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Sammanfattning 
 
Föräldraskap är något som berör människor i alla delar av samhället och i Sverige erbjuds föräldrar 
statliga föräldraskapsstödsinsatser bland annat i form av föräldrautbildning under graviditeten 
och småbarnsåren. Syftet med min studie var att undersöka vad ansvariga för planering och 
genomförande av föräldraskapsstöd i form av föräldrautbildning uppfattar som relevant att lära 
ut genom föräldraskapsstödsinsatser i form av föräldrautbildning och hur detta genomförs. Jag 
valde att studera detta då jag upplevde att det fanns lite forskning inom detta specifika område 
utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Jag har i denna studie arbetat utifrån en kvalitativ 
forskningsmetod. Datainsamlingen till denna studie genomfördes utifrån sex stycken intervjuer 
med pedagoger som har arbetat eller arbetar med föräldraskapsstödjande insatser i form av 
föräldrautbildning. Intervjuerna var av semistrukturerad form och har analyserats utifrån en 
hermeneutisk forskningstradition. Den teoretiska utgångspunkten har varit didaktisk. Studien 
visade bland annat att pedagoger har en central roll i föräldrautbildningen och att det som beskrivs 
som lärande är att stärka den kunskap som redan existerar. Arbetet som helhet har bidragit till att 
ge mig en större insikt om att detta är ett område som skulle kunna utforskas mer inom det 
pedagogiska forskningsfältet.  

 
Nyckelord: föräldraskap, föräldraskapsstöd, nyanlända föräldrar, pedagogisk praktik 
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Förord 
 

I Sverige är det vanligt att man förbereder sig för att bli och att vara förälder genom att delta i 
någon av de föräldraskapsstöd i form av föräldrautbildningar som erbjuds. Det finns ingen mall 
för hur en förälder ska vara. Trots detta så finns det föreställningar och uppfattningar runt omkring 
oss om hur föräldrar ska uppfostra sina barn. Det kan skapa en känsla av att man som förälder 
tänker att det krävs speciella kunskaper för att vara förälder eller att man behöver lära sig att vara 
förälder. Men hur det lärs det då ut? Ser det likadant ut oberoende av vem som ska lära sig? Det är 
dessa tankar som ligger till grund för detta arbete och mitt intresse för detta ämne har bara växt 
under tiden som arbetet har pågått. Jag vill tacka alla som på olika sätt har bidragit till denna 
uppsats. Utan er hade inte detta arbete kunna genomföras.  
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Inledning  
 

Den första januari 2020 blir Barnkonventionen inkorporerad i svensk lag. I Barnkonventionen står 
att läsa ”Barnets föräldrar eller vårdnadshavare, har gemensamt huvudansvar för barnets 
uppfostran och utveckling, med statens stöd” (UNICEF Sverige, 2009). Tanken med detta är att 
genom att ge stöd till föräldrar i form av bland annat föräldrautbildning så kan barns villkor i livet 
och i samhället utvecklas till det bättre. Föräldraskap är något som berör och upprör människor i 
alla delar av samhället och i Sverige erbjuds föräldrar statliga föräldraskapsstödsinsatser i form av 
föräldrautbildning under graviditet och småbarnsår inom bland annat mödravård, barnhälsovård, 
på öppna förskolor och vid familjecentraler (SOU, statens offentliga utredningar, 2008).   

Större delen av befolkningen har möjlighet att bli föräldrar. Det används idag flera olika metoder 
och modeller. Vilken yrkeskår som står för utbildningen skiljer sig också åt och 
föräldraskapsstödsinsatser är något som ger plats för olika professioner, till exempel pedagoger, 
sjuksköterskor, psykologer och socionomer. Det är en lärandesituation som inte är enkel att 
definiera och kanske inte heller lätt att förmedla. I denna är föräldraskap den kunskap som ska 
förmedlas och jag var intresserad av hur den definieras och lärs ut. I min studie har jag valt att 
fokusera på hur pedagoger arbetar med dessa frågor i praktiken. Jag var intresserad av deras tankar 
om denna lärandesituation då den för mig var förhållandevis diffus. Jag ville undersöka hur 
föräldraskap lärs ut genom föräldraskapsstödsinsatser i form av föräldrautbildning. Det är en 
kunskapsproducerande verksamhet och objektet för min undersökning är själva 
undervisningssituationen ur ett pedagogiskt perspektiv. Intentionen med denna studie var att 
undersöka vad ansvariga för planering och genomförande av föräldraskapsstöd i form av 
föräldrautbildning uppfattar är relevant att lära ut genom föräldraskapsstödsinsatser och hur detta 
genomförs. Jag har valt att fokusera på de statligt stödda föräldrautbildningarna för att de är 
tillgängliga för merparten av föräldrarna i vårt samhälle. 

Widding (2011) tar i en artikel upp att materialet till ett föräldraskapsstödsprogram innehåller en 
förförståelse om att invandrade och nyanlända föräldrar är i behov av föräldraskapsstöd och 
diskuterar om det går att utgå ifrån att en svensk föräldraskapsmetod är mer fungerande än den 
som redan existerar. Detta är något som fick mig intresserad av att undersöka om 
lärandesituationen kring föräldraskapsstöd i form av föräldrautbildning ser likadan ut för 
svenskfödda och nyanlända föräldrar och hur de pedagoger som arbetar med att genomföra dessa 
insatser har för tankar kring detta.  Detta arbete ville jag genomföra utifrån en intervjustudie ur en 
kvalitativ forskningsmetod. Detta genom att först skapa en historisk överblick över hur 
föräldraskapsstöd i form av föräldrautbildning har utvecklats i Sverige, vidare skapa en överblick 
över tidigare forskning inom detta fält. Datainsamlingen till denna studie genomfördes utifrån sex 
stycken intervjuer med pedagoger som har arbetat eller arbetar med föräldraskapsstödjande 
insatser i form av föräldrautbildning i en kommun i södra Sverige. Intervjuerna var av 
semistrukturerad form och har analyserats utifrån en hermeneutisk forskningstradition. Den 
teoretiska utgångspunkten har varit didaktisk. Intervjuerna redovisas i ett resultat och mitt arbete 
avslutas med en diskussion.  
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Definition 
 
Föräldraskapsstöd 
Föräldraskapsstöd är den övergripande term som används för allt stöd för föräldrar som erbjuds 
via landsting och kommuner genom exempelvis barnavårdscentraler, öppna förskolor och även 
genom förskoleverksamhet. Men även forum på internet, studieförbund, intresseföreningar och 
inom den privata sektorn. Det definieras i Föräldraskapsstöd – en vinst för alla (SOU, 2008) som ” Ett 
brett utbud av insatser som föräldrar erbjuds ta del av och som syftar till att främja barns hälsa och 
psykosociala utveckling.” (SOU, 2008, s. 24).  

 I definitionen ingår även det riktade stödet, exempelvis till särskilt utsatta föräldrar eller föräldrar 
till barn med neuropsykiatriska diagnoser. Den definition av begreppet föräldraskapsstöd som 
används mest frekvent inom svensk forskning härstammar från statliga utredningar och är en 
sammanfattande definition. Föräldraskapsstöd definieras som insatser av olika slag, till exempel 
aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar som stärker föräldraförmågan och relationen 
mellan förälder och barn. Det kan handla om att ge föräldrar kunskap om barnets rättigheter, hälsa 
och utveckling eller att stärka föräldrars relation till varandra eller deras sociala nätverk 
(Regeringskansliet, 2018).   

Föräldrautbildning 
Det är just lärandesituationen jag är intresserad av att undersöka och studera och även om de 
intervjuade delvis benämner sitt arbete som föräldraskapsstöd så har jag valt att beskriva detta 
riktade stöd som föräldrautbildning kontinuerligt i min uppsats. Med föräldrautbildning avser jag 
en lärandesituation i form av någon pedagogisk modell riktat till föräldrar.  

Fram tills 1990-talet användes samlingsbegreppet föräldrautbildning för att beskriva statligt stödda 
insatser för föräldrar, men ersattes oftare med begreppet stöd i föräldraskapet. Även om det är mer 
förekommande att det benämns på detta vis är det inte så att det helt har ersatt ordet 
föräldrautbildning då det inte finns något tydligt ersättningsord. Begreppet föräldrautbildning 
ingår även i definitionen föräldraskapsstöd och syftar vanligtvis på ett mer strukturerat stöd eller 
program till föräldrar. I mitt arbete har jag valt att använda mig av begreppet föräldrautbildning 
då jag åsyftar den delen av föräldraskapsstödjande insatser.  

Nyanlända föräldrar 
Min ambition var att hitta ett uttryck som kunde beskriva personer som inte har bott en längre tid 
i Sverige, men där tidsspannet för deras vistelse i Sverige är inte definierad. I brist på ett bättre 
uttryck så har jag valt att använt mig av definitionen nyanlända föräldrar i min intervjuguide. 
Begreppet används främst för att beskriva en person under den första tiden i Sverige, och i 
huvudsak för flyktingar.  

Med nyanländ i enlighet med förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare avses 
en person som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, dock utan begränsning 
till viss ålder. Den så kallade etableringslagen från 2010 reglerar även ansvarsförhållandet mellan bland annat 
arbetsförmedlingen, kommunerna och länsstyrelserna vad gäller nyanlända. 
Nyanländ är en person som har mottagits inom ramen för kommunens flyktingmottagande och ingår i etableringslagen, 
vilket exempelvis kan vara kvotflyktingar eller familjeåterföreningar till ensamkommande barn. Samtliga har 
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uppehållstillstånd när de bosätter sig i kommunen. Under de närmsta 24 månaderna räknas personen som nyanländ och 
ingår i den så kallade etableringslagen och har rätt till insatser via arbetsförmedlingen. (Immigrantinstitutet, 2019) 

Denna definition får stå som ram och förtydligande för den beskrivning av uttrycket nyanländ som 
jag har valt att använda i mitt arbete.  
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Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vad ansvariga för planering och genomförande av 
föräldraskapsstöd i form av föräldrautbildning uppfattar är relevant att lära ut genom 
föräldraskapsstödsinsatser. Även att undersöka hur detta genomförs och för att beskriva hur 
fenomenet föräldraskap definieras i föräldraskapsstödjande insatser i form av föräldrautbildning 
och för att synliggöra eventuella skillnader beroende på om insatsen riktas till svenskfödda eller 
nyanlända föräldrar. 

Frågeställningar 
 

För att studera detta syfte har jag valt att använda mig av följande frågeställningar: 

Vilka didaktiska val görs i relation till lärandesituationen av föräldraskap? 

Vad anser de som planerar och genomför insatserna att föräldrar ska ha tillgodogjort sig för 
kunskap om föräldraskap? 

Vad innebär föräldraskap för de som planerar och genomför föräldraskapsstödsinsatser i form av 
föräldrautbildning? 

På vilket sätt definieras svenskt föräldraskap i föräldraskapsstödsinsatser i form av 
föräldrautbildning? 
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Bakgrund 

Historisk tillbakablick 
Här följer en historisk genomgång av det statligt stödda föräldraskapsstödet och 
föräldrautbildningen i Sverige. Samt ett förtydligande av de statligt stödda utredningar som varit 
av betydelse för föräldraskapsstöd och ett nedslag i föräldraskapsstödets relation till den 
samhälleliga utvecklingen.  

Att föräldrar ska kunna få stöd och hjälp i sitt föräldraskap genom en statligt stödd 
föräldrautbildning i Sverige är en tanke som startade under 1930-talet. Då sågs en sjunkande 
befolkningsökning som ett samhällsproblem under tiden det samtidigt fanns en stigande 
arbetslöshet och en tredjedel av befolkningen led av undernäring (Gleichmann,2004). 
Befolkningskommissionen tillsattes och tanken om ett förebyggande perspektiv inom 
föräldraskapet fick en stark skjuts genom att Alva Myrdal på 1940-talet efter resor i Nordamerika, 
sett hur den amerikanska modellen för kurser för nyblivna föräldrar användes och tog med sina 
erfarenheter hem till Sverige. 1936 hade Alva Myrdal varit med och startat det socialpedagogiska 
seminariet som senare kom att bli Förskoleseminariet vid den socialpedagogiska institutionen, där 
det utbildades barnpedagoger som främst arbetade vid HSB:s lekskolor. Efter sina resor började 
hon verka för en svensk kursmodell, bland annat genom att skriva och publicera texter om ämnet 
och genom att starta studiecirklar inom föräldra- och barnkunskap i ABF:s regi (Lundkvist & 
Roman, 2008).  

Under 1950-talet växte sig tanken på satsningen på stöd för familjer större och befästes och under 
1960-talet var föräldraskapsstöd och föräldrautbildning en sak som diskuterades i riksdagen som 
en del av förbättringen för barns levnadsvillkor. Under början av 1970-talet initierades statliga 
utredningar, barnomsorgsgruppen tillsattes och 1978 kom SOU:n (1978:5) som behandlade behovet 
av statligt stödd föräldrautbildning för nyblivna föräldrar men även för barn i förskole- och 
skolåldern. Detta utmynnade i ett beslut 1979 om att statliga barnavårdscentraler och liknande 
instanser skulle erbjuda kurser i föräldraskap till nyblivna förstagångsföräldrar (Littmarck, 2012). 
Under åren som följde under 1980-talet stannade arbetet med att utveckla och utöka ett statligt 
föräldraskapsstöd inom mödra- och barnhälsovården av något. Deltagandet i 
föräldrautbildningarna var under 1980-talet 60 % och det vände först under början på 1990-talet 
(Socialstyrelsen, 1992).  

Senare under 1990-talet kom det ytterligare en statlig utredning där bland annat det föreslogs att 
begreppet föräldrautbildning skulle breddas med att istället benämnas som stöd till föräldrar. 
Under slutet på 1990-talet och under 2000-talet så blev det statliga direktivet breddat, fler statliga 
utredningar tillkom och föräldraskapsstödsinsatser kunde beslutas och börja utformas på 
landstings- och kommunal nivå. Det blev även mer förekommande att kurser, metoder och 
utbildningsprogram hämtades från andra länder och applicerades på svenskt föräldraskap. 
Frivilligorganisationer och föreningar sågs som aktiva aktörer inom föräldraskapsstödsfältet 
(Wissö,2012). Detta ledde i sin tur till att det under senare delen av 2000-talet skapades en större 
efterfrågan och marknad för föräldrautbildningar i både privat och kommunal regi. I samband med 
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att en ny SOU släpptes 2008(2008:131) avsatte sittande regering ett betydande belopp för utveckling 
av det statliga föräldraskapsstödet och för forskning inom detsamma.  

 

Förtydligande av Statens offentliga utredningar  
I SOU:n som kom 1978 (1978:5) utreddes bland annat formerna för de uppsökande verksamheterna 
för förskolebarn samt att pröva information och utbildning i barnuppfostringsfrågor samt 
angränsande frågor rörande föräldraskolning. Den hade fokus på mål för och behovet av 
föräldrautbildning. Den tog upp ett konkret upplägg av föräldrautbildning kring barnets födelse 
inom mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, föräldrautbildning på BB och även material om 
utbildningar och information till invandrade föräldrar och föräldrar till barn med funktionshinder. 
SOU:n som kom 1997 (1997:161) hade i uppdrag att föreslå hur stödet till föräldrar i form av 
föräldrautbildning och andra verksamheter för föräldrar med barn i förskoleålder och skolålder 
kunde utvecklas och stimuleras. SOU:n hade även i uppdrag att se över tidigare SOU från 1978 och 
nytillkommet var exempelvis föräldrautbildning för pappor och föräldraskapsstöd och media. 
2008 kom en SOU (2008:131) där en utmaning var att få en samlad bild av vilka 
föräldraskapsstödsinsatser som fanns samt vilken form föräldrar efterfrågade. Fokus var på 
föräldrars behov samt på barnperspektiv, genusperspektiv, samverkan, evidens och uppföljning.  

Föräldraskapsstödets utveckling i relation till samhällelig utveckling  
Widding (2011) har genom statliga rapporter och utredningar skapat sig en överblick av hur den 
svenska föräldrautbildningsmodellen har utvecklats. I denna genomgång framkommer det att 
föräldrautbildningar främst har setts ur ett medicinskt perspektiv och att den forskning som har 
bedrivits i frågan till stor del hör till samma fält. Littmarck ger i sin avhandling, Barn, föräldrar, 
välfärdsstat: Den politiska debatten om föräldrautbildning och föräldraskapsstöd 1964–2009 
(Littmarck,2017) en överblick över hur föräldraskapsstöd och föräldrautbildning i Sverige har 
utvecklats i relation till det politiska landskapet med början från mitten av 1960-talet och femtio år 
framåt. Littmarcks arbete går igenom hur föräldraskapsstödet har utvecklats i relation till den 
samhälleliga utvecklingen, det politiska landskapet och utvecklingen av välfärdssamhället. Jag har 
använt mig av statens offentliga utredningar för att få en bild och bakgrund till varför 
föräldraskapsstödet ser ut som det gör idag och vilka definitioner som har skapats och används för 
föräldraskapsstöd och föräldrautbildning. Förutsättningarna för föräldrautbildning och 
föräldraskapsstöd är något som har förändrats genom tiderna och det är intressant att kunna sätta 
det i relation till samhällets utveckling. I relation till mitt arbete ger Littmarcks avhandling en tydlig 
överblick och bakgrund till hur föräldrautbildningar och föräldraskapsstöd har stöpts genom åren 
och ger även en vidare bild av hur det har utvecklats till det som det är idag.  Att få en bakgrund 
och en samhällelig kontext på hur föräldrautbildning och föräldraskapsstöd har utformats har varit 
en tillgång i min studie för att kunna relatera det material som jag fått fram i intervjuerna. 

Under 2018 fattade sittande regering beslut om en nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. 
Målsättningen innefattade att alla föräldrar skulle erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela 
uppväxt. Strategin hade tre målområden som var ett kunskapsbaserat arbetssätt, ett tillgängligt 
stöd och en stödjande organisation (Regeringen, 2018). 
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MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) är en statlig kunskapsmyndighet 
lydande under socialdepartementet med ansvar för familjerätt, föräldraskapsstöd och 
familjerådgivning. Myndigheten fick i uppdrag att följa upp den nationella strategin. I uppdraget 
ingick att ta initiativ som MFoF ansåg lämpliga för att uppnå de mål som strategin uttryckt och 
även att följa upp föräldraskapsstödet i samverkan med andra väsentliga myndigheter och aktörer 
inom föräldraskapsstödsområdet. Uppdraget kommer att delredovisas 2020 och slutredovisas 2022 
(MFoF,2019) 

 

Tidigare forskning  
Mitt huvudfokus var att söka efter forskning som bedrivits inom det pedagogiska forskningsfältet 
som beskrev lärandesituationen inom föräldraskapsstöd i form av föräldrautbildning. Utöver detta 
var min ambition se om jag kunde hitta exempel på hur arbeten med nyanlända föräldrar inom 
ramen för föräldraskapsstöd i form av föräldrautbildning har sett ut.  Jag har även sökt efter 
forskning som har bedrivits i Sverige på grund av att jag ville avgränsa mitt sökande och för att jag 
ansett att det är den forskning som har varit mest relevant för den undersökning jag föresatt mig 
att göra och det syfte och de frågeställningar jag har. Min ambition var även att söka efter forskning 
som kunde ge en översiktlig bakgrundsbild till hur föräldraskapsstöd och föräldrautbildning har 
utvecklats i Sverige genom åren i och även i relation till den samhälleliga utvecklingen. Detta för 
att jag ansåg att det var relevant att ha med i min vidare undersökning. Denna del har redovisats i 
det föregående stycket Tidigare forskning.  

Pedagogisk forskning 
Widding (2011), docent i pedagogik vid Umeå universitet har analyserat hur det kanadensiska 
föräldrautbildningsprogrammet Community Parent Education Program (COPE) används i en 
svensk version för föräldrar i Malmö stad med en analys på klass, kön och etnicitet. Community 
Parent Education Program (COPE) riktade sig initialt till barn som ansågs vara utåtagerande men 
blev senare ett mer generellt utbildningsmaterial som används i flera svenska städer i kommunala 
föräldraskapsstödsprogram i form av föräldrautbildning (Widding,2011). Inom detta 
utbildningsprogram var det förekommande att pedagoger höll i utbildningstillfällena. Denna 
artikel är relevant för mitt arbete dels för att den är skriven av en docent inom pedagogik och därför 
har ett pedagogiskt perspektiv på materialet som i sin tur kan vara behjälplig i mitt arbete för att 
besvara de didaktiska frågor som används i denna studie. Widdings analys appliceras på ett 
material som används i den stad där min studie är situerad och även det forskningsresultat där 
hon belyser hur både det aktuella materialet och även annat material som är utformat för att 
användas vid föräldrautbildning är skapat ur en norm menad för medelklassen och att deltagare 
ur arbetarklassen indirekt klassas som avvikande.  Vidare så visar hon hur i texten benämnda som 
invandrarföräldrar genom olika formuleringar i materialet bland annat beskrivs som dom andra och 
hur denna grupp indirekt klassas som en mer sårbar föräldragrupp. Detta ville jag ta med vidare i 
min analys av och undersöka hur det kan påverka lärandesituationen och de didaktiska val 
pedagogen gör. 

It is easy to say that parents with a “different cultural background” [olika kulturell bakgrund] (see for example COPE—
The community parent education program. 2008. Kursledarmanual, Malmö, Sweden: Barnpsykiatriska kliniken i Malmö) 
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seem to be represented as the most problematic group. In their case, it becomes quite obvious they serve to represent the 
other (Hall, S. 1996. “Introduction: Who needs “identity”?”. In Questions of cultural identity, Edited by: Hall, S.and du 
Gay, P. 1–17. London, UK: Sage).  parents—deficient or deviant in relation to the norm. This norm relates to the Swedish 
context described above and when compared with this norm, immigrant parents are represented as having different values 
and traditions concerning child rearing: something that needs to be taken into consideration by course leaders (COPE—
The community parent education program. 2008. Kursledarmanual, Malmö, Sweden: Barnpsykiatriska kliniken i Malmö). 
That is why immigrant parents not only illustrate what it means to be a problematic parent, but also indirectly highlight 
the ideals of a good parent. Considering that the manual never explicitly discusses parenthood in terms of social class (or 
gender), it is interesting that immigrant parents are mentioned repeatedly. Moreover, a special section is dedicated to 
describing the usefulness of COPE when it comes to “participants with a different ethnic and cultural background” 
[deltagare med olika etniska och kulturella bakgrunder] (COPE—The community parent education 
program. 2008. Kursledarmanual, Malmö, Sweden: Barnpsykiatriska kliniken i Malmö) (Widding, 2011, s.6) 
 

Detta är relevant för min studie då jag vill undersöka på vilket sätt ett svenskt föräldraskap 
eventuellt bekräftas i föräldraskapsstödsinsatser i form av föräldrautbildning.  

Tvärvetenskaplig forskning 
En forskargrupp skrev 2013 en delrapport (Widding&Olsson,2013) om en föräldraskapsstödsinsats 
i norra Sverige, mer bestämt i Umeåregionen. Forskargruppen bestod av sjutton forskare som var 
från olika vetenskapliga fält inklusive det pedagogiska och undersöker olika 
föräldraskapsstödsinsatser i olika modeller. Denna delrapport är ett exempel hur en stor del av 
forskningen inom föräldraskapsstöd har sett ut. En rapport som innefattar tvärvetenskapligt 
framtaget intervju- och enkätresultat med föräldrars upplevelser och erfarenheter av 
föräldraskapsstödsinsatser i form av föräldrautbildning och även intervjuer med ledare för 
detsamma. Den tar bland annat upp föräldrars motiv till att delta eller inte delta i 
föräldrautbildning. Den redovisar fyra övergripande kategorier, personalen, andra deltagare, det 
sociala nätverket och praktiska omständigheter. Detta är användbart för min studie då jag genom 
detta exempel kan undersöka pedagogens relevans i lärandesituationen och i den didaktiska 
triangeln, vad det innebär att det som ska läras ut förmedlas genom en pedagogisk metodik och 
vad det gör för situationen. Föräldrar beskriver att det inte behöver handla så mycket om 
rådgivning från personalens sida utan om att stärka föräldrarnas tilltro till sin egen förmåga genom 
ett bekräftande förhållningssätt och att det bekräftas att man duger som förälder. Vidare i studien 
beskrivs personalens roll i lärandesituationen för förstagångsföräldrar: 

Man betonar personalens roll som auktoriteter som kan bidra med kunskaper 
utifrån forskning och beprövad erfarenhet om vad som är viktigt att tänka på inför 
det stundande föräldraskapet (Widding & Olsson, 2013, s.15).  
 
Det är relevant för mitt arbete att ställa dessa påståenden och upplevelser i relation till vilken bild 
om kunskap som pedagogerna i mina intervjuer förmedlar. 
 
Att bistå nyblivna föräldrar med råd och stöd i 
förhållande till föräldraskapet är även en del av de politiska ambitionerna med 
föräldragrupperna. (Widding & Olsson, 2013, s.15) 

Det som ledarna i denna studie bland annat uttrycker är att de efterfrågar mer handledningstid 
och mer utbildning på grund av att det kunde ställas alldeles för höga krav från deltagarna på 
deras kunskap och erfarenhet. Det finns behov av att utveckla gemensamma läromiljöer och 
lärandesituationer så att den didaktiska kunskapen och praktiken fördjupas. Det framgår även en 
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önskan om ett större samarbete med förskollärare och lärare. Detta skulle kunna utveckla 
lärandesituationen och samspelet i den didaktiska triangeln. 

Folkhälsomyndigheten har skrivit rapporten Föräldraskapsstöd i mångkulturella möten (2014)). 
Slutrapporten beskriver fyra delprojekt som undersöker olika projekt inom föräldraskapsstöd. I 
rapporten beskrivs hur utbildarna arbetar med dessa program som också används i den 
verksamhet där föreliggande studie planeras att genomföras. Rapporten pekar på några vad 
författarna själva benämner som etiska dilemman med föräldraskapsstöd och som även tidigare 
forskare uppmärksammat. 

Utbildningar/program riskerar att bortse från individuella skillnader hos föräldrar och deras behov samt skillnader som 
finns i relationen mellan föräldrar och barn. De riskerar också att bortse från strukturella faktorer som påverkar familjer och 
vilket kan begränsa deras möjligheter att tillägna sig kunskaper och strategier som en utbildning föreslår (Moran & Ghate 
2005; Smith 1997.s 24). 

Det riskerar även att det bortses från vilken kompetens som behövs hos pedagogerna, såväl 
didaktisk som relationell kompetens är önskvärd.  

Ytterligare en risk är att föräldrar skuldbeläggs och att fokus blir på föräldrars brister snarare än på den specifika förälderns 
förutsättningar att åstadkomma (eller icke åstadkomma) en viss typ av förändring (Moran & Ghate 2005; Smith 1997.s 24). 

En risk är alltså att det fokuseras på det som inte fungerar istället för att förstärka den positiva och 
fungerande kompetens som finns hos föräldrar.  

Sammanfattning  
Den tidigare forskningen visar att det har bedrivits flertalet studier som har undersökt hur 
föräldrar tillgodogör sig föräldraskapsstödet och har fokus på föräldrarnas upplevelser och på 
insatsernas effekter. Den visar att en stor del av den forskning som har ägnats åt föräldraskapsstöd 
har bedrivits inom olika fält och forskningsområden och även inom tvärvetenskapliga fält där 
pedagogik har varit en av flera vetenskaper.  

Jag har utifrån mitt syfte att undersöka vad ansvariga för planering och genomförande av 
föräldraskapsstöd i form av föräldrautbildning uppfattar är relevant att lära ut genom 
föräldraskapsstödsinsatser och hur detta genomförs, sökt efter forskning inom främst det 
pedagogiska vetenskapsfältet. Det har inte funnits lika mycket inom det pedagogiska 
kunskapsfältet som just undersöker hur pedagogen lär ut föräldraskap i lärandesituationen och 
vilka didaktiska val som den gör i relation till det.  
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Teoretiskt perspektiv 
I denna del av mitt arbete presenteras didaktik som det teoretiska perspektiv jag valt att arbeta 
med i min studie. 

Didaktik 
Utifrån mitt valda syfte och mina frågeställningar har jag valt att arbeta med ett didaktiskt 
teoretiskt perspektiv. Didaktik kan beskrivas som undervisningens och inlärningens teori och 
praktik och ses som en gren inom pedagogiken och behandlar hur lärande organiseras. Enligt 
Uljens (1997) kan didaktik och dess modeller och teorier vara användbara instrument för 
pedagoger för att kunna manövrera sitt arbete och utveckla sin yrkesutövning. Inom didaktiken 
finns det olika grenar och definitioner. En del av det didaktiska forskningsfältet delar upp 
didaktik i allmändidaktik och ämnesdidaktik. Ämnesdidaktik är ett område som är knutet till  
ett specifikt ämne medan det inom allmändidaktik tas upp frågor som inte är anknutna till 
specifika ämnen utan är övergripande och gemensamma för lärandesituationer (Kansanen m fl., 
2011). Didaktik behandlar och resonerar kring och undersöker hur ett innehåll kommuniceras, 
vad innehållet består av och innehållets syfte. Detta kan förtydligas i frågorna hur, vad och varför 
utifrån Hultman (2011). Frågan hur tar upp hur undervisning sker, till exempel vilka strategier 
lärare tillämpar. Frågan vad tar upp vad eleverna lär sig, vilket innehåll som lärs ut. Den tredje 
frågan om varför tar upp det som sker motiveras. 
 

Den didaktiska triangeln 
Den didaktiska triangeln är en illustration av en lärandesituation. Det är inte helt klart hur den 
didaktiska triangeln har uppkommit men den kopplas ofta till Comenius (1989) och hans verk 
Didactica Magna. Triangeln är en didaktisk utgångspunkt som går att använda för att förtydliga 
en undervisnings- eller lärandesituation genom de tre punkterna lärare, elev och innehåll och hur 
dessa står i relation till varandra. Frågorna hur, vad och varför går att applicera på den 
didaktiska triangeln och tydliggör detta än mer. Didaktik kan användas som ett verktyg för att 
formulera den undervisandes som i mitt arbete är pedagogens praktik och på detta vis precisera 
sina didaktiska val i undervisningssituationen som i mitt arbete är föräldrautbildning.  
 
 
Figur 1.  

  INNEHÅLL (FÖRÄLDRASKAP)   

 

LÄRARE (PEDAGOG)   ELEV (FÖRÄLDER) 
     
 
I mitt arbete har jag arbetat utefter denna version av den didaktiska triangeln som illustreras i 
figuren ovan och som är anpassad för denna studie.  
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Metod 
I denna del presenteras den hermeneutiska ansats som jag använt mig av i mitt arbete och vilket 
urval och vilka avgränsningar jag har haft, vidare beskrivs den datainsamlingsmetod jag har 
arbetat efter och vilka instrument och tillvägagångssätt jag har använt mig av. Slutligen presenteras 
databearbetning, analysmetod och de forskningsetiska aspekter jag har förhållit mig till.  

Hermeneutisk ansats 
I detta arbete valde jag att arbeta efter en kvalitativ forskningsmetod och utgår närmare bestämt 
från den hermeneutiska forskningstraditionen. En hörnsten inom hermeneutiken är vikten av en 
växelverkan mellan det enskilda perspektivet och det större sammanhanget, att det inte finns 
någon absolut sanning. I det här fallet är det alltså lika viktigt att skapa sig en förståelse av 
intervjupersonernas tankar om föräldraskapsstödjande insatser, som inom vilken social och 
kulturell kontext dessa tankar har formats. Det är alltså enbart genom forskarens rörelse mellan 
dessa båda perspektiv som en djupare förståelse kan uppnås.  Detta kan uttryckas som att ”delen 
kan endast förstås ur helheten och helheten endast ur delarna” (Alvesson & Sköldberg, 2008). En 
annan bärande tanke inom hermeneutiken är vikten av medvetenhet gällande forskarens egen 
förförståelse av ämnet, både i ett vardagligt perspektiv och ett teoretiskt sådant. Här gäller det att 
inte låta den egna förförståelsen bli alltför dominant, och på så vis ställa sig i vägen för förståelsen 
av det intervjupersonerna berättar. En empirisk undersökning kan inte göras utan förförståelse, 
därför ska man under sin undersöknings gång påminna sig själv om detta genom att ställa frågor 
till sig själv där ens förförståelse medvetandegörs. 

Det hermeneutiska tillvägagångssättet innebär att det hela tiden under forskningsprocessen sker en alternering mellan 
förförståelse och empiri, varvid båda succesivt ifrågasätts, justeras, omtolkas och förfinas i skenet av varandra. (Alvesson 
& Sköldberg, 2008, s.192) 

Metoden sätter således tolkningen i fokus, där själva tolkningen av meningen med människors 
aktivitet ger en förståelse av människan. Den hermeneutiska metodiken kan även sägas ha drag av 
en iterativ process, det vill säga ett upprepande där forskningen växer fram genom en 
pendelrörelse mellan olika perspektiv och ger möjlighet för underliggande forskningsmöjligheter. 

 

Urval och avgränsningar 
Jag har sökt efter intervjupersoner som har en pedagogisk utbildning och yrkeserfarenhet och som 
arbetar med att utbilda inom föräldrautbildning. Detta på grund av att jag anser att det var mest 
givande för mitt arbete då min ambition var att hålla fokus på den pedagogiska praktiken. Det 
finns flera yrkeskategorier som arbetar med att lära ut föräldraskapsstöd i form av 
föräldrautbildning men min avgränsning gjordes även på grund av att jag hade en förförståelse om 
att dessa personer hade en större erfarenhet av att formulera sig kring sitt yrkesutövande, det vill 
säga reflektera över lärande och sin pedagogiska praktik. Av denna anledning har jag i mitt urval 
av intervjupersoner inte sett till varken kön, ålder eller härkomst utan sett till yrke. För att få en 
förståelse för hur tankarna har gått både hos dem som planerar verksamheten och dem som jobbar 
med den praktiskt var min ambition att söka efter intervjupersoner som hade erfarenhet av detta. 
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Vidare så har jag intervjuat personer som arbetar eller har arbetat med föräldrautbildning som 
riktar sig till föräldrar med barn i förskoleåldern.  

Datainsamlingsmetod 
Jag har i min ansats att söka efter tidigare forskning använt mig av databaserna Google scholar, 
LIBRIS och ERIC och började med att använda mig av sökorden, föräldraskapsstöd, 
föräldrautbildning och föräldraskap och utökade med sökorden, nyanlända föräldrar och svenskt 
föräldraskap.  

Jag har använt mig av en semi-strukturerad intervjumetod i min undersökning. Bryman (2011) 
skriver att när det gäller kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den intervjuades ståndpunkter, 
medan intervjuer i en kvantitativ undersökning speglar forskarens intressen. Användande av enkät 
valdes även bort på grund av att mitt val av metod och teori kändes mest lämpade för intervju som 
datainsamlingsmetod. Vidare skriver Bryman att i utformandet av en semi-strukturerad 
intervjuguide kan man utöver frågor använda sig av en minneslista över vilka frågeställningar som 
ska tas upp, även att det viktiga är att frågorna som ställs ska möjliggöra för den som ställer 
frågorna att få reda på hur den som intervjuas upplever sin värld och att intervjuerna skapar 
möjlighet för flexibilitet. Bryman skriver vidare att tyngden ska ligga på hur den intervjuade 
uppfattar och förstår frågor och skeenden (Bryman, 2011). Jag valde antal huvudfrågor i relation 
till hur lång tidsrymd som var avsatt för intervjuerna. Mitt val av semistrukturerade intervjuer 
anser jag vara det mest lämpliga sätt som ger den information jag eftersträvar för att kunna arbeta 
mot det syfte jag valt och för att besvara mina frågeställningar.  

Instrument 
Den intervjuguide som jag arbetat fram var utformad så att intervjun började med frågor om 
intervjupersonens yrkesbakgrund, eventuella utbildning och hur länge intervjupersonen 
arbetat med föräldrautbildning och dess frågor. Den var vidare uppdelad i fyra större teman 
som utgick ifrån uppsatsens frågeställningar. Min ambition var att ha relativt öppna frågor som 
- Skulle du kunna berätta om din syn på föräldraskap och vad den innebär? 

Min ambition var att ha med mig att ställa följdfrågor i situationen, att be om fler exempel, att 
be om att den intervjuade utvecklade sitt svar och förklarade så detaljerat som möjligt och att 
be om att den intervjuade beskrev sina tankar kring situationen. Jag hade även skrivit ner en 
del följdfrågor som gick att applicera på samtliga teman och mer övergripande frågor som jag 
hade förberett. Det första temat behandlade den intervjuades syn och tankar om föräldraskap 
och gick vidare in i nästa tema som behandlade vilken kunskap om föräldraskap som 
intervjupersonen tänker att en förälder ska besitta. Nästa tema behandlade vilka didaktiska val 
som görs i lärandesituationen för att få fram konkreta exempel på hur lärandet går till. Det sista 
temat behandlade hur ett svenskt föräldraskap definierades i lärandesituationen. Sedan 
avslutades intervjun med att se om det fanns något som intervjupersonen ville kommentera 
eller tillägga.  
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Tillvägagångssätt 
Intervjusituationen inleddes med att den intervjuade tillfrågades om det var något den undrade 
kring intervjusituationen som inte framgått i det brev som jag tidigare hade skickat ut till 
deltagarna. Sedan läste jag upp denna information eller så fick den läsas av intervjupersonen själv, 
Det insamlade intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, ditt namn kommer att vara 
fingerat och det kommer inte att framgå var du arbetar. Materialet kommer sedan att ligga till 
grund för mitt arbete och om du vill, kan du få ta del av en sammanfattning. Du kommer även att 
få ta del av uppsatsen om du önskar det. Du får hoppa över eller avböja att svara på frågor och 
avsluta intervjun när du önskar (Bilaga 1). Intervjuerna utfördes i så lika miljö och förutsättningar 
som möjligt för samtliga intervjuer på intervjupersonernas egna arbetsplatser. Under samtalen var 
mitt fokus att få intervjupersonerna att berätta så frågorna kunde byta plats i den förberedda 
ordningen. Intervjuerna har spelats in på en Iphone i dikteringsprogrammet och intervjuerna tog 
cirka 40–70 minuter. När alla intervjuer var genomförda hade jag sex ljudfiler med material och 
kunde påbörja mitt analysarbete. 

Databearbetning och analysmetod 
Intervjuerna har transkriberats och jag har transkriberat ordagrant för att kunna återge det som 
sades så troget som möjligt. Dock har jag tidigare erfarenhet med att arbeta med transkribering och 
har denna gång stannat vid detaljnivån att låta eventuella ljud och andningspauser utebli. Jag tog 
även bort småprat eller inledande samtal som inte hade relevans för den intervjuguide jag utformat. 
Jag läste det transkriberade materialet flertalet gånger för att se om jag kunde finna sammanhang 
mellan de olika intervjuerna och för att se om jag kunde hitta något som jag kunde basera min 
första preliminära tolkning på. Jag började med en preliminär tolkning på de olika delarna som var 
att intervjupersonernas svar till större del överensstämde med den förförståelse jag hade. 
Sammanhangen var att det var förhållandevis samma uppfattningar och upplevelser av de 
beskrivna situationerna och ståndpunkterna. När jag sedan ställde det mot helheten kunde jag 
upptäcka skillnader.  

Sedan skrev jag ihop en mer översiktlig sammanställning där jag sorterade upp svaren under de 
frågeställningar jag arbetat med och de följdfrågor som tillhörde respektive frågeställning. Detta 
sammanställde jag i en övergripande del som redovisar intervjumaterialet. Jag har utgått från mina 
frågeställningar och sökt efter svar på dessa i intervjumaterialet. Jag plockade ut sammanhang, hur 
de intervjuade eventuellt använt sig av samma beskrivning eller samma ordval, haft liknande åsikt 
och sedan letat efter eventuella skillnader och tolkade dessa var för sig, frågeställningsdel efter 
frågeställningsdel. Sedan samlade jag ihop materialet igen och läste det och tolkade det som en 
helhet. Jag ville senare se vad som gick att anknyta till den tidigare forskning som jag valt att arbeta 
med och den teori jag valt. Jag ville även se vad mina egna anteckningar från intervjuerna kunde 
ge, för att sedan föra ihop det hela till en helhet igen ihop med det nytillkomna. Jag plockade sedan 
ut citat som tydligare kunde beskriva eller förstärka det som intervjupersonerna berättat.  
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Forskningsetiska aspekter 
Jag har i mitt arbete utgått från de riktlinjer som avser informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitet och nyttjandekrav som Bryman (2011) beskriver för att kunna validera den etiska 
aspekten i mitt arbete. Detta framkommer bland annat i min intervjuguide och även i den 
informationstext som jag använder. I Vetenskapsrådets god forskningssed från 2017 står det att 
läsa att ”Projekt som bygger på ett empiriskt material bör präglas av en systematisk och kritisk 
analys av noggrant insamlade data” (2017, s.25). De intervjuer som utförs är utförda enligt samma 
etiska aspekter. Alvesson & Sköldberg (2008) talar om att man ska ha med sig att se på 
intervjusituationen med källkritiska ögon och påpekar att man kan ha med sig äkthetskritik, 
tendenskritik, samtidighetskritik och beroendekritik i sitt arbete.  

Informationskravet innebär att informera berörda personer om undersökningens syfte. Detta följde 
jag genom att i den förfrågan som skickades ut beskrev vad jag hade för syfte med min 
undersökning, att intervjuerna skulle användas som material till min c-uppsats i pedagogik (Bilaga 
2). Innan intervjutillfället fick personerna ett informationsbrev där intervjupersonens möjlighet att 
avbryta när som helst i samband med intervjun beskrevs. Vidare så beskrevs intervjuns upplägg 
och vilka delar som den innefattades av. Denna information upprepades även vid intervjutillfället 
(Bryman, 2011).  

Samtyckeskravet innebär att deltagare har rätt att själva styra över sin medverkan, detta togs upp 
genom att intervjupersonen hade fått ta del av all information enligt informationskravet och efter 
det själva fick styra över sin medverkan. I mina intervjuer fanns det inte någon deltagare som var 
minderårig eller någon som på något annat sätt hade någon annan person som gick i god för 
samtycke (Bryman, 2011).  Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om de personer som 
deltar i undersökningen inte ska redovisas eller delas ut till obehöriga.  Detta följde jag genom att 
använda mig av fingerade namn och att i intervjuförfrågan beskriva att namnen på 
intervjupersonerna skulle vara fingerade och att det inte skulle framkomma var personen arbetade. 
Vid intervjutillfället informerade jag även om att det inspelade materialet enbart har varit i min 
ägo och kommer att förstöras efter att mitt arbete har examinerats (Bryman,2011).  

Nyttjandekravet innebär att det material och uppgifter som samlas in endast får användas till den 
undersökning som avses har jag följt genom att enbart använda intervjumaterialet till detta arbete 
och inte kommer att behålla det längre än nödvändigt utan kommer att förstöra det efter 
examination (Bryman, 2011). 

Reflektion över forskningsprocessen  
I ett kvalitativt arbete med hermeneutisk metod är tolkning i fokus och mätningen blir en annan 
än den i en kvantitativ. För att få en bild av kvaliteten på en vetenskaplig undersökning kan man 
använda sig av begreppen reabilitet och validitet. Bryman (2011) skriver att det finns olika 
ståndpunkter angående hur gångbara dessa begrepp är inom kvalitativ forskning. En ståndpunkt 
är att det går att använda sig av alternativa begrepp som är mer gångbara för kvalitativa 
undersökningar och dessa begrepp är tillförlitlighet och äkthet. En studie ska sträva efter så stor 
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tillförlitlighet och äkthet som möjligt. Tillförlitlighet kan delas upp i tre delkriterier, trovärdighet, 
överförbarhet och pålitlighet. 

Att skapa en trovärdighet görs genom att studien utförs i enlighet med de förhållningsregler 
som etablerats och att resultaten lämnas till de personer som är en del av studien (Bryman,2011). 
Detta har jag uppfyllt genom att de intervjuade vid önskemål har fått tillgång till sina intervjuer 
och även får ta del av slutresultaten. Ingen av de intervjuade har haft någon önskan om att läsa 
sin intervju. Hur pass överförbart resultatet är till en annan miljö (Bryman,2011) anser jag är 
delvis uppfyllt på det vis att de intervjupersoner som har deltagit har delat med sig av sina 
erfarenheter utifrån yrkesbakgrund och utbildning och inte utifrån åsikt. Dock är det svårt att 
helt avgöra om det inte är personliga åsikter som vävs in i intervjuerna. Att man säkerställt att 
det skapats en tillgänglig redogörelse för alla faser av forskningsprocessen (Bryman,2011) har 
uppfyllts genom att det under arbetets gång har förekommit kamratgranskning och 
handledning av mitt arbete.  

Äkthet kan även delas upp i fyra delkriterier, rättvis bild, ontologisk autencitet, pedagogisk 
autencitet och katalytisk autencitet. 

Om undersökningen har gett plats för alla deltagandes åsikter och uppfattningar (Bryman,2011) 
har säkerställts genom att jag har verkat för att alla intervjupersoner har blivit hörda i samma 
omfattning. Detta innebär att undersökningen har gett deltagarna en större insikt om sin sociala 
situation, att de har fått en större förståelse för hur andra personers upplevelser och om 
undersökningen har bidragit till att deltagarna kan förändra sin situation (Bryman,2011). Mitt 
arbete innefattas inte helt av dessa punkter då de intervjuade var med utifrån sitt yrke men i och 
med att de delar med sig av sina yrkesmässiga erfarenheter och detta kanske läses av sex personer 
som alla arbetar med samma sak så kan det bidra till att den katalytiska autenciteten uppfylls. 

När jag sökte efter tidigare forskning hade jag svårigheter med att hitta forskning som avsåg det 
som min studie var fokuserad på. Det fanns flera studier som undersökte hur föräldrar tillgodogör 
sig föräldrautbildning och hur deras upplevelser var. Det fanns även mycket att finna inom det 
sociologiska fältet och flera tvärvetenskapliga fält men jag hade svårigheter att finna pedagogisk 
forskning som avsåg just hur föräldrautbildning lärs ut från en pedagogisk synvinkel. 

Under mitt arbete har jag arbetat med en semistrukturerad intervjumetod. I efterhand ser jag att 
jag hade svårigheter med att helt undvika styrda frågor även om min ambition var att göra det. Jag 
hade även med några ja- och nej-frågor vilket i sig försvårar att kunna få förklarande och 
reflekterande svar. Jag märkte även att några frågor var svåra för intervjupersonerna att besvara 
och det som jag ville undersöka eller få vidare kunskap om gick inte riktigt fram. Jag valde att inte 
göra en pilotstudie i form av att prova att intervjua någon innan det första intervjutillfället men 
upplevde att det intervjuformat jag valt skapade möjlighet för flexibilitet inför saker som kan 
uppkomma i olika intervjusituationer. 

Jag spelade in intervjuerna för att slippa vara beroende av att anteckna och på grund av att jag har 
förvärvade hjärnskador som bland annat är att jag har en skada på mitt närminne och arbetsminne. 
Detta gjorde att jag kunde anteckna det som jag ansåg vara intressant eller avvikande för det som 
till exempel tagits upp under andra intervjuer. I mina intervjuer har min ambition varit att inte 
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påverka den intervjuade och inte själv påverkas av de tidigare intervjuer som tidigare gjorts (Kvale 
& Brinkman, 2014). Min ambition var att undvika ledande frågor och försöka att fokusera på de 
intervjuades upplevelser.  
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Resultat 

Syftet med min studie var att undersöka vad ansvariga för planering och genomförande av 
föräldraskapsstöd i form av föräldrautbildning uppfattade som relevant att lära ut genom 
föräldraskapsstödsinsatser och hur detta genomfördes. I denna del som är resultat redovisar jag 
för det resultat som framkommit i de intervjuer som har gjorts. Först presenteras de intervjuade 
och deras bakgrund och sedan har resultatet delats upp i fyra avsnitt som utgår från de 
frågeställningar som jag använt mig av i mitt arbete. Sedan följer en kort sammanfattning av mitt 
resultat.  

 
De intervjuades bakgrund 
Fatima beskriver att hon kom till Sverige i början av 1990-talet och började arbeta som 
hemspråkslärare. Sedan utbildade hon sig till barnskötare och vidare till förskollärare och har 
arbetat på tre olika förskolor i Malmö sedan dess. Linn beskriver att hon utbildade sig till 
förskollärare direkt efter studentexamen och fick arbete på den förskola där hon gjort sin praktik 
under utbildningen. Hanna beskriver att hon utbildade sig till barnskötare fick efter några år 
chansen att läsa vidare till förskollärare genom arbetet, vilket hon gjorde och bytte då tjänst till en 
förskola i ett nytt område. My beskriver att hon utbildade sig ” lite senare än de flesta”. Hon 
berättar vidare att hon fick barn tidigt och bestämde sig för att studera vidare till förskollärare när 
barnen blev större för att det kändes bra att ha lite egen erfarenhet.  Efter sju, åtta år bestämde hon 
sig för att utbilda sig till specialpedagog då det var möjligt att arbeta och studera samtidigt. Azahr 
beskriver att hon arbetade som lågstadielärare i sitt hemland och efter SFI-utbildning fick hon 
arbete som pedagog inom förskolan. Hon arbetar kvar på den förskola där hon började och har 
varit där i snart tio år. Ella är nybliven pensionär och berättar att hon utbildade sig på Nordisk 
Montessori kursus i Danmark. Hon beskriver vidare att det innebär en ”vanlig” 
förskollärarutbildning och utbildning i Montessori-metoden. Ella arbetade sedan i den gamla 
deltidsförskolan, sedan i flyktingmottagandet som hade förskola för nyanlända. Hennes sista tjänst 
var på en familjecentral med en familjeförskola, där barn och föräldrar gick tillsammans i 
samarbete med socialtjänsten och hon utbildade sig till Marte Meo-terapeut.  

Det är stor spridning bland de intervjuade avseende utbildningsvägar och yrkeserfarenhet. De 
intervjuade personerna har gemensamt att de har en pedagogisk utbildning och en pedagogisk 
yrkespraktik och arbetar eller har arbetat inom förskoleverksamhet. Deras utbildning och 
yrkesbenämningar skiljer sig lite åt. Samtliga intervjupersoner var kvinnor i ålder mellan 30–75 år.  

Fatima beskriver att det var svårt att komma igång med föräldrautbildning, att föräldrarna inte var 
så intresserade, men efter att införts barnpassning under tiden gick det bättre och det blev riktigt 
populärt. Detta var när hon var färdig med sin utbildning till förskollärare för 12 år sedan.  

På Linns arbetsplats har pedagogerna sedan cirka fyra år tillbaka arbetat med ett 
föräldrautbildningsprogram i samarbete med en förskolepsykolog och från början två studenter 
från Malmö Högskola. Arbetet har pågått i olika perioder och i varierande form.  
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Hanna beskriver att det efter långa diskussioner beslutades att i området satsa på 
föräldrautbildning efter ett färdigt program. Personalen utbildades och fick hjälp och stöd av 
psykologen i distriktet. Detta var 8 år sedan ungefär. My berättat att hon har jobbat med 
föräldrautbildning i snart två år. Azahr berättar att på den förskola hon arbetar startade grupper 
med föräldraskapsstödsinsatser i form av föräldrautbildning för 6 år sedan. Där arbetas det efter 
ett speciellt program som personalen fick utbilda sig i. Ella berättar att hon har arbetat med 
föräldraskapsstödsinsatser under större delen av sitt arbetsliv i lite varierande former. ”Ja det blir 
väldigt länge, kanske närmare 40 år.”  

Innebörden av föräldraskap  
När intervjupersonerna skulle beskriva sin syn på föräldraskap så framkom det att det inte fanns 
ett enkelt svar att ge. I denna fråga var samtligas svar överensstämmande men med olika 
beskrivningar. Det som var gemensamt var att man som förälder ska kunna se sitt barns behov, att 
låta barn vara barn och att det innebar att man tar ansvar för sitt barn.  

Teman som var återkommande och gemensamma för de intervjuade kring denna fråga var ansvar, 
omsorg, och att vara inkännande och att tillgodose behov.  

En av de intervjuade beskrev att föräldraskap är att föräldrar tar väl hand om sina barn och vill 
deras bästa. Hon gav som exempel att de flesta lyssnar på sina barn och svarar när de frågar, att de 
är rädda om dem och tröstar dem när de är ledsna.  

Man måste få lov att vara liten och att man måste se till att barnen lär sig hur man uppför sig och hur man kan vara 
tillsammans med andra, både vuxna och barn (Azhar).   

En beskrev att för henne är de viktigaste föräldrafunktionerna att se barn som det är, att engagera 
sig i barnet känslomässigt, att hysa empati för barnet, att ha realistiska förväntningar på vad barnet 
kan klara av. En berättade att föräldraskap för henne innebar att man som vuxen hjälper sina barn 
att förstå omvärlden helt enkelt och varför man inte alltid kan göra som man vill. 

Man vill ju förmedla att föräldrar vill sina barns bästa och att föräldrar är barnets viktigaste omsorgspersoner och nästan 
alltid känner dem bäst. Föräldrar har mycket och unik kunskap om sina barn. Alla föräldrar är olika och måste mötas med 
hänsyn och respekt för dem som dem är och att föräldrar kan ändra sig (Ella). 

Om föräldraskap innebär att vara förälder visade det var en fråga som svår att besvara.  Fyra av de 
intervjuade svarade att svaren på båda frågorna gick ihop. Azhar betonade att det var att man som 
förälder tar ansvar för sitt barn och Ella ja på att föräldraskap innebär att man är förälder.  

 
Kunskap om föräldraskap 
De intervjuade beskrev en förälders kunskap som att den kan handla om att få insikt om sina brister 
som förälder men också insikt om den kunskap man redan har. En annan beskrivning var att 
föräldrar kan gå tillbaka till sina egna upplevelser av hur det var att växa upp som barn och 
använda sig av den och det blir för dem en kunskap baserad på det. Att kunskap om föräldraskap 
finns att hitta i att vara förälder var något som flera intervjuade beskrev. Att definiera vad för 
kunskap föräldrar bör ha om föräldraskap var inte helt möjligt att beskriva och redogöra för. 
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Teman som var återkommande och gemensamma för de intervjuade kring denna fråga var, ansvar, 
insikt och egna upplevelser.  

En bra förälder, om man nu kan säga så eller kalla någon det, har väl insikt om sina egna brister och därför tycker jag utifrån 
mitt jobb att om det är någon kunskap man ska ha som förälder så är det väl kunskap om sig själv (Fatima). 

De intervjuade hade en gemensam uppfattning om att föräldrar har en kunskap om föräldraskap 
genom att de är föräldrar. Bedömningsorden tillräckligt bra var något som de intervjuade inte kunde 
förhålla sig till utifrån ett samtal om föräldraskap.  

Vi rör oss fram och tillbaka längs denna skala beroende på vilken livssituation vi befinner oss i och vilken omsorg och hjälp 
att växa upp som vi själva fått. De flesta föräldrar är ”tillräckligt bra”. Det är inte särskilt många som är ”bättre än bra” 
(Ella). 

Om föräldrautbildning bland annat handlade om brister i det befintliga föräldraskapet hade flera 
gemensamt att de inte utgick från brister utan ifrån att stärka det positiva eller tala om svårigheter.  

Inte direkt brister men att det kan vara bristande erfarenhet inför vissa situationer som till exempel mat och sömn (Linn). 

Pedagogerna beskrev samtliga att de ansåg att de flesta föräldrar är tillräckligt bra och att de flesta 
föräldrar vill det bästa för sina barn. En av de intervjuade skiljde sig från de andra och svarade att 
det kunde handla om brister. Hon beskrev att det kunde vara att föräldern sätter sig själv före 
barnet, att den inte tar hand om barnet. En av de intervjuade beskriver sitt arbete med att det 
handlar om att stärka det positiva, alla föräldrar är bra på något och det gäller att få de själva att se 
den kunskapen de redan har, när det är gjort så är det lättare att förstärka den kunskapen. 

 

Didaktiska val 
Vad kan man förvänta sig av barn i olika åldrar? Begär man för mycket av barnen eller överbeskyddar man? Och så vidare. 
Det gäller alla föräldrar. Helt enkelt hjälpa föräldrarna att utveckla en mer realistisk uppfattning av barnet (My). 

När de intervjuade skulle beskriva hur de planerade och genomförde en föräldrautbildning så 
lyftes olika delar fram. Gemensamt var att alla påpekade vikten av samtal, diskussionen föräldrar 
emellan och mellan förälder och pedagog. Den intervjuade pedagogen med längst 
arbetslivserfarenhet uttryckte att det i samtalet med föräldrar kan skapas möjligheter för positiv 
förstärkning. Genom det kan insikt om barns behov och utveckling fördjupas.  

Inom föräldrautbildning behöver man betona och diskutera med föräldrar vad barn behöver och att det som jag anser har 
varit genomgående kring barns behov i de föräldrautbildningar som jag ansvarat för genom mitt yrkesliv kan kort 
sammanfattas att barn behöver få ingå i relationer som leder till anknytning, få tillräcklig stimulans, få modeller att 
efterlikna, få ett stödjande nätverk, få ett stabilt förhållande till föräldrar och andra viktiga personer. Förändring kan ske 
och är möjligt hela livet (Ella). 

Flera av de intervjuade beskriver att de använder sig av exempel på olika situationer som en metod 
för att få igång en diskussion och för att få förslag på lösningar. Sedan kan de erbjuda alternativa 
lösningar eller pedagogiska redskap. 

Jag använder mig av konkreta exempel som att inte ta i det när konflikten pågår. Därför kan en föräldrautbildningsgrupp 
vara bra. Flera föräldrar kan också komma med synpunkter, frågor och förslag. Att prata om vad det är som gör att det 
brukar uppstå problem (Azahr). 
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De intervjuade beskriver att ämnen och frågor som ofta tas upp är mat, sömn och konflikter. 
Förutsättningar för lärandesituationen var något som tas upp av de intervjuade. 

I en del grupper har det arbetats utifrån ett färdigt material och program och i en del med material 
skapat utifrån vilka behov som har uppmärksammats både från pedagoger och föräldrar. En av 
pedagogerna har enbart arbetat efter ett färdigt koncept. Teman som var återkommande och 
gemensamma för de intervjuade kring detta var tillgänglighet, omfattning och planering.  

Under temat tillgänglighet kunde dessa förutsättningar sorteras in som nämndes av de intervjuade, 
tidpunkt (dagtid eller kvällstid), lokal, tolk och barnpassning. 

Det utgår från behov. Både som föräldrarna har sagt och saker som vi har observerat som pedagoger. Ibland är det svårt att 
motivera föräldrarna att delta och då kan det hjälpa att vi har kunnat erbjuda barnpassning. Ibland har vi haft det på dagtid 
och det har gjort att fler har kommit. Ibland har folk inte dykt upp och då är det svårt att hålla i en grupp och genomföra 
hela utbildningen (Hanna). 

Tre stycken av de intervjuade lyfte fram att de tittade på vilka förutsättningar som fanns för att 
kunna få föräldrar att delta, i form av tolk eller barnpassning, plats och tid. Under temat omfattning 
kunde dessa förutsättningar sorteras in, tillfällen och storlek på grupp. 

Ibland händer det att man behöver göra en liten grupp för att det ska kunna fungera, speciellt om man arbetar med tolk 
eller föräldrar med stora behov av hjälp (Azhar). 

Alla var ense om att arbetet kräver planering och en framhåller att den som håller i gruppen måste 
vara förberedd och påläst. En beskriver att man tittar på hur stor gruppen ska vara och vem den 
ska rikta sig till. Under temat planering framkom dessa ord, förutsättningar, samarbetspartners och 
material. De kan tillsammans med det som tidigare redogjorts för att skapa förutsättningar som de 
intervjuade beskrev för att möjliggöra en fungerande lärandesituation i form av föräldrautbildning. 
Flera av de intervjuade beskrev att de har använt sig av samarbetspartners, till exempel psykolog, 
socialpedagog eller BVC (barnavårdscentral). 

Vi har resurs i psykolog som kan bistå med handledning och teman. Psykologen är även med vid vissa tillfällen och samtalar 
med föräldrarna (Fatima). 

En av de intervjuade hade arbetat efter ett färdigt koncept där det funnits upplägg, material och 
samtalsverktyg att utgå ifrån. Men alla intervjuade betonar vikten av att ha ett material att utgå 
från. 

Först bjuder man in och förklarar vad det innebär och första gången använder man tiden till presentation, att alla får 
presentera sig. Sedan frågar man om det finns något speciellt ämne eller några frågor som de vill lyfta under tillfällena. Det 
är själva uppstarten och den är viktig. Har man då studiematerial så delar man ut det. Det är bra att ha något nerskrivet 
eller något material. Oftast om man är kursledare så lyfter man något ämne som kommit upp eller som någon har tyckt har 
varit aktuellt för någon familj. Det är ofta mat och sömn och konflikter (My).  

Det betonas genomgående i intervjuerna att det är till lärandesituationens fördel att det är 
pedagoger som ansvarar för planering och utförande av föräldrautbildningen. 

Ofta kan pedagogen använda exempel från förskolan om det är för barn i den åldern. Därför kan det vara en fördel att det 
är pedagoger som håller i utbildningen för att de känner till hur förskolan fungerar och vilka situationer som kan uppstå i 
samband med det. Att reflektera över situationen som ges och ge förslag eller förklara istället för det som inte fungerar, till 
exempel ”lägg av!” eller ”nu slutar du, annars!”, eller att fråga barnet om saker som de inte kan fatta beslut om (Ella).  
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De intervjuade beskriver att pedagogen har kunskap om situationer som föräldrar möter i 
vardagen med sina barn och kan genom föräldrautbildningen diskutera och reflektera kring 
alternativa lösningar.  

 

Svenskt föräldraskap 
När pedagogerna skulle beskriva vad som kännetecknar ett svenskt föräldraskap skilde sig 
beskrivningarna åt. En använde sig av uttrycket omsorg för att definiera och en hade svårt att 
beskriva några speciella kännetecken. Kring om det fanns förutfattade meningar om nyanländas 
föräldraskap i relation till ett svenskt så ansåg alla att det fanns det. Det beskrivs att bilden av ett 
svenskt föräldraskap kan vara att barnen tidigt får lära sig att äta själv, klä sig själv och sova i sin 
egen säng, helst i ett eget rum tidigt. Att barnen blir självständiga och oberoende och att bilden av 
barn från andra kulturer är att det får vara små längre.  

De teman som var återkommande var självständighet kontra oberoende och regler. 

Ja du, det måste jag säga att jag tycker att man upplever ofta. Många tycker att barnen kan vara vilda och ouppfostrade. Att 
de gör som de vill och inte vill sitta vid matbordet, inte lyssnar när man tillrättavisar och så vidare. Inte vill hjälpa till att 
plocka undan (Hanna). 

En gav matsituationen som ett exempel. Att i många andra kulturer äter man när man är hungrig 
men i Sverige fanns det fasta rutiner och man kanske tänker att det saknas i andra. En beskrev att 
en sak som alltid finns med var frågan om fysisk bestraffning och att det finns fördomar om att 
man automatiskt är hårdare i andra kulturer.  

I Sverige tänker man att det inte finns samma straff och hårda rutiner som bilden kan vara att man har i andra länder. Men 
straff finns i form av time-out som till exempel kan ha införts via föräldrautbildning. Man tar bort Tv-tittande och 
dataspelstid.  Regler och förbud finns här också (Azhar). 

När en av pedagogerna skulle ge sin bild så beskrev hon att regelverket kan verka tydligare och 
strängare i andra kulturer men att det ibland också är mer tillåtande på andra punkter.  

 

Sammanfattning 
Bland de intervjuade skiljer sig arbetslivserfarenhet och utbildningsvägar åt. Trots detta finns det 
gemensamma upplevelser av att arbeta med föräldrautbildning. I beskrivningen av föräldraskap 
och vad det innebär så är ansvar och omsorg beskrivande ord som är återkommande men främst 
att kunskapen om föräldraskap gick att finna i att vara förälder. När de intervjuade pedagogerna 
beskrev sitt praktiska planerande och utförande av föräldrautbildning betonades olika 
förutsättningar. Tillgänglighet, omfattning och planering var de övergripande begrepp som lyftes 
fram. När intervjupersonerna skulle definiera vad ett svenskt föräldraskap kan vara så var det 
liksom föräldraskap ett begrepp som var komplicerat att besvara. Det framkom dock att temat 
självständighet kontra oberoende var något som alla lyfte fram på olika sätt och genom olika 
beskrivningar. Samtliga ansåg att det finns förutfattade meningar om nyanländas föräldraskap i 
relation till ett svenskt föräldraskap. Regler var det tema som framkom när de skulle ge exempel 
på hur dessa förutfattade meningar kunde se ut.  
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Diskussion 
Syftet med detta arbete var att undersöka vad ansvariga för planering och genomförande av 
föräldraskapsstöd i form av föräldrautbildning uppfattade som relevant att lära ut genom 
föräldraskapsstödsinsatser i form av föräldrautbildning och hur detta genomfördes. I min 
diskussion är min ambition att besvara mitt syfte och jag redovisar vad jag har kommit fram till. 
Diskussionsdelen är uppdelad utifrån mina frågeställningar och de teman som framkom under 
redovisningen och analysen av mitt resultat. Jag tar i min diskussion hjälp av de didaktiska 
frågorna hur, vad och varför utifrån Hultman (2011), som tidigare illustrerats i en version av den 
didaktiska triangeln.   

 

Innebörden av föräldraskap 
Samhällets syn på föräldraskap har förändrats genom åren och det går att sätta i relation till 
samhällets utveckling. Det har gått från en mer omsorgsinriktad form som var orienterad på mer 
basala behov under tider då villkoren för många i samhället var sämre, till att i takt med att 
samhällets skapade bättre förutsättningar för människor, omfatta mer än bara de basala behoven 
(Littmarck,2012). Samhällets bild av föräldraskap omfattar nu mer än att tillgodose grundläggande 
behov. När de intervjuade skulle definiera föräldraskap så fanns ordet omsorg kvar men har fått 
en ny innebörd. Nu innebär omsorg inte bara det basala utan även att kunna tillgodose barnens 
alla behov. Andra ord som de intervjuade använde för att beskriva föräldraskap var ansvar, 
inkännande och att tillgodose behov. Dessa beskrivande ord skulle alla kunna omfattas av ordet 
omsorg. Det går att se att samhällets norm för föräldraskap speglas i synen på föräldraskap hos de 
pedagoger som deltagit i denna studie. 

 
Kunskap om föräldraskap 
De intervjuade pedagogerna hade en gemensam uppfattning om att föräldrar har en kunskap om 
föräldraskap genom att de är föräldrar och att definiera vad för slags kunskap som föräldraskap 
innebar visade sig inte vara helt enkelt. Men genom att se på kunskap om föräldraskap som att det 
är något som föräldrar har i och med att de är föräldrar utgår de ifrån att det är något som redan 
finns och som går att förstärka. De beskrev även att den kunskap man har som förälder baserar sig 
på vad man själv har med sig som förälder från sin egen uppväxt. 

I Widding & Olssons delrapport (2013) står det att läsa om föräldrar som deltagit i en 
föräldraskapsstödjande insats i form av föräldrautbildning att deltagarna beskriver att de inte har 
så stort behov av rådgivning från personalens sida. Utan att det handlar om att stärka föräldrars 
tilltro till sin egen förmåga. Detta säger deltagarna kan göras genom ett bekräftande 
förhållningssätt och att det bekräftas från personalen att de duger som föräldrar. Detta tydliggör 
att det som föräldrar beskriver som förmåga är det som de intervjuade definierar som kunskap, 
alltså att vara förälder.  
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Didaktiska val 
Det ord som står i fokus när de intervjuade skulle beskriva hur de praktiskt gjorde i 
lärandesituationen när de genomförde föräldrautbildningar var samtal. Att skapa förutsättningar 
för samtal mellan pedagog och förälder och samtala föräldrar emellan. Genom samtalen kunde det 
tas upp exempel på situationer som deltagarna kunde diskutera kring och eventuellt komma på 
lösningar för. De kunde erbjudas alternativ på lösningar i form av pedagogiska redskap. 
Pedagogerna kunde exempelvis beskriva en situation som kunde uppkomma med barn och sedan 
fråga om föräldrarna kunde komma med förslag på hur situationen skulle kunna gå att lösa. Denna 
lärandesituation illustreras som visats i den teoretiska utgångspunkten i den didaktiska triangeln.  

De förutsättningar som de intervjuade beskrev för att genomföra en föräldrautbildning som var 
tillgänglighet, omfattning och planering innebär att en viktig del blir att kunna få avsätta tid för att 
kunna genomföra en noggrann planering där man kan fokusera på hur föräldrautbildningen ska 
utformas. Genom detta kan man skapa förutsättningar som gör att det blir en fungerande 
verksamhet. De intervjuade arbetar som pedagoger som möter både barn och vuxna i en daglig 
verksamhet. Att det är pedagoger som är ansvariga för lärandesituationen i detta avseende istället 
för till exempel barnmorskor som det även kan vara, gör att de blir personer med erfarenhet som 
kan exemplifiera situationer som föräldrarna har lätt att relatera till. Pedagogerna i denna studie 
framhåller själva att det är viktigt med erfarenhet.  

Intervjupersonerna framhåller samtliga att det är viktigt att utgå från det fungerande och ha en 
positivt förhållningssätt till föräldrar och deras föräldraskap. Att fokusera på det som fungerar 
framstår som ett universellt sätt för lärande och kan även appliceras i denna kontext. I rapporten 
Föräldraskapsstöd i mångkulturella möten (Folkhälsomyndigheten, 2014) uttrycks det att det finns en 
risk med att bortse från vilken kompetens som behövs hos pedagogerna, såväl didaktisk som 
relationell kompetens är önskvärd.  

Även i SOU:n från 2008 (2008:131) lyfts vikten av pedagogisk kompetens fram. Där beskrivs ett 
problem som att man ofta saknar den pedagogiska kunskap som krävs för att upprätthålla en bra 
och stabil gruppverksamhet. Det står vidare att en förnyelse av den gamla 
föräldragruppsverksamheten som är inriktad på undervisning krävs men är ibland svår att 
genomföra. Detta visar på att en pedagogisk kompetens är något som har varit en relevant fråga 
som har diskuterats under lång tid men ännu inte fastställts då de intervjuade pedagogerna inte 
innefattas av den enda yrkesgrupp som bedriver föräldrautbildning.  

Svenskt föräldraskap 
Jag var intresserad av att undersöka om lärandesituationen kring föräldraskapsstöd i form av 
föräldrautbildning såg likadan ut för svenskfödda och nyanlända föräldrar och pedagogernas syn 
på denna fråga. Jag försökte undersöka det genom att ställa frågor om det fanns någon förförståelse 
kring nyanlända respektive svenskfödda. Samtliga av de intervjuade pedagogerna ansåg att det 
fanns förutfattade meningar om nyanländas föräldraskap i relation till ett svenskt. Det finns en 
medvetenhet om att det existerar förutfattade meningar och i deras exempel på hur detta yttrar sig 
så framkommer det att det främst är i relation till syn på regler och straff och syn på oberoende. 
Denna insikt kan göra det möjligt att arbeta med frågan på ett neutralt och medvetet sätt då 
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skillnaderna anses vara kulturellt betingade men inte värderade. I den tidigare definitionen av vad 
kunskapen i föräldraskap är så beskrivs det som att vara förälder. Med denna bild av kunskap så 
borde det ges goda förutsättningar för att kunna arbeta med förutfattade meningar. 

Slutsatser 
 

Det finns ingen fungerande metod för att mäta hur ett föräldraskap ska fungera. I Sverige finns det 
en tradition hos en stor del av samhället att delta i föräldraskapsstödjande insatser och 
föräldrautbildning. Detta är ett sätt för föräldrar att försöka skaffa en garant för sitt föräldraskap 
och från samhällets sida är det ett sätt att stötta föräldrar i föräldraskapet. Detta är något som från 
statens sida ska erbjudas till alla föräldrar och nästa år blir det en del av en lag när 
Barnkonventionen träder i kraft.  

Efter att ha intervjuat pedagoger som arbetar med eller har arbetat med föräldrautbildning så har 
jag har förstått att kunskap om föräldraskap är att vara förälder. Alla föräldrar har kunskap i och 
med att de är föräldrar. Sedan kan denna grundläggande kunskap stärkas eller utvecklas genom 
stöd. Föräldrars egen erfarenhet av sin egen uppväxt är en del av denna kunskap och den påverkar 
en oavsett uppväxtvillkor. Det kan vara viktigt att medvetandegöra detta så att man kan få insikt 
om hur det tar sig uttryck i det egna föräldraskapet. Det kan göra stor skillnad för människor.  

Det pedagogiska verktyg som pedagogerna beskriver att de använder som bas i lärandesituationen 
är samtal. Samtal mellan pedagog och förälder och samtal föräldrar emellan. Det framkom inte 
tydligt i intervjuerna hur materialet till de olika föräldrautbildningarna togs fram och utifrån vad. 
Det fanns färdigt material från en metod som använts av tre av pedagogerna men det framkom 
inte vilket program den tillhörde. Frågan om material togs upp som en viktig del av planeringen 
av föräldrautbildningen och även den del som fick stå som utgångspunkt vid de pedagogledda 
samtalen. Av denna anledning är det av vikt att materialet som används är noga framtaget och 
evidensbaserat. 

Efter att ha bearbetat mitt material så upptäckte jag att varken jag själv eller någon av de 
intervjuade tog upp frågan om hur föräldrar rekryteras till föräldrautbildningar. Varken vem som 
gör urvalet eller hur det går till var något som diskuterades. Det fick mig att undra hur det fungerar. 
Vem är det som bestämmer vem som ska gå en föräldrautbildning? Det är frivillig medverkan och 
ska vara tillgängligt för alla föräldrar. Ändå så verkar det inte vara fallet för om information görs 
tillgänglig så kommer en del grupper som inte aktivt söker sig till dessa föräldrautbildningar att 
hamna utanför detta system. I mitt inledande arbete fann jag en artikel av Widding (2011) som tar 
upp att materialet tillhörande ett föräldrautbildningsprogram var exkluderande i sin utformning. 
Hon belyser att det aktuella materialet och även annat material som är utformat för att användas 
vid föräldrautbildning är skapat ur en norm menad för medelklassen och att deltagare ur 
arbetarklassen indirekt klassas som avvikande. Efter att ha färdigställt mitt arbete så är 
tillgänglighet en av de saker som gör att denna artikel blir relevant. 

Det framstår som om att samma villkor gäller för nyanlända föräldrar som i vissa avseenden 
betraktas som annorlunda. En slutsats jag kan dra efter min undersökning är att det finns 
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förutfattade meningar om nyanländas föräldraskap i förhållande till det svenska. Samtliga av 
de intervjuade var medvetna om sina förutfattade meningar men det var bara en som beskrev 
hur man kan arbeta med dem. Möten mellan olika kulturer betonar ofta olikheter. Men det 
kräver av de olika parterna en medveten och klar formulering av det egna, tidigare så självklara 
förhållningssättet. Har man modet och nyfikenheten att bli medveten och ifrågasätta de egna 
föreställningarna så finns det förutsättningar att klara av att leva med den känsla av 
främlingskap som olikheter framkallar. 

I relation till föräldraskapet vill vi möta pedagoger och föräldrar som har samma idéer och 
uppfostringsideal som vi själva. I en av de rapporter (Folkhälsomyndigheten, 2014) jag har använt i 
mitt arbete framgår detta tydligt då samtalsledarna beskriver att de får förklara för deltagarna 
att det inte spelar någon roll vad de brukade göra, hur man vanligen gör inom deras kultur – 
för nu bor de i Sverige och de måste följa det svenska samhällets regler. I rapporten resonerar 
författarna om att utgångspunkten är assimilering. Kursledarna försöker förklara vad man får 
och bör göra som förälder i Sverige. De utrikesfödda föräldrarna behöver förändra sig och 
överge sitt sätt att vara förälder på. De behöver anpassa sig efter den rådande normen för 
föräldraskap i Sverige. 

En hel del av all den kompetens föräldrar självklart hade i hemlandet gäller också i det nya 
landet. Men samhörigheten blir starkt knuten till begreppet likhet.  

Sammanfattande reflektion 
 

Slutligen är min upplevelse att det framstår som att det är en fungerande position för en pedagog 
att leda föräldrautbildningar. Mitt resultat visar att pedagogen har möjlighet till kontakt med både 
barn och förälder och har den yrkeskunskap som gör att hen har större förmåga att exemplifiera 
och leda samtal med föräldrar om föräldraskap. En fungerande idé är konceptet om en 
familjecentral där flera yrkeskategorier finns tillgängliga och kan samverka. Men det är pedagogen 
som ska lära ut. 

Vidare forskning  
Jag tycker att det har varit ett intressant ämne att undersöka och skulle tycka att det hade varit 
intressant att göra en mer omfattande undersökning där man fick följa en utbildning från 
utformande till utförande och kontinuerligt intervjua utbildaren utifrån deras pedagogiska 
praktik i relation till föräldraskap. Jag upplever att det finns ett behov inom pedagogisk 
forskning att forska på praktiken inom föräldrautbildning sett utifrån själva lärandesituationen 
från pedagogens synvinkel. Denna studie var i kvalitativ form och det hade varit intressant att 
se vad en kvantitativ undersökning hade gett för resultat. Ett bidrag till fortsatt forskning hade 
även varit att tvärvetenskapligt undersöka hur det sociologiska begreppet respektabilitet 
(Skeggs,2000) är kompatibelt med synen på föräldraskap inom föräldrautbildning.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
Innan intervjuerna kommer att äga rum så kommer intervjuobjekten få ett informationsbrev och vid 
intervjutillfällena kommer denna information att läsas upp,  

det insamlade intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, ditt namn kommer att vara 
fingerat och det kommer inte att framgå var du arbetar. Materialet kommer sedan att ligga till grund 
för mitt arbete och om du vill, kan du få ta del av en sammanfattning. Du kommer även att få ta del 
av uppsatsen om du önskar det. Du får hoppa över eller avböja att svara på frågor och avsluta 
intervjun när du önskar. 

Anteckning till mig själv som jag kommer att ha som stöd, 

Fråga och inbjuda till frågor. 

Ställ följdfrågor i situationen, be om fler exempel, be om att den intervjuade utvecklar sitt svar och 
förklarar så detaljerat som möjligt, be om att den intervjuade beskriver sina tankar kring situationen.  

Följdfrågor som läggs till på frågor:  

Kan du ge ett exempel? 

Hur upplevde du det? 

Vad tänkte du då? 

Vad gjorde du då? 

Vad kände du då? 

Kommer du att tänka på någon annan situation? 

Hur menar du då? 

Introduktion 

1a. Vad har du för yrkesmässig bakgrund?  

1b. Hur länge har du arbetat med föräldraskapsstödsinsatser i form av föräldrautbildning och dessa 
frågor? 

Innebörden av föräldraskap 

2a.  Skulle du kunna berätta om din syn på föräldraskap och vad den innebär? 

2b. Kan du förtydliga den? 

3a. Innebär föräldraskap att vara förälder? 

Kunskap om föräldraskap 

4a. Är de flesta föräldrar ”tillräckligt bra” i sitt föräldraskap? 

4b. Vad innebär det isåfall? Kan du ge något exempel? 

4c.  Kan du berätta om vad för slags kunskap en förälder ska ha om föräldraskap? 



 

 

4d. Kan du ge några exempel? 

5a. Hur bygger man på den kunskap som föräldrarna redan har? 

5b.Handlar det om brister i det befintliga föräldraskapet? 

5c. Om det är så, vad består den bristen av? 

Didaktiska val 

6a. Kan du berätta så detaljerat du kan om hur det är att planera och genomföra en föräldrautbildning? 

6b.Kan du beskriva hur du lär ut? 

Svenskt föräldraskap 

7a. Vad kännetecknar ett svenskt föräldraskap? 

7b. Vilka specifika punkter man kan lyfta fram? 

7c. Upplever du att det finns förutfattade meningar om nyanländas föräldraskap i relation till ett 
svenskt föräldraskap? 

7d.  Om ja, kan du ge något exempel på det? 

Avslutning 

Finns det något du vill kommentera eller tillägga? 

Tacka för medverkan. 

 

  



 

 

Bilaga 2 
 
Förfrågan om deltagande i intervju 
 

Jag undrar om du skulle vara intresserad av att delta i en studie inom ämnet pedagogik?  

Studien undersöker svenska föräldraskapsstödsprogram som erbjuds inom kommunen.  Jag gör detta 
inom ramen för min utbildning i pedagogik på Mittuniversitetet.  

Huvudsyftet är att undersöka hur föräldraskapsstödsinsatser för föräldrar genomförs och planeras 
och att undersöka hur fenomenet föräldraskap lärs ut. För att kunna göra en kvalitativ studie för att 
få förståelse, vill jag intervjua personer som arbetar med dessa frågor på olika nivåer, både personer i 
beslutsställning och de som är aktiva i den praktiska verksamheten. Sex personer kommer att 
intervjuas.  

En eventuell intervju skulle vara omkring 40 minuter lång. Platsen för intervjun väljer du själv. Det 
kan vara så att intervjun kan komma att behöva kompletteras i efterhand inom en tidsram för några 
veckor efter intervjun, om det är möjligt. 

Det insamlade intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, ditt namn kommer att vara 
fingerat och det kommer inte att framgå var du arbetar. Materialet kommer sedan att ligga till grund 
för mitt arbete och om ni önskar kan ni få ta del av en sammanfattning. Ni kommer även att få 
uppsatsen skickad till er om ni önskar det.  

Om det här är något du kan tänka dig att delta i så får du gärna kontakta mig senast den 20/3 via mail, 
adressen står längre ner. 

Om du har några frågor kring intervjun eller undrar över något annat så får du gärna kontakta mig. 

Tack på förhand.  

Med vänlig hälsning 

Karin Harborg, kaha0704@student.miun.se 

Kontakt Mittuniversitetet: Lektor Catharina Höijer, catharina.hoijer@miun.se 

 


