringsmönster har större

betydelse för barnets utveckling och beteende än man kan tro. “Det är genom att vänja barnet

vid bestämda ritualer och regler som mycket krångel undviks.“, menar Alva Myrdal (Halldén,

1990). Ungdomars alkoholbruk är lägre om de tillhör en stödjande familj som till viss del

kontrollerar deras beteende, menar Lagerberg & Sundelin (2000) Varma relationer och god

problemlösningsförmåga i familjen hänger samman med minskad brottslighet hos barn.

Däremot är det ännu bättre om föräldrarna har god förmåga till kontroll, övervakning och

diciplin. Bäst fungerar en fostran där krav och kontroll kombineras med tillgivenhet och

värme, stöd och engagemang från föräldrarnas sida samt öppenhet mellan föräldrar och barn.

(Lagerberg & Sundelin, 2000)

      Ungdomarna har benägenhet att vara osäkra på sitt värde och kan i sina försök att förvissa

sig om sin fysiska överlägsenhet  frestas att ägna sig åt farliga aktiviteter, t ex. vårdslös

bilkörning och bergsklättring. Om de misslyckas med att på mer positiva sätt bekräfta sitt eget

värde, kan de falla i ungdomsbrottslighet eller kriminalitet. Behovet av att trotsa föräldrar

eller samhälle ingår som en viktig del i utformandet av ungdomsbrottslingens personlighet. I

sista hand är det dock bristen på självaktning som orsakar brottsligt beteende. Sådana

uppfattningar kommer ofta från upplevelser ur barndomen som fick barnet att känna att dess

kropp och därmed det självt inte uppskattades. (Bettelheim, 1990)
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3.1.4 Föräldraskap och barnuppfostran

Utredningen om föräldrautbildning (SOU 1997:161) har ordnat särskilda möten för skolbarn i

olika åldrar. Många barn och ungdomar berättade att de i första hand ville spendera mer tid

med sina föräldrar, att föräldrarna ska vara lyhörda och rättvisa, toleranta och förstående och

inte alltför stränga, men ändå sätta gränser. Barnen menade även att deras föräldrar skulle

behöva gå på föräldrautbildning. De ansåg att föräldrar behöver lära sig mer om barn och om

skolan. Det hade varit till fördel om föräldrarna kunde komma ihåg hur det kändes när de

själva var barn, menar barnen. De uttryckte även att tiden med föräldrarna var mycket

viktigare än materiell välfärd.

      Barnkonventionen anger vissa grundläggande rättigheter för barnet. De tar även upp

föräldrars ansvar gentemot barnet. I artiklarna 18 och 19 slår de fast föräldrarnas respektive

samhällets ansvar för att se till att barnets rättigheter enligt konventionen verkligen kommer

alla barn till del (SOU 1997:161)

“...konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerhetsställa erkännandet av principen

att båda föräldrna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Föräldrar

eller, i förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och

utveckling. Barnets bästa skall för dem komma i främsta rummet.“ (Barnkonventionen, artikel

18:1, 2002)

      En viktig del i dessa rättigheter är att de har föräldrar som får stöd i sitt föräldraskap. Med

detta stöd avses att bidra till att föräldrar ser det positiva i att ha barn, väcka föräldrars

medvetenhet om barnets personlighet och lyfta fram föräldrars viktiga roll för sina barn.

Föräldraras självförtroende och tillit till sin egen förmåga kan ökas genom ett väl fungerande

stöd. De upplevelser och erfarenheter som barn och unga får förbereder dem för sitt eget

föräldraskap.

      Det är en stor omställning att bli förälder. Föräldraskapet är utvecklande och utmanande

genom att det skapar en ny gemenskap mellan människor i olika åldrar. Detta bidrar i sin tur

till nya perspektiv och nytt tänkande. Föräldraskapet innebär att ta ansvar, ha tålamod, räcka

till, ha tid och kraft för att hjälpa till rätta och ge stöd och råd samt lösa olika problem.

Föräldrar har ofta ett uttalat behov av kunskap och stöd från varandra. De behöver söka sin

föräldraroll och känna sig trygga i den rollen. Kontakten med släkt och vänner är viktig. För

föräldrar är det även viktigt att ha sina barn i förskolan och veta att barnen har det bra där och

att det finns personal som engagerar sig. (SOU 1997:161)
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      “Ett litet barn kan inte alltid självt ta ansvaret för sina handlingar och vi vet det alla. Vi

har alla till uppgift att beskydda barnen men också att leda dem, lära dem, visa dem – liksom

körläraren har till uppgift både att skydda sin elev från att råka illa ut i trafiken och att lära

honom/henne ta sig fram i den.“ (Wahlgren, 1999, sid. 503)

      Barn bör ha inflytande gällande vilka regler som ska gälla i hemmet. Dock kan och ska

inte barn fatta viktiga beslut som rör familjen. Föräldrarna bör lyssna på barnen och ta vad de

säger på allvar så att de känner att man lyssnar på deras ord. Det är de vuxna som har

huvudansvaret och det slutliga avgörandet. Gränsen för vad barnet får göra bör sättas efter

barnets utveckling. Det är upp till föräldrarna att komma fram till vilka krav och

förväntningar man kan ställa på barnet. Det kan vara svårt, eftersom varje barn är unikt och

utvecklas olika fort. (Zimsen, 1992) Belöning och bestraffning är metoder som den

diktatoriska föräldern använder sig av för att se till att hans beslut efterföljs, menar Popkin

(1999). Belöningen för gott uppförande blir något barnet förväntar sig, nästan som en

rättighet. Barnet uppför sig endast därför att det får belöningar och inte för att vara

samarbetsvillig eller för att resten av familjen ställer upp. Barnet utvecklar attityden “vad

tjänar jag på det?“, vilket leder till att barnet förväntar sig fler och fler belöningar för att

uppföra sig. Det leder till att föräldern då måste höja värdet på belöningen för att se till att den

fortfarande är effektiv. Till slut kommer man till en punkt då frustration utbryter och det leder

ofta till bestraffning. Bestraffning är en väl använd metod hos många föräldrar, eftersom det

på kort sikt verkar fungera. Under hot om straff förbättrar barnet ofta sitt negativa beteende.

På längre sikt skapar detta ofta bitterhet hos barnet och är därför inte effektivt på lång sikt.

Det är troligt att barnet kommer att ge igen genom framtida dåligt uppförande eller värre.

(Popkin, 1999) Detta håller däremot inte en av författarna med om (Agnieszka). Utifrån

hennes erfarenhet är belöningssystem en mycket effektiv metod som leder till att barnet får

rutiner i vardagen. Hon har själv använt sig av en belöningsstrategi som går ut på att barnet

samlar ett antal poäng för alla goda gärningar det gör. Därefter får barnet en belöning för ett

visst antal poäng i form av t.ex. pengar, glass, biobesök. Den här metoden leder till att barnen

lär sig att utföra vissa dagliga rutiner och känner mer ansvar för sina handlingar. Därefter

slutar man med belöningen och goda gärningar blir som en rutin i vardagen. Barnet lär sig att

hjälpa till hemma och belöningen blir en form av vardagen, dvs. att man går ändå på bio eller

hyr en film någon gång, köper glass eller gör utflykt med barnen. På det sättet blir

belöningssystemet ett bra komplement i uppfostran.
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”Syftet med föräldraskap är att skydda och förbereda våra barn för att överleva och ha

framgång i det samhället de lever i.” (Popkin, 1999, sid. 12)

      Gunilla Halldén (1992) beskriver det symbiotiska synsättet, där man ser barnets agerande

som en dierkt följd av vad man som förälder har gjort eller misslyckats med att göra. Barnet

har ingen egen kraft att manövrera svårigheter eller någon kraft som verkar oberoende av

föräldrarna enligt detta synsätt. Därför vilar ett stort ansvar på föräldrarna. Föräldrarnas

uppfostringsmetoder har en stark inverkan på barnets utveckling och deras framtida

personligheter. Man kan förstå att föräldrar söker sig till experter, speciellt när de inte kan

förklara sitt barns beteende eller är oroliga för dess framtid. De söker även hjälp om de är

osäkra på om och hur de bör handla eller när deras försök att tillrättavisa barnet framkallar

motstånd eller gör det olyckligt. (Ibid.) En annan viktig anledning till att många föräldrar

förlitat sig på olika råd och rekommendationer som finns i böcker är att det ofta förekommer

upplysningar om “hur man gör“, som om livet var ett spel som kunde spelas genom att “följa

reglerna“. (Bettelheim, 1990)

      Föräldrarnas förmåga att leva sig in i hur barnet känner och tänker för att skapa sig en

indentitet är av stor betydelse, oavsett barnet ålder. Ju yngre barnet är, desto nödvändigare är

det att denna grundläggande attityd uttrycks. När barn upplever att det de är och gör ger

föräldrarna tillfredsställelse, blir de själva nöjda och känner sig betydelsefulla, eftersom

föräldrarna betraktar just dem som källa till sin tillfredsställelse, menar Bettleheim (1990).

      Anna Wahlgren (1999) tar upp att det finns en risk att föräldrar till ensambarn “gifter“ sig

med barnet istället för att se denne som en oberoende individ. Detta speciellt om föräldern är

ensam om uppfostran. Det är lätt att ingå i en sorts symbios med sitt barn och det är helt

naturligt, eftersom man blir väldigt fäst vid sitt barn som delar ens liv. Man skulle kunna säga,

skriver Bettelheim (1990), att föräldrar identifierar sig med barnen i lika stor utsträckning som

de indentifierar sig med föräldrarna.

      Tonårsperioden kan vara påfrestande och känslig tid för både föräldrar och barn. Föräldrar

till tonåringar bör stå fast vid sina värderingar, men inte alltför aktivt hävda dem. Orsaken till

denna motsägelse ligger i att tonåringar inte enbart har ett behov av att finna sig själva i

relation till sina föräldrar och mot bakgrund av deras godkännande, utan också i motsättning

till dem. Alltså de har en rädsla av att föräldrarna snarare än de själva ska bestämma deras

personligheter. För att våga sig ut i världen behöver tonåringen känna att barndomshemmet

fortfarande är hans, ungefär på samma sätt som när barnet lär sig gå och behöver ta ett stadigt

tag i mammas förkläde eller när det senare behöver en “snuttefilt“, nallebjörn eller något
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annat övergångsobjekt för att våga sig utanför sin säng eller hage. Alltså behöver tonåringen

att känna hemmets trygghet nära till hands. (Bettelheim, 1990)

3.2 Active parenting, ett exempel på föräldrautbildning

3.2.1 Vad är Active Parenting?

Active Parenting (Aktivt Föräldraskap) är ett amerikanskt koncept som utvecklats av Michael

Popkin (doktor i psykologi). Det var på 1980-talet som han började utveckla

föräldrautbildningsprogrammet. I Active Parenting betonar man ordet “aktiv“, eftersom

namnet riktar sig till aktiva människor som engagerar sig i en mängd verksamheter. Väljer

man att anmäla sig till kursen visar det att man är en av dessa aktiva människor som tar ett

steg mot att förbättra sin familjs relationer och söker information för att hjälpa sig själv att bli

en bättre förälder. Utbildningen riktar sig till föräldrar, lärare och andra vuxna som arbetar

eller lever med barn och vill hitta ett bättre sätt att uppfostra dem på. Det handlar om att börja

i tidig ålder så att tonåren inte blir värre än de behöver. Många småbarnsföräldrar känner

rädsla inför vilka val deras barn kommer göras som tonåringar. Denna rädlas kan vara

välgrundad. Kursen i Active Parenting är avsedd att lära ut en metod för föräldraskap och

problemlösning, menar Popkin (1999).

      Mer är två miljoner amerikaner har gått kurserna. Popkin blev den förste i världen med att

publicera video- och diskussionsbaserade föräldrautbildningsprogram. Active Parenting

Publishers har i USA fått utmärkelse från “National Council for Children´s rights“

(motsvarande BRIS). Detta för sitt stora engagemang i föräldrautbildningar. Kurserna är till

för att hjälpa föräldrar att sätta upp mål för sina barns uppfostran och hitta en egen väg att nå

målen. Detta sker bl.a. genom konkreta exempel på situationer som uppstår och diskussioner

om lösningar.

      Många föräldrar saknar en konsekvent metod för sitt föräldraskap. De använder lite av vad

de använde sig av sina föräldrar, lite av den exakta motsatsen till vad deras föräldrar gjorde

och lite som de har lärt sig av vänner, böcker och tidsskrifter. Filosofin i Active Parenting

idag är att det är förälderns uppgift snarare än barnets att ha ledarrollen i familjen. Kursen

kommer att hjälpa föräldrar att klargöra sina egna mål för barnet och lära sig effektiva

metoder som kan användas i uppfostran av barnet. Active Parenting lär ut en konsekvent

metod för föräldraskap, vilket gör det möjligt för föräldrar att agera med självförtroende och

tydlighet när man ställs inför de utmaningar som föräldrar möter. (Popkin, 1999)



21

      I Sverige har utbildningen funnits sedan 1995 och det första kurserna på svenska hölls

1997. Agneta Birgersson är Vd och utbildningsansvarig i Sverige och har utbildats av Michael

Popkin i USA. Dock har programmen översatts och omarbetats efter svenska förhållanden.

(www.activeparentingsweden.com) Hittils har 50 kursledare utbildats i Sverige och ca 3000

föräldrar har gått kurserna. För närvarande finns det fyra kurser inom Active Parenting. Det är

Aktivt Föräldraskap för föräldrar till barn 2-12 år, Aktivt Föräldraskap för föräldrar till

tonåringar, Aktivt Lärarskap för lärare i förskola och låg- och mellanstadiet, samt Befria

Hästarna som är ett utbildningsprogram för barn mellan 6-10 år (denna kurs är under

utveckling). I samtliga kurser ingår videoavsnitt, erfarenhetsutbyte, gruppdiskussioner och

verktyg som fungerar, men även föreläsningar, handledning och rådgivning. Kurserna ges i

grupp och antalet deltagare varierar från fyra till tio. (www.activeparentingsweden.com)

Kursen innehåller metoder och strategier så som hur man lyssnar aktivt på sitt/sina barn och

hur man ska tala så att barnet lyssnar på en. Kursen lär även ut hur maktkampen mellan barn

och förälder kan se ut och hur man löser konflikter så att båda vinner, hur föräldern ska förstå

barnets uppförande, hur barn utvecklas samt valmetoder för att undvika konflikter. (Gordon,

1976)

      Active Parenting har fyra ledstjärnor och de är att ge barnen självkänsla, förmåga att ta

ansvar, förmåga att samarbeta samt mod. (Fokus, 18/2001) Med mod menas att förbereda

barnen så att de lär sig möta de utmaningar de utsätts för. Med för lite mod ger barnet upp för

lätt eller försöker ine alls. Rädsla leder till misslyckanden, vilka förstärker rädslan. Mod är det

grundläggande värde för ett barns utveckling, en grund som barnet bygger sin personlighet på.

Den andra nödvändiga egenskapen för att lyckas i ett demokratiskt samhälle hos ett barn är

självkänslan. När ett barn har god självkänsla ser han sig själv som en duglig människa som

har god möjlighet att lyckas i motgångar och ger inte upp heller. Denna erfarenhet av sig själv

som vinnare ger barnet modet att tackla livets problem genom positivt handlande. Den tredje

viktiga egenskapen som ett barn behöver för att lyckas är ansvarskänslan. Demokratin kräver

att man fattar beslut och tar på sig ansvaret för följderna av dessa. Utan personlig

ansvarskänsla överlämnar vi vår frihet år staten som kommer att fatta beslut åt oss. Med frihet

och val följer ansvaret för dessa vals följder. Barn i dagens samhälle förväntas att fatta

tusentals beslut och förväntas att uppleva konsekvenserna som följer. Om barnen har tränats i

att fatta ansvarsfulla beslut och har utvecklat modet att stå för dessa beslut, så kommer de att

vara beredda att möta utmaningar. Samarbetsförmågan är den fjärde grundläggande

egenskapen som barn behöver lära sig för att lyckas. Att hjälpa barn att lära sig att livet

varken är att vara beroende eller oberoende utan snarare en erfarenhet av ömsesidigt beroende
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är grunden i Active Parenting idag. Samarbetsförmågan har högt värde i ett samhälle av

jämlikar och ett barn som kan samarbeta med andra har mycket större chans att överleva och

lyckas än ett barn som aldrig lärt sig det. Samarbetet ses som  idealförhållandet mellan

förälder och barn. Men ett barns samarbete kan inte krävas, det måste vinnas. Genom

familjeberikande aktiviteter samt genom effektiva kommunikativa färdigheter kan man uppnå

ett förhållande som präglas av samarbete mellan föräldrar och barn. Denna metod kommer att

hjälpa föräldrar att bygga upp relationer som ger livslång glädje och tillfredsställelse, menar

Popkin (1999) Har man denna grunden kan man lättare ta sig ur svårigheter, annars är det lätt

att misslyckas. “…som förälder är det svårt att ta konflikterna med ett barn“ säger Elisabeth

Redborn. (Fokus, 18/2001) Hon menar att orsaken till det kan vara stressen. Föräldrar har ofta

lite tid ihop med barnen och då vill man att åtminstone den studen ska vara bra och man ska

slippa bråka. Man ger efter för att döva sitt dåliga samvete för att man ger barnen för lite tid.

(Fokus, 18/2001)

3.2.2 Tankar bakom Active Parenting

Active Parenting bygger på teorier av erkända psykologer som verkade under

nittonhundratalet, skriver Popkin (1999). Dessa är bl.a. Alfred Adler och Rudolf Dreikurs.

Popkin har även, som komplement till ovanstående teorier, använt sig av Carl Rogers, Robert

Carkhuffs samt Tomas Gordons pionjärarbete.

      Redan på 1960-talet började man införa i Sverige något som kallades “Aktivt

Föräldraskap“. Det kom från en terapeut som hette Thomas Gordon. Han har varit en stor

inspirationskälla för Popkin och utvecklandet av Active Parenting. Många av Gordons

begrepp och metoder går att finna i kursboken för Active Parenting, t.ex. hur man som

förälder lyssnar aktivt på sitt barn, hur man löser konflikter så att båda parter vinner, hur man

förhindrar konflikter genom att ändra sig själv och hur man övar sin förmåga att sända “jag-

budskap“. (Gordon, 1976) Han lärde ut till barnpsykiatrin hur man förhandlar med barn, hur

man lyssnar aktivit på barn genom att ställa aktiva frågor, så att barnet fick beskriva vad de

tyckte och kände. Detta var en slags början, ett försök att tränas i “emotionell intelligens“

(dvs. hur man uttrycker sina känslor och behov), men då fanns det inte det uttrycket utan då

kallade man det aktivt föräldraskap.

      Sedan byggde man vidare på det och i början av sjuttiotalet kom en ny bok som hette

"Aktivt Lärarskap" som byggde på ungefär samma tankar: att man hela tiden skulle träna barn

i att uttrycka sina känslor, sina behov och att kunna förhandla så att ingen förlorade, utan man

kompromissade, vilket blev populärt. Därefter började man införa föräldragrupper på
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barnavårdscentraler som var inspirerade av den här metoden. (www.itv.se) Kurserna i Aktivt

föräldraskap riktade sig inte bara till föräldrar som redan hade problem utan även till föräldrar

med små barn och till unga par som ännu inte skaffat barn. Målet med kursen var bl.a. att lära

föräldrar en metod för att lösa förälder- barn konflikter som leder till att de positiva känslorna

förstärks mellan dem och inte förstörs. Gordon är övertygad om att det kan växa fram ett

varmt och nära förhållande som är byggt på ömsesidig kärlek och respekt mellan förälder och

barn. Han menar även att föräldrar kan uppfostra sina barn till ansvarsfulla, självständiga och

samarbetsvilliga individer utan att använda sig av straff som metod i uppfostran. (Gordon,

1976)

      Alfred Adler (1870-1937), österrikisk psykiater, tillhörde den tidiga kretsen kring Freud,

men 1911 bröt han med honom. Adler menade att personlighetens utveckling styrs av

dominanta livsmål som ofta har sitt ursprung i barnets känsla av mindervärde gentemot

föräldrar och yttervärld. (Nationalencyklopedin) Förberedelse är kärnan i all uppfostran,

annars är det lätt att misslyckas, skriver Adler (1935). I de flesta fall beror misslyckanden på

att barn inte blir förberedda på ett liv i samarbete med andra. Barn som utvecklas till

gemenskap i liv och arbete har större chans att bli lyckliga individer. Individualpsykologins

främsta uppgift är i korthet:

“ …ur de drag, som blotta individens inställning, till yttervärlden, måste man dra slutsatser

om individen själv, hans åsikter om sig själv och sina uppgifter, samt fastställa hans

individuella möjligheter till framgång. Härtill fordras en utomordentlig förståelse för allt

själsrörelser, för hela dynamiken hos en mänsklig varelse. Individualpsykologin samlar

individens själsliga krafter till de uppgifter, som utifrån äro honom förelagda.“ (Adler, 1935,

sid.12)

      Adler har under större delen av sitt liv haft övertygelsen om att var och en kan allt. Alltså

om man inte hindras av en konstlad begränsning kan man åstadkomma, om inte

topprestationer, så åtminstone vad man normalt kan kräva. Adlers synsätt har bidragit till

Popkins (1999) idéer om aktivt föräldraskap, där grundpelarna i barnuppfostran är mod,

ansvar, självförtroende och samarbete.

      Carl Rogers (1902-1987) klientcentrerade teori bygger på en förståelse av människans

uppfattning av sig sjäv och omgivningen runt omkring. Nyckelbegreppet i hans teori är

självet. Det handlar om den svåra balansgången mellan att vara sig själv, men att ändå bli

omtyckt och accepterad av omvärlden. (John & Pervin, 1996) I trettiofem år har Rogers ägnat

sig åt individuell rådgivning och psykoterapi, men han har även varit intresserad av kraften i

de attityd- och beteendeförändringar som kunde åstadkommas i en grupp. Det kan vara svårt
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att fatta beslut på egen hand och då kan gruppen vara ett viktigt stöd. Man kan genom

gruppen få råd och hjälp, men även bli bekräftad i sin roll som förälder. (Rogers, 1975)

3.2.3 Redovisning av intervju med en kursledare

Pia Gustavsson är socionom och arbetar som skolkurator på Bladinsskolan i Malmö. Hon har

arbetar som kursledare för Active Parenting sedan 1998. Malmö kommun har valt att satsa på

COPE-modellen (se problemformuleringen), vilket har medfört att Active Parenting

utbildningen är under privat regi och därför kostar pengar att delta i. Man har valt att satsa på

Active Parenting i Höganäs och Ängelholm och därför är det ganska stort i de kommuner. Det

har man inte gjort i Malmö, därför är det inte lika stort här. Många har inte kännedom om att

den finns. I andra delar av landet har kommuner valt Active Parenting som modell och därför

ges kursen gratis där. Active Parenting finns i större delar av Sverige. Just nu är det väldigt

stort i Stockholmsområdet, men det finns även runt Göteborg och i Skåne. Var kurserna ges

beror på var man har utbildat kursledare och var de bor, säger Pia Gustavsson. Det tar många

år att bygga upp ett nät av kursledare. Just nu är Pia Gustavsson den enda kursledaren i

Malmö, men tidigare har de varit fler. Det är inte bara föräldrar som har nytta av att gå kursen

i Active Parenting utan även lärare, kuratorer och socionomer, säger hon. Folk kommer från

halva Skåne och reser flera mil för att gå på kurs hos Pia Gustavsson. Man måste vara

certifierad som kursledare för att få lov att använda kursmaterialet.

      Utbildningen är processinriktad med rätt så hög ambiton att något av det som lärs ut under

kursen ialla fall stannar kvar och att både kursledare och föräldrarna bär kunskapen med sig

för resten av livet, menar Pia Gustavsson.

      På kursen i Active Parenting får föräldrarna vertyg och redskap och ibland även aha-

uppleveler, berättar Pia Gustavsson. De känner igen sina problem i andras och avlastas lite.

De får även självkännedom som de har nytta av framöver och de lär sig se sina egna barns

individuella behov samt barns behov generellt. Hon menar att kursen är bra för alla föräldrar,

eftersom det inte är några svåra saker som lärs ut, utan de grundläggande behoven. I början av

varje ny kurs tar Pia Gustavsson reda på föräldrarnas förväntningar och behov, vilka hon

försöker tillgodose under kursens gång. Föräldrar med väldigt speciella och individuella

behov kan vara svåra att uppfylla. Av den anledningen uppmuntrar Pia dem att söka vidare.

      Pia Gustavsson är positiv till Active Parentings framtid. Hon tycker att detta är så pass bra

att det skulle kunna växa och bli väldigt stort. Föräldrar behöver mycket stöd, eftersom barn

och tonåringar i Sverige idag mår väldigt dåligt, menar Pia. Eftersom Pia är skolkurator och

har daglig kontakt med barn och ungdomar tycker hon att de har blivit mer “jag-svaga“, inte
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känner sig älskade och är ganska förvirrade om var de hör hemma. De överträder ofta gränser

och gör vad de vill. De jämnåriga betyder för mycket, de litar inte på vuxna och det tyder på

att föräldrar har alldeles för dålig kontakt med sina barn. Dåliga relationer gör att barn känner

sig otrygga, vilket bådar illa för framtiden, eftersom dessa barn ska bilda familj och skaffa

egna barn. Active Parenting handlar inte om pekpinnar och vad som är rätt eller fel eller om

att sätta betyg, säger Pia Gustavsson. Det handlar om att diskutera vad föräldraskap är och

stötta varandra i det. Många som köper hund startar med att gå en kurs, vilket är en

självklarhet för många. När man däremot skaffar barn ska man helst klara det utan några som

helst problem. Därför tycker Pia Gustavsson att föräldrautbildning är en viktig verksamhet för

att stödja föräldrar idag.

      Pia tycker att Active Parenting är väldigt meningsfullt och jobbet som kursledare har

påverkat hennes personliga utveckling samt hennes familj. “Det är den bästa fortbildningen

jag har skaffat mig någon gång“, säger hon.

4. REDOVISNING AV EMPIRI (Här har vi gjort ändringar med citaten som du ville)

Nedan kommer vi att redovisa våra intervjuer utifrån fem teman. Dessa teman motsvarar våra

frågeställningar. Tema sex är däremot ett extra tema som vi har lagt till.

Tema 1 lyder: Vilka förväntningar hade föräldrarna och i vad mån har de uppfyllts?

      De flesta föräldrar hade innan de började kursen en önskan om att få redskap och metoder

som skulle hjälpa dem i sina roller som föräldrar. De ville få praktiska råd och tips om

uppfostran och hur man sätter gränser för sina barn. ”Kanske lite bekräftelse på om man gör

rätt eller fel”, säger en mamma.

      Det teoretiska kan man lätt hitta i böcker, det är det praktiska de ville komma åt har

många föräldrar sagt. Många uttryckte en önskan om att få diskutera sina tankar med någon

sakkunnig så som kursledaren Pia Gustavsson. En mamma uttryckte att hon hade

förväntningar, men inte att allting efter kursens slut skulle fungera funktionsfritt, eftersom det

är många andra faktorer som spelar in. Två av föräldrarna påpekade att det var svårt att ha

förväntningar när de inte visste så mycket om kursen. En av dem var socionom och gick

utbildningen genom sitt arbete. Hon trodde att hon kunde lära sig en annan metod som hon

skulle kunna ha nytta av i sitt arbete. En annan hade höga förväntningar, då hon hade varit på

ett föredrag där vd:n för Active Parenting i Sverige, Agneta Birgersson, hade hållit en

föreläsning om kursen. Kvinnan tyckte att det verkade väldigt intressant och givande.
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      Samtliga föräldrar tyckte att deras förväntningar på kursen hade uppfyllts. Många var

väldigt nöjda. De tyckte att de fick många verktyg och redskap att jobba med och nya metoder

om hur man löser olika problem med sina barn. De delade erfarenheter och diskuterade

mycket praktiska problem. De fick nya infallsvinklar och lärde sig att inte gå i gamla mönster.

Mycket i deras roller som föräldrar har bekräftats genom kursen. En mamma tyckte att

förväntningarna uppfylldes, mycket beroende på att de var en liten grupp om fyra, fem

stycken och att hon på sätt vågade öppna sig och prata. Två av föräldrarna uttryckte att de har

hittat redskapen, men att det har tagit längre tid att förverkliga alla förväntningarna än de hade

trott. De trodde att det skulle gå lättare och smidigare, eftersom redskapen de fick lära sig

kändes rätt. En annan av de intervjuade uttryckte att fastän kursen var väldigt amerikansk

kände hon att hon har fått väldigt stor nytta av den. En förälder ser kursen som en process

som har satts igång och att den har gett henne en tankeställare.

Tema 2 lyder: Vad upplevde föräldrarna att de fått ut av kursen?

      Alla föräldrar tyckte att kursen gav dem praktiska metoder (bland annat i form av

hemuppgifter) som de kan använda sig av i uppfostran av sina barn. Många av föräldrarna

nämnde under intervjun en metod som kallas ”kärleksbrev”. Det innebär att varje förälder ska

skriva ner på ett papper de positiva känslor de har för sina barn. De flesta uppfattade den

övningen som väldigt positiv, eftersom man inte berättar om sina känslor för barnen varje

dag. Någon av föräldrarna hade sagt att:

”Jag har skrivit sådana här små brev på färgat papper med kritor och det har blivit verkligen

uppskattat. Det är många gånger som det har löst upp knutar. De spar dem i en speciell pärm

och det är himla mysigt.” Mamman säger att hon använder sig av kärleksbrevet flera gånger,

även om barnen har varit helt hopplösa. Hon försökte i brevet belysa goda gärningar barnen

har gjort. Det har lärt henne att inte haka upp på det som är fel utan berömma det som är

positivt. En annan förälder berättar att efter hon hade varit arg på sin dotter fick hon dåligt

samvete och därför kände hon för att skriva ett kärleksbrev till sitt barn. Mamman utryckte att

genom att hon fick ner orden på pappret och berättade hur hon kände för dottern, fick det

henne att må mycket bättre. ”Vems är problemet, ditt eller barnets?” är en metod som lärdes

ut under kursen. Det är lätt som förälder att tycka att det är barnet som har problemet när det

kanske är föräldern. En mamma berättade om sin son och att han inte ville gå på ett kalas.

Mamman tyckte att detta var pinsamt, eftersom det barnet hade varit på kalas hos dem. Hon

insåg då att det var hon som hade problemet och inte barnet och fick ändra sin åsikt. En annan

metod som många av föräldrarna uppskattade var att låta barnen göra rimliga val beroende på
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ålder. De lät sina barn välja mellan två alternativ, t.ex. mellan två klädesplagg för att barnet

skulle känna sig delaktiga i beslutet och inte att föräldern bestämde åt dem. Familjeråd var

också en metod som fungerade bra med lite äldre barn i många familjer. En av föräldrarna

säger att de har mycket mindre konflikter med sin ”lilla dam”, sedan de har börjat ha

familjeråd. Föräldrarna har fått bättre relation med sin dotter och det har blivit en positivare

stämning i familjen sedan flickan fick vara mer delaktig i olika beslut. En annan viktig sak

som en av föräldrarna har berättat var: ”… jag har fått lära mig på kursen att man ska ägna

minst tio minuter per dag på barnet, då ska det få ens fulla uppmärksamhet…” Mamman

berättar att det är guld värt, att om man börjar med det när man kommer hem så kan barnet

lätt sitta själv i två timmar och rita och greja och låta modern laga mat. En annan mamma

berättade att hon lärt sig att ha roligt med sina barn och att ta sig tid till det.

Tema 3 lyder: Tillämpar föräldrarna de strategier de lärt sig under kursen?

Sammanfattningsvis har nio av tio föräldrar tillämpat någon eller några strategier de har lärt

sig under kursen. De har använt sig av de strategier som passade in i deras familjesituation.

Endast en mamma tycker att hon inte tillämpar några strategier alls, eftersom hon känner att

hon varken har tid eller tålamod. Modern förklarar att man aldrig har tid eller ork i just sådana

situationen då det verkligen kör ihop sig, exempelvis när barnen ska iväg till skolan på

morgonen eller när det är läggdags. En förälder uttryckte att trots det bara är en tiondel av

kursens innehåll som hon använder sig av, så känner hon att det räcker. Hälften av föräldrarna

använder sig av kursboken och då som uppslagsbok, eftersom det är lätt att glömma om man

inte praktiserar det. De går tillbaka och tittar i boken när det uppstår nya situationer och

konflikter med barnen. Strategierna föräldrarna lär sig på kursen tillämpas olika beroende på i

vilken ålder barnet är i. Strategier som passar på en tvååring passar kanske inte på en sjuåring

osv. Active Parenting är inte bara en utbildning som ger färdigheter i barnuppfostran utan det

är process som sätter igång.

”… det känns jättemycket som en process, alltså man kan inte gå en kurs och sedan så är det

färdigt. Man utvecklas själv, barnet utvecklas, alltså detta är ju något som ska pågå till

barnet är stort ju.”

      En mamma tog upp att hennes son (6 år) är i en ålder där han är rädd för olika saker, som t

ex att åka hiss. Modern tyckte att det var väldigt viktigt att ta itu med det då och att allt annat

flyter på som vanligt. Hon tyckte att ”...det finns vissa grejer i den här kursen som man vill ge

sina barn, att de ska få en självkänsla, att de skall känna att de duger som de är, att de ska få

ett mod och att våga vara som de är och stå för sina åsikter.”
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      En av föräldrarna uttryckte att alla barn inte är så lätta att styra och därför ville hon få ett

redskap som skulle hjälpa henne att förstå hur barnet tänker och hur det agerar. Hon säger

även ”Det är aldrig så enkelt som det är på pappret utan ibland så fungerar det och ibland så

fungerar det inte alls. Så undrar man, varför fungerar det inte nu helt plötsligt?” Med detta

menar hon att barnet befinner sig i olika faser och helt plötsligt så är barnet inte den samme

som den var dagen innan. Därför ska man börja tänka om igen och se det utifrån en annan

synvinkel. Mamman menar även att det beror mycket på hur man själv är och vilket humör

man är på. ”Ibland har man mer tålamod och kan använda de här verktygen bättre.”

Tema 4 lyder: Hur var förälder- barnrelation före respektive efter kursen?

      De flesta föräldrarna tycker att de efter kursen låter sina barn rådslå och diskutera i större

utsträckning. De får vara mer delaktiga i beslut som rör familjen. Barnen får bestämma olika

mycket beroende på situation och ålder och föräldern har inte längre en lika auktoritär roll. En

mamma hade före kursen stora problem med sin son. Hon tyckte att de fastnade i negativa

mönster som ofta slutade med att hon blev väldigt irriterad och arg och att hennes son blev

ledsen. Hon tycker att tack vare kursen och det hon har fått lära sig har detta brutits. En annan

mamma tyckte att hon har blivit mycket mer uppmärksam på sitt eget beteende efter kursens

slut. Hon tycker att det är väldigt viktigt att lära barnen att prata om sina känslor och istället

för att bli arga, tala om hur man upplevde saker och ting. Modern beskriver att hennes dotter

har efter kursens slut kommit till det stadiet att hon pratar direkt istället för att först bråka.

Modern uttryckte att det har blivit en annan stämning i familjen och att de pratar mycket mer

med varandra istället för att skrika och skälla och sedan ha dåligt samvete. Man lär barnen det

beteende man själv visar, menar hon, t.ex. om man skriker på barnen när man är arg så lär

man dem det beteendet; att det är så man gör när man blir arg. Genom att visa barnen respekt

får man respekt tillbaka. ”Jag tycker att jag jobbar mer aktivt som förälder. Jag tycker att jag

på något sätt så förstår jag mer nu att det är ett jobb, man ska jobba med det.” , säger en

förälder.

      En mamma berättade att hennes dotter var orolig för att mamman skulle gå kursen Active

Parenting. Hon trodde att mamman skulle bli dum och mer sträng och att hon skulle få det

mycket sämre än tidigare. Så mamman tyckte inte att relationen med hennes dotter har

förändrats något. Det fanns även en till förälder som tyckte att hennes relation med barnet inte

har påverkats, eftersom hon inte tyckte att familjen hade sådana problem att det skulle ge

radikala förändringar. Hon tycker ändå att kursen gav henne mer medvetenhet om sin roll som
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förälder. Mamman tycker att hon tänker mer på varför barnet reagerar som det gör samt vad

det är som utlöser bråken. Hon tänker även mer på att berömma sitt barn.

Tema 5 lyder: Hur upplevde föräldrarna kursen i sin helhet?

      Samtliga föräldrar var nöjda med kursen. De flesta skulle vilja att man träffades ett par

gånger per år för att diskutera och repetera vissa bitar och för att hålla informationen aktuell.

      Under kursen i Active Parenting fick föräldrarna efter varje träff hemuppgifter som de

skulle träna på hemma. Två av föräldrarna tyckte inte att det var svårt att göra dessa uppgifter,

eftersom det bara var två veckor mellan träffarna. De menade att det kanske inte kommer en

situation som faller naturligt och då är det svårt att utföra uppgifterna.

      Tre deltagare tyckte att kursen borde ha varit lite mer styrd till sitt innehåll. Kursledaren

lät deltagarna bestämma ganska mycket om vad de skulle prata om. En förälder hade önskat

lite mer professionalism. Hon tyckte ibland att det kändes som en ”lekstuga”. Det var inte den

bästa kursen hon gått, men hon säger att det kanske berodde på att den var alldeles ny. Mer än

hälften av deltagarna ansåg att kursen var lite för amerikansk bland annat på grund av

videofilmen. De tyckte att den borde ha varit mer anpassad till svenska förhållanden, då

videoscenerna var väldigt tillrättalagda med påklistrade leenden. ”Jag skulle uppdatera boken

och videon för de känns lite gammeldags. Det känns som om det var många år sedan bilderna

i boken togs och videon gjordes.” Det känns inte modernt, det gör det inte”, säger en mamma.

      Hälften av deltagarna uttryckte en önskan om att deras respektive skulle ha gått kursen.

En kvinna tror att bristen på män beror på de inte är vana vid att gå kurser där man sitter och

pratar familjeproblem. En annan menade att pappornas intresse inte alltid är lika stort som

mammornas och att det hade varit intressant att få höra hur de tycker och tänker. En förälder

ansåg att om man inte har den andre partnern som stöd, får man inte ut lika mycket av kursen.

Hennes sambos inställning är ”Gör du det, det blir nog bra. Du kan väl berätta när du

kommer hem.” Det fungerar ju inte så, menar hon. Hälften av de andra deltagarnas män hade

samma inställning till kursen; att kvinnan skulle gå och sedan återberätta för honom.

      Varenda en av föräldrarna kan rekommendera kursen till andra. Är man inte utbildad

barnskötare eller pedagog kan man många gånger vara osäker på sin roll som förälder, säger

en av dem. ”Tveka inte, gå den. Du har ingenting at förlora, men jättemycket att vinna”,

säger en annan. ”Även om man inte köper allt så är det ju alltid någonting man kan ta till sig

som förälder”.

      Mer än hälften menade på att kursen var ett bra hjälpmedel även i arbetslivet. En av dem

uttryckte det som att kursen var en bra investering, både tiden och pengarna. Dessutom lärde
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hon känna sig själv och har nytta av kunskapen både i hemmet och på jobbet. ”Är man

intresserad av sitt jobb som förälder tycker jag att man ska gå kursen”, säger hon. En av

deltagarna tyckte att kursen kostade en hel del, men att det var det värt. Hon menar att om

man t.ex. köper ett träningskort så varar det en viss period, men den kunskapen man fick på

kursen har man resten av livet.

Tema 6 lyder: Vad tyckte föräldrarna om att kursen gavs i grupp?

      Alla deltagare ställde sig positiva till att kursen gavs i grupp, bl.a. för att de kunde utbyta

erfarenheter med varandra och fick andra infallsvinklar. En kvinna uttryckte det som så att

man aldrig annars sätter sig ner och diskuterar problem på ett strukturerat sätt. ”…man får

verkligen höra och förstå att även andra barn kan bete sig som ens eget, vilket man aldrig

tror att de gör. Man fick också många tips av de andra föräldrarna, hur de hade gjort i olika

situationer”, säger en annan. Hon tyckte även att det var väldigt trevligt att sitta och diskutera

med övriga deltagare och att det gav mer än att göra hemuppgifter och titta på videoavsnitt.

Kurserna gavs i grupper om 4-8 deltagare. Tre av deltagarna tog själva upp att det var positivt

med en sådan lite grupp, eftersom man fortare lär känna varandra och vågar öppna sig.

Dessutom kunde alla komma till tals. En av deltagarna var missnöjd med

gruppsammansättningen, då minst hälften av deltagarna kände varandra sedan tidigare. Detta

gjorde att de diskuterade interna problem som tog upp mycket tid. Trots att problemen var

allmängiltiga, kände sig kvinnan lite utanför. En av deltagarna upplevde att det har sina

baksidor med att diskutera i grupp; ”…alla vill ta upp sina problem och vill helst ha lösning

på dem också och det kan ta ganska lång tid så att det var mycket kacklande. Sedan är det

alltid vissa som kan ta för sig mer plats.”

      En annan förälder tyckte att det var ett väldigt öppet klimat i gruppen med en trygg

stämning som gjorde att det kändes bra att prata med de andra föräldrarna, trots att de inte

kände varandra sedan tidigare. Hon tycker även att gruppverksamheter är väldigt positivt över

lag.

5. ANALYS

Gunilla Halldén (1992) tycker att man kan förstå att föräldrar söker sig till experter, speciellt

när de inte kan förklara sitt barns beteende eller är oroliga för dess framtid. De söker även

hjälp om de är osäkra på om och hur de bör handla eller när deras försök att tillrättavisa barnet

framkallar motstånd eller gör det olyckligt. (Ibid.) När vi frågade, vilka förväntningar

föräldrarna hade innan kursen svarade då alla att de ville få praktiska råd och tips om
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uppfostran samt hur man sätter gränser för sina barn. De säger även att  mycket i deras roller

som föräldrar har bekräftats genom kursen.

      I Barnomsorgsgruppens första betänkande, SOU 1975:87, betonas det att

föräldrautbildning bör vara ett led i de insatser som samhället gör för att skapa goda villkor

för familjen, att alla föräldrar får stöd i sitt föräldraskap och inflytande över sin och barnens

situation. Utifrån intervjuerna med föräldrarna kan vi konstatera att samtliga föräldrar har

blivit bättre rustade i sin föräldraroll. Övervägande delen av föräldrarna tycker att de har fått

en bättre relation till sina barn efter att ha gått kursen. Barnkonventionen (2002) säger att barn

som är i stånd att bilda egna åsikter ska fritt få uttrycka dessa i frågor som rör barnet. Detta

uppfyller föräldrarna, då de diskuterar i större utsträckning idag med sina barn och låter dem

bestämma mer, efter utbildningen. Endast två föräldrar ansåg inte att kursen ändrat deras

relation till barnet eller barnets beteende. Detta hänger samman med att deras familjerelation

redan innan kursen var positiv.

      Zimsen (1992), menar att barn bör ha inflytande gällande vilka regler som ska gälla i

hemmet. Dock kan och ska inte barn fatta viktiga beslut som rör familjen. Föräldrarna bör

lyssna på barnen och ta vad de säger på allvar så att de känner att man lyssnar på deras ord.

Det är vuxna som har huvudansvaret och det slutliga avgörandet och det är upp till föräldrarna

att komma fram till vilka krav och förväntningar man kan ställa på barnet. (Ibid.)

Föräldraskap är utvecklande och utmanande. Det innebär att ta ansvar, ha tålamod, räcka till,

ha tid och kraft för att hjälpa till rätta och ge stöd. Föräldrars självförtroende och tillit till sin

egen förmåga kan ökas genom ett väl fungerande stöd. De upplevelser och erfarenheter som

barn och unga får förbereder dem för sitt föräldraskap. (SOU 1997:161) Är det stödet något

som kan uppnås genom kurser? Kan man verkligen lära sig att ha mer ansvar och tålamod?

      Som vi har nämnt tidigare är ansvar och samarbete två av grundpelarna i Active

Parenting. Det första steget i att förbereda barnen för att bli ansvarsfulla vuxna är att man som

förälder ska sluta anklaga och straffa dem för deras misstag och icke önskvärda uppförande,

eftersom detta leder till bortförklaringar och undvikande av ansvar från barnens sida. Den så

kallade valmetoden är en del i utbildningen som ska utveckla ansvarskänsla och samarbete

hos barnet. Kunskap i hur valmöjligheter kan minska maktkampen mellan barn och förälder är

något som uppskattades av föräldrarna. De fick lära sig att ge barnet valmöjligheter, beroende

på barnets ålder och mognad. Denna metod använder, efter kursen, samtliga föräldrar i

uppfostran av sitt/sina barn. En grundförutsättning för ansvar är frihet att välja.

      En annan viktig del i utbildningen som samtliga deltagare har lärt sig är hur man löser

konflikter så att båda parter vinner på det. Hälften av deltagarna menar att de låter barnen vara
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mer delaktiga i beslut som rör familjen och har inte lika auktoritärt förhållande till dem

längre. Ett steg i processen att utveckla barnet till en ansvarsfull individ är att de lär sig att

fatta beslut och acceptera konsekvenserna av dessa val. Föräldrarna har lärt sig att istället för

att bli arga och gräla, beskriva för barnet det uppförande eller situation som de vill förändra

och berätta vad de känner inför situationen samt förklara vad de vill ha gjort. Kort sagt har

samtliga föräldrar lärt sig att prata mer öppet om sina känslor och visa ömsesidig respekt för

sitt/sina barn.

      Hur man som förälder stärker barnets mod och självkänsla är en viktig del i Active

Parenting. Dessa begrepp är de två resterande grundpelarna i utbildningen. Självkänsla

innebär att man tror på sig själv och att man duger. En bra självkänsla ger barnet större mod.

Detta fick deltagarna lära sig bl.a. genom övningar på kursen och genom hemuppgifter.

Samtliga föräldrar tycker att det är viktigt att visa ömsesidig respekt. Det ledde till att

samtliga föräldrar blev bättre på att uppmuntra och berömma sitt/sina barn. De flesta av dem

menar att de tänker och koncentrerar sig mer på att berömma sitt/sina barn när de har gjort

något positivt istället för att påpeka det negativa. Dreikurs menar att ”Barn behöver

uppmuntran som växter behöver näring”. (Popkin, 1999, sid. 34)

      Sammanfattningsvis använder sig föräldrarna av någon/några metoder de fått lära sig

genom kursen. Föräldrarnas uppfostringsmetoder har en stark inverkan  på barnets utveckling

och deras framtida personligheter, menar Gunilla Halldén (1992) När barn upplever att det de

är och gör ger föräldrarna tillfredsställelse, blir de själva nöjda och känner sig betydelsefulla,

eftersom föräldrarna betraktar just dem som källa till sin tillfredsställelse, menar Bettelheim

(1990). Många av föräldrarna upplevde just de här känslorna genom olika hemuppgifter och

övningar som de använder sig av även nu när kursen är slut.

      Det moderna föräldraskapet visar att båda föräldrarna förvärvsarbetar och tillbringar

mindre tid i hemmet. Trots detta lägger kvinnorna ner mer tid på barnens fostran än männen.

Hälften av deltagarna uttryckte en önskan om att deras män skulle ha gått föräldrakursen.

Många av kvinnorna tyckte även att det är de som står för uppfostran och att de önskade att

papporna skulle ta mer plats, vilket även stämmer överens med forskning som visar att

kvinnor har det direkta ansvaret för barnen. Detta kan innebära att män och kvinnor har olika

syn på föräldraskap. Detta stämmer överens med det Bäck-Wiklund & Bergsten (1997)

skriver; att männen har en tendens att se på föräldraskapet som något naturligt och som mer

eller mindre löser sig självt. Detta leder till en mer avvavktande och passiv fostran, medan

mödrarna uttrycker ett vårdande och aktivt fostrande till sitt/sina barn.
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      Active Parenting är ett amerikanskt koncept och är väldigt populär i USA. I Sverige

däremot, ansåg mer än hälften av deltagarna att kursen var lite för amerikansk. De tycker att

videofilmerna och kursboken bör vara mer anpassade till svenska förhållanden.

      Problemlösning i grupp har uppskattats av åtta föräldrar. De tyckte att det var väldigt

positivt att diskutera i grupp och utbyta sina erfarenheter. Som Rogers (1975) menar, kan det

vara svårt att fatta beslut på egen hand och då kan gruppen vara ett viktigt stöd. Man kan

genom gruppen få råd och hjälp, men även bli bekräftad i sin roll som förälder. (ibid.)

6. SLUTDISKUSSION

Syftet med denna uppsats har varit att utvärdera utbildningen Active Parenting genom

intervjuer med föräldrar. Vi ville undersöka vad föräldrarna tyckte om kursen i sin helhet. De

var nöjda och känner att förväntningar och resultat stämde väl överens och att de fick

användbara redskap och metoder att tillämpa i uppfostran av sitt/sina barn. Övervägande del

av föräldrarna har använt någon/några av de strategier som lärdes ut under kursen. Detta har i

sin tur påverkat relationen mellan barn och förälder, vilken i de flesta fall blivit förbättrad

efter kursens slut. Föräldrarna låter barnen vara med och bestämma i större utsträckning än

innan. Sammanfattningsvis kan alla föräldrarna rekommendera kursen. De tyckte att kursen

var en bra investering för framtiden och att man inte har någonting att förlora på att gå den,

men väldigt mycket att vinna.

      På senare tid har pappas roll betonats mer och mer, t.ex. att de har rätt till tre månaders

föräldrapenning och att de borde ta mer ansvar för barnets uppfostran. Ett av Active

Parentings delmål var att båda föräldrarna skulle delta i kursen och gemensamt komma fram

till hur uppfostran av sitt/sina barn skulle ske. Vi blev dock förvånade över att det fanns så få

pappor som deltar i föräldrakurser eller allmänt i barnuppfostran. Några av mammorna

uttryckte att det var dem som hade huvudansvaret för barnen. Vissa av papporna deltog

genom att läsa kursboken (”Aktivt Föräldraskap”), men det är inte samma sak som att delta i

kursen och i dess diskussioner.

      Barnomsorgsgruppen (SOU 1975:87) menar även att föräldrautbildning kan vara ett

medel för att åtgärda förekomster av misshandel, missbruksproblem eller social misär. Det är

svårt att veta om föräldrautbildningen har varit förebyggande utifrån vår studie. Barnen var

relativt unga när deltagarna gick utbildningen och det är svårt att förutse hur de kommer att

bete sig som tonåringar, bl.a. eftersom det inte har gått speciellt lång tid sedan föräldrarna

gick utbildningen. Det förfaller som så att de föräldrar som sökte sig till föräldrautbildningen

är föräldrar utan större bekymmer och endast gick kursen i önskan om att få stöd i sitt
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föräldraskap. Man kan undra var är de föräldrar som verkligen har bekymmer med sina barn.

Varför söker sig inte dem som verkligen har problematiska situationer till föräldrakurser? Är

det för att de är rädda för samhällets insatser så som sociala myndigheter?

      Lagerberg & Sundelin (2000) säger att varma relationer och god problemlösningsförmåga

i familjen hänger samman med minskad brottslighet hos barn. De menar att fostran fungerar

bäst där krav och kontroll kombineras med stöd och engagemang från föräldrarnas sida samt

öppenhet mellan föräldrar och barn. Kan en föräldrautbildning minska brottslighet hos barn

om man redan från början av sitt föräldraskap haft en dålig relation med barnet och använt sig

av en otillräcklig uppfostringsstrategi? Hur många sådana fall söker sig till föräldrakurser om

de inte vet om de gör rätt eller fel? Många föräldrar har kanske aldrig haft varma relationer

som barn och har därför svårt att ge det till sitt/sina barn.

      Barn i lågstatusfamiljer löper större risk än andra barn att få psykosociala problem samt

skolproblem, visar forskningsresultat.(Lagerberg & Sundelin, 2000) Familjerna vi intervjuade

tillhörde medelklassen. Detta innebär dock inte att deras barn är förskonade från sådana

problem. Det kan däremot finnas risk att dessa föräldrar ställer högre krav på sina barn; att de

måste lyckas bättre och vara framgångsrika i skolan samt i framtiden, för att motsvara

föräldrarnas förväntningar. Detta i sin tur kan ge barnen dåligt självförtroende och en känsla

av att inte räcka till.



35

LITTERATURFÖRTECKNING

Alfred, Adler (1935) Kurs i individualpsykologi. Stockholm: Åhlén & Söners förlag.

Bettelheim, Bruno (1990) Att duga som förälder. En bok om barnuppfostran. Nordstedts.

Bäck- Wiklund, Margareta & Bergsten, Birgitta (1997) Det moderna föräldraskapet. En
studie av familj och kön i förändring. Natur och Kultur.

Dale, Erling Lars (1981) Vad är uppfostran? En studie i socialpedagogik och en uppgörelse
med den ”alternativa pedagogiken”. Stockholm: Natur och Kultur.

Eresund, Pia (2002) Att behandla störande beteende. Metodutveckling i barnpsykoterapi.
Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Eriksson, B & Karlsson, Per-Åke (1998) Utvärdera bättre. För kvalitetsutveckling i
socialtjänsten. Stockholm: Gothia.

Feldman, Wulff (1981) Föräldrautbildning i samtalsgrupp. Handledning för gruppledare och
föräldrar. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Gordon, Thomas (1976) Aktivt föräldraskap. Stockholm: Askild & Kärnekull.

Halldén, Gunilla (1992) Föräldrars tankar om barn. Stockholm: Carlssons Bokförlag.

Halldén, Gunilla (1990) Se barnet! Tankegångar från tre århundraden. Rabén & Sjögren.

Hansson, Kjell (2001) Familjebehandling på goda grunder. En forskningsbaserad översikt.
Stockholm: Gothia.

John, Oliver P & Pervin, Lawrence A (1996) Personality. Theory and research. Seventh
edition, John Wiley & Sons, Inc.

Lagerberg, Dagmar (1983) Föräldrautbildning – för vem? Om utvärdering av
föräldragrupper. Stockholm: Liber förlag.

Lagerberg, Dagmar & Sundelin, Claes (2002) Risk och prognos i socialt arbete med barn.
Forskningsmetoder och resultat. Stockholm: Gothia AB.

Nationalencyklopedin (1989) Höganäs: Bra Böcker AB.

Popkin, Michael H (1999) Aktivt föräldraskap. För föräldrar till 2-12 åringar. Malmö:
InterGraf AB.

Repstad, Pål (1999) Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund:
Studentlitteratur.

Rogers, Carl (1975) Människor i grupp. Om encountergrupper – vart de syftar och hur de
fungerar. Stockholm: Wahlström & Widstrand



36

Sommer, Dion (1997) Barndoms psykologi. Utveckling i en förändrad värld. Hässelby: Runa
Förlag AB.

Wahlgren, Anna (1999) Nya barnaboken. Barnavård och barnuppfostran, 0-16 år. Bonnier
Carlsen.

Zimsen, Karen (1992) Hjälp, mitt barn växer ifrån mig! Om föräldrar, barn och
familjemönster. Stockholm: Natur och kultur.

Internet

Active Parentings hemsida http://www.activeparentingsweden.com

Om Thomas Gordon http://www.itv.se

Officiella tryck

SOU 1980:27 Barn och vuxna. Barnomsorgsgruppens slutbetänkande om föräldrautbildning.
Kungälv: Gothab.

SOU 1997:161 Stöd i föräldraskapet. Betänkande av utredningen om föräldrautbildning.
Stockholm: Gothab.

UD info (2002) Konventionen om barnets rättigheter. Stockholm: Nordstedts.

Tidskriftsartiklar

Brander, Ann & Näslund, John (2002) Vägledda föräldrar räddar barn. Svenska Dagbladet,
2002-01-17.

Hellner, Annika (2001) Barn behöver en fast grund inför tonåren. Fokus, nr 18.

Nordin, Eva (2000) Hur hanterar man en tonåring som slåss för sin självständighet? Må bra,
nr 10.

Intervju

Pia Gustavsson (kurator på Bladinsskolan, kursledare i Active Parenting). Bandinspelad

intervju den 8 april 2003.



37

Bilaga 1

Till berörda föräldrar

Vi är två socionomstuderande på Socialhögskolan vid Lund Universitet. Denna termin, som är

den sjätte av sju terminer, läser vi om barn- och ungdomar i socialt arbete. I kursen ingår det

att skriva en 10-poängs uppsats på C-nivå. Vi har valt att skriva om föräldrautbildningen

active parenting. Vårt syfte är att utvärdera kursen utifrån föräldrars synvinkel som redan har

gått den. Vad tyckte föräldrarna om kursen i sin helhet? Vad hade de för förväntningar innan

de började den? Har dessa förväntningar uppfyllts?

Vi önskar få kontakt med föräldrar som har gått kursen active parenting i Malmö. Vi har för

avsikt att intervjua 10-12 föräldrar. Dessa intervjuer kommer att göras enskilt med var och en

på valfri plats. Vi har 10 intervjufrågor och vi beräknar det ta en timme att gå igenom dem.

Samtliga intervjuer kommer att spelas in på band för att sedan skrivas ner. Deltagande är

självfallet frivilligt. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och föräldrarna

kommer att vara anonyma.

Vi önskar påbörja intervjuerna vecka 14. Ni kan nå oss på telefon; Marianne 040 – ---, eller

Agnieszka 040 – ---.

Med vänliga hälsningar

Marianne Smedberg och Agnieszka Pudlowska
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Bilaga 2

INTERVJUFRÅGOR TILL FÖRÄLDRAR SOM GÅTT KURSEN I ACTIVE
PARENTING

1. Vad var det som gjorde att du ville gå kursen i Active Parenting?

2. Vad hade du för förväntningar innan du började kursen?

3. I vad mån har förväntningarna uppfyllts? (Kan du berätta mer om det?).

4. Hur kändes det att träffa och samtala med andra föräldrar i gruppen?

5. Vad tyckte du om att få hemuppgifter och sedan diskutera dem i gruppen?

6. Hur upplevde du kursen i sin helhet?

7. Vad uppskattade du mest/minst i kursen?

8. Vilken betydelse tycker du att gruppledaren hade för vad du fick ut av kursen?

9. Är det något du skulle vilja ändra på i kursen? (I så fall vad?).

10. Har du efter kursens slut tillämpat metoderna du lärde dig under kursen?

11. Har ditt förhållande till ditt/dina barn påverkats av det du lärt på kursen? (Kan du berätta
mer om det?).

12. Vad skulle du vilja säga till de föräldrar som funderar på att gå kursen, men som ännu inte
har bestämt sig?
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Bilaga 3

INTERVJUGUIDE TILL PIA GUSTAVSSON

1. Vad är bakgrunden till att Active Parenting startade?

2. Finns utbildningen i hela Sverige? Var i så fall?

3. Hur ser dess omfattning ut i Malmö?

4. Finns det några motsvarande utbildningar i Sverige/Malmö?

5. Hur kom du själv i kontakt med Active Parenting?

6. För vilka förälder/föräldrar anser du att Active Parenting är en bra utbildning?

7. Vilka är dina erfarenheter av utbildningen? Positiva/negativa? (Kan du berätta mer om

det?).

8.   Vad tror du om framtiden för Active Parenting i Sverige?

9.   Är det något du vill tillägga?


