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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur föräldrar upplever att deltagandet i en 

föräldrautbildning har påverkat samspelsförmågan och relationen till sitt/sina barn. 

Undersökningen vill skapa en förståelse för betydelsen av stöd till föräldrar i form av 

föräldrautbildningar när det gäller att förhindra utvecklingen och fortgången av riskbeteenden 

hos barn. Undersökningens övergripande frågeställningar är följande; Hur upplever föräldrar 

som deltagit i en föräldrautbildning att de samspelar med sina barn?, Har insatsen inneburit 

några förändringar i jämförelse med hur det såg ut tidigare? samt Vilka nya verktyg och 

användbara strategier anser föräldrarna att de fått efter genomförd föräldrautbildning? I 

studien har kvalitativ metod använts. Metodvalet grundas i ambitionen att få en djupare insikt 

i intervjupersonernas specifika upplevelser och erfarenheter. Undersökningspopulationen 

utgörs av tre kvinnor som var och en intervjuades under cirka en timmes tid. Urvalskriterierna 

för undersökningenheterna var att de skulle ha deltagit i föräldraprogrammet COPE. De 

resultat som framkom tolkades utifrån tidigare forskning samt valda teorier; social 

inlärningsteori samt systemteori. Samtliga respondenter visade sig ha positiva erfarenheter av 

COPE, upplevde någon form av förändring i jämförelse med tidigare och ansåg sig ha haft 

nytta av föräldrautbildningens metoder. Ett övergripande mönster tydde på att föräldrarna 

upplevde att samspelet med barnen förbättrats, och nämnde då framför allt kommunikationen

som den mest utmärkande förändringsfaktorn. 
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1. Inledning  

 

1.1 Bakgrund 

Människans identitet skapas genom det ömsesidiga samspelet med andra människor. Denna 

blir aldrig färdigutvecklad utan fortsätter, genom interaktionen med nätverket och 

omgivningen, att skapas och omskapas genom hela livet. Vi är beroende av dessa sociala 

nätverk för vår psykiska och fysiska utveckling (Forsberg & Wallmark, 1998). Både barn och 

föräldrar utvecklas därmed genom de samspelsprocesser de ingår i. Föräldrarna är på så sätt 

en av barnets viktigaste utvecklingsresurser. Hur samspelet och kommunikationen dem 

emellan fungerar har därmed en stor betydelse för barnets psykologiska utveckling. Genom att 

bistå föräldrarna i deras utvecklingsprocess i förhållande till barnet kan vi bidra till barnets 

positiva utveckling (Hafstad & Övreeide, 2001). 

 
Psykisk ohälsa är ett av de största folkhälsoproblemen. Idag tyder flera studier på att psykiska 

problem har ökat hos barn och unga sedan 1990-talet (Bremberg, 2004). Antalet sökande till 

barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har på tio års tid nästan fördubblats 

(Barnombudsmannen, 2003). Samtidigt vet vi att föräldrarna är den viktigaste skyddsfaktorn 

för sina barn. Ett sätt att främja barns psykiska hälsa är därför att stötta föräldrar i 

föräldrarollen. Detta leder i sin tur till en minskad risk för framtida problem, såsom 

exempelvis kriminalitet och missbruk. En av de största möjligheterna för att förändra risken 

för ohälsa även bland vuxna ligger i att förbättra barns psykiska hälsa, då riskfaktorerna för 

ohälsa i vuxen ålder till stor del grundläggs under uppväxten. Ett sätt att möjliggöra dessa 

förändringar är att erbjuda föräldrarna olika typer av stöd (Danon, m.fl. 2006). 

 

Forskning har också visat att förmågan att visa värme och sätta ramar är möjlig att utveckla. 

Få saker har så stor betydelse under barnens uppväxt som en varm och kärleksfull relation 

mellan föräldrar och barn. I en varm familjerelation är det också möjligt för föräldrarna att 

markera de gränser som gäller (Bremberg, 2004). Barn är på så sätt beroende av föräldrar för 

att få en trygg och stabil grund. Om det blir problem med eller kring ett barn blir det därför 

ofta föräldrarna som vi anklagar. För föräldrar kan vetskapen om föräldrars betydelse för 

barns utveckling tydliggöra det egna ansvaret och det kan fungera skuldbeläggande. För att 

kunna hjälpa ett barn är det viktigt att hantera motsägelsen i att föräldrarna bidrar till barnets 

problem samtidigt som de är barnets viktigaste resurs för att kunna lösa problemet (Hafstad & 

Övreeide, 2001).  



Samspelet med föräldrarna blir grunden för barnets samspel med andra människor i framtiden 

(Bremberg, 2004). En trygg hem- och uppväxtmiljö är således en viktig förutsättning för ett 

fungerande socialt liv (Ferrer-Wreder, m.fl., 2003). Egenskaper hos föräldrar som är särskilt 

viktiga för barnens hälsa och välfärd är förmåga att kunna visa värme och omsorg såväl som 

att sätta gränser. När föräldern visar värme gentemot barnet är sannolikheten större att barnet 

reagerar positivt, vilket i sin tur gör det lättare för föräldern att visa värme. Detta är ett 

exempel på den ömsesidiga påverkan som sker mellan barnet och föräldern. Faktorer som har 

avgörande betydelse för barnets negativa utveckling är föräldrarnas brist på tillsyn, brist på 

uppmärksamhet, brist på uppmuntran och positivt stöd, samt att man i familjen inte har 

fungerande problemlösningsstrategier. När det brister i kommunikationen och relationen inom 

familjen ökar risken för att barnet ska utveckla sociala problem, så som till exempel 

kriminalitet eller drogmissbruk. När det gäller barn med antisocialt beteende har föräldrarna 

ofta haft svårigheter med att vara konsekventa samt med disciplin. I de flesta familjer uppstår 

ibland svårigheter. Avgörande för om detta leder till bestående problem är hur man hanterar 

dessa situationer (Hansson, 2004). 

 

Ett sätt att möjliggöra positiva förändringar är att erbjuda föräldrarna olika typer av 

föräldrastöd. Behovet av föräldrastöd har ökat de senaste åren. Det visar sig bland annat i att 

allt fler kommuner väljer att utveckla stödet till föräldrarna. De preventiva insatserna omfattar 

olika former av stöd, bland annat föräldrautbildningar (Danon, m.fl. 2006). 

Preventionsprogram i form av föräldrautbildningar har visat sig fungera för familjer med barn 

och ungdomar som befinner sig i riskzonen att utveckla ett antisocialt beteende. Denna typ av 

föräldrastöd är främst till för att hjälpa föräldrarna att förbättra sina uppfostringsmetoder, 

förmågor att lösa problem samt att kommunicera med och hantera sitt barn. (Ferrer-Wreder, 

m.fl., 2005).  

 

Det finns en rad olika program för föräldrautbildning. Parent Management Training, PMT, är 

en av de mest välundersökta behandlingarna för barn och unga. Ett annat exempel är Webster-

Strattons föräldraträningsprogram, vilket är ett av flera som har utvecklat modeller där video 

är en viktig del av utbildningen. COPE, The Community Parent Education Program, är ett av 

de i Sverige mest spridda. Att tidigt nå föräldrar med föräldrautbildning kan vara viktig då 

man har kunnat identifiera beteendeproblem hos barn redan i treårsåldern. Antisocialt 

beteende är ett fenomen som i stor utsträckning består om man inte behandlar det. Barn som 

redan i tidig ålder uppvisar ett problematiskt eller aggressivt beteende löper en avsevärt större 



risk att som vuxna utveckla ett antisocialt beteende (Hansson, 2004). Föräldrautbildningar har 

utvecklats till att utgöra en viktig del av det förebyggande, psykosociala arbetet (Hwang & 

Wickberg, 2001). Breda insatser ger en bättre sammanlagd effekt än uppsökande insatser. 

Föräldrakurserna bör därför erbjudas generellt till alla föräldrar så att man når fler, och ingen 

behöver då heller känna sig utpekad (Folkhälsoinstitutet, 2005). 

 

1.2 Kritik och problem med föräldrautbildningar 

Det är inte helt oproblematiskt att arbeta preventivt med föräldrar. Föräldrar som inte anser att 

deras barn befinner sig i riskzonen kan till exempel vara svårt att få med i interventionsarbetet 

(Ferrer-Wreder, m.fl., 2005). Vidare inkräktar all inblandning i föräldraskap på föräldrarnas 

självbestämmande och innebär därför en etisk problematik även om stödet är frivilligt 

(Bremberg, 2004).  

 

Många föräldrautbildningar har som sin grund i den sociala inlärningsteorin. I Sverige har 

denna teori ofta förknippats med manipulation av barn (Hansson, 2004). Jesper Juul (1997) 

anser att alla former av uppfostringsmetoder är överflödiga. Barn föds sociala och mänskliga 

och det enda de behöver för att vidareutvecklas till välfungerande människor är att umgås 

med vuxna som handlar socialt och mänskligt. Juul menar att uppfostringsmetoder gör att 

barnet blir till ett objekt för sina närmaste vilket kan medföra att barnen offrar sina egna 

personliga behov och gränser. Målet bör vara att sträva mot verklig jämlikhet och 

ömsesidighet mellan barn och vuxna. Den vuxne bör lyssna till barnets reaktion då den alltid 

rymmer en mening. Juul menar att de metoder inom föräldrautbildningarna som går ut på att 

ignorera barnet då det beter sig illa därför inte är lämpliga eftersom man i dem inte tar hänsyn 

till vad barnet vill uttrycka med sitt beteende, exempelvis sin ilska (Juul, 1997).  

 

Lars H Gustafsson (2007) menar att metoder som föräldrautbildningarna använder kan 

inverka negativt då de kan fungera starkt skambeläggande. Gustafsson skriver i sin artikel om 

begreppen skuld och skam. Han menar att skuld innebär att man accepterar och förstår att 

man begått ett fel, och att det är jag själv som bär ansvaret. I all uppfostran och pedagogik, 

liksom i mänskliga relationer, är det viktigt att göra tillvaron begriplig och att fördela ansvar. 

Skuldkänslor är därför naturliga företeelser. Skammen däremot går djupare än så och innebär 

att man känner sig fel och ovärdig som människa. Det finns en naturlig skamkänsla, vilken 

kan vara behövlig, men känslan av skam kan också föras över utifrån. Barn är vidöppna för 

vuxnas påverkan och då de blir utsatta för kritik eller ignorans känner de sig ofta dåliga och 



utan värde. I Sverige finns en lång tradition av våld och skambeläggning som en del av 

fostran. År 1979 förbjöds aga och det gjordes en förändring av föräldrabalken 6:1 som 

därefter uttryckte att barn heller inte fick utsättas för aga eller ”annan kränkande behandling”. 

Rumsarrest angavs som ett exempel på otillåten kränkning av barnet. Denna form av olaga 

frihetsberövande skulle bedömas på samma sätt som misshandel, och oavsett om offret var 

vuxen eller barn. Barnkonventionen handlar bland annat om barnets rätt till värdighet och rätt 

att få komma till tals (Gustafsson, 2007). 

 

Gustafsson menar att det i flera av de moderna föräldrautbildningsprogrammen finns inslag av 

skambeläggning. Som exempel ger han programmet Föräldrakraft. Dess grundidé är, liksom i 

alla beteendeinriktade program, att belöna positivt beteende och ignorera negativt beteende 

hos barnet. Om detta inte hjälper ska föräldern ignorera barnet, det vill säga inte se på, inte ta 

på eller prata med barnet. Hjälper heller inte detta bör ”time-out” användas, barnet avskiljs då 

från gemenskapen genom att placeras på en stol eller i ett annat rum. Gustafsson menar att 

detta är direkt utfrysning, isolering och olaga frihetsberövande. De grundläggande orsakerna 

till barnets beteende tonas ner och barnens rättigheter får ge vika för vuxnas behov av 

kontroll. Författaren skriver att detta speglar en instrumentell människosyn, som inte är i 

enlighet med barnperspektivet och att föräldrautbildningar leder till ett skambeläggande av 

barnet (Gustafsson, 2007). Barn vill bli erkända och sedda av sina föräldrar, man bör därför 

aldrig ignorera barnet då det har ett budskap med sin vrede. Att använda mentalt eller fysiskt 

tvång är kränkande och barn som ignorerats eller isolerats efter att ha varit olydiga känner 

otvivelaktigt skam. Gustafsson tror att trygga barn troligen klarar detta relativt bra men att det 

kan få svåra konsekvenser för otrygga barn som lever med ett inre kaos. Föräldraprogrammen 

kan på så sätt innebära att man riskerar att inte lyssna och ta barnet på allvar, det kan då bli 

svårt att utveckla en nära och kärleksfull relation (Svensson, 2008).  

 

Kärlek bör vara villkorslös. Föräldrar som i uppfostrande syfte använder hot om separation 

kan skada sina barn. Barnen överges psykologiskt och förlorar från deras utgångspunkt sina 

föräldrars kärlek. Gloria Zeligman menar att konsekvensen av föräldrakurserna kan bli 

ångestfyllda och auktoritetsbundna barn som tvingas gömma undan sina känslor, skäms över 

sig själva och inte vågar stå på sig. Eftersom man inte arbetar med de underliggande 

orsakerna till att barnen bråkar, finns grunden till problemen kvar. Lars H Gustafsson anser att 

det är oansvarigt av myndigheter att rekommendera dessa uppfostringsmetoder, och att risken 

är stor att metoderna används fel så att barn kan bli allvarligt kränkta (Svensson, 2008). 



1.3 Både värme och ramar 

Företrädarna för föräldrautbildningar som exempelvis Bremberg (2004) menar däremot att 

föräldrakurserna är en av de mest effektiva metoderna för att förebygga psykisk ohälsa hos 

barn, och hänvisar till ett sextiotal vetenskapliga undersökningar. Forskning har visat att 

andelen barn med allvarliga beteendeproblem minskat med 50-70 procent som en följd av 

föräldrakurser. Barn behöver både värme och ramar menar Sven Bremberg på Statens 

folkhälsoinstitut. Därför rekommenderar myndigheten föräldrakurserna Cope, Komet och De 

otroliga åren.  

 

Alternativ till det kritiserade verktyget ”time-out” har också utvecklats. Projektledaren för 

Kometprogrammet i Stockholm, Charlotte Skawonius, betonar att det inte är barnet man ska 

ignorera utan det negativa beteendet. Man ska varken överge, kränka eller sätta barnet i 

skamvrån. Tvärtom minskar Komet risken för grova kränkningar och barnmisshandel. 

Utvärderingar har visat att föräldrar som deltagit i Komet-grupper skäller och tjatar mindre än 

tidigare på sina barn. När det gäller djupare trauman hos barnen så är föräldrautbildningarna 

inte utformade för att avhjälpa dessa, då är det en annan form av behandling som krävs. Basen 

i föräldraprogrammen är just att skapa en kärleksfull samvaro med barnen och en positiv 

förstärkning av barnens goda beteende. Bara om man har en god relation till barnen kan man 

ta till de hårda strategierna. Föräldrar ska absolut inte frysa ut sina barn eller få dem att 

skämmas. Föräldrautbildningarnas principer är att med lugn och värdighet skapa en bättre 

miljö än det destruktiva och ibland våldsamma kaos i familjer där samspelet mellan barn och 

förälder brutit samman (Svensson, 2008).  

 

1.4 Problemformulering 

De olika föräldraprogrammen har alltså mött god respons såväl som kritik. Då åsikterna om 

föräldrautbildningar gått vida isär anser jag att en undersökning av föräldrars egna upplevelser 

kan vara av stor vikt. Föräldrar som deltagit i föräldrautbildningar är de som sitter inne med 

de värdefulla erfarenheterna och kunskaperna om programmens betydelse. Det är de som 

dagligen träffar sina barn och tydligast märker om förändringar i relationen och samspelet 

dem emellan sker. Att föräldrarna upplevt föräldrautbildningen på ett visst sätt besvarar dock 

inte frågan beträffande vilket av de kritiska lägren som har rätt. Det ger mig heller inte svar på 

om samspelet mellan förälder och barn verkligen har förändrats på det sätt som föräldrarna 

uppger. Föräldrarna har kanske inte några kunskaper om hur ett sunt samspel ser ut och jag får 

inte tillgång till barnens upplevelser av relationen till föräldern. Däremot får jag svar på hur 



föräldrarna upplevt föräldrautbildningarna och de förändringar dessa medfört ur deras 

perspektiv, ur ett föräldraperspektiv. Det har tidigare gjorts enkätsammanställningar om 

föräldrautbildningar men studier av föräldrars egna upplevelser är mer sällsynt. Jag väljer 

därför att i den här uppsatsen att undersöka just föräldrarnas erfarenheter och upplevelser av 

föräldrautbildningar. 

 

1.5 Begreppsdefinitioner 

Innan vi går vidare till föräldrautbildningarnas utveckling och tidigare forskning vill jag nu i 

den text som följer definiera några för den här uppsatsen viktiga begrepp. 

 

Med föräldrastöd menas insatser för föräldrar som syftar till att främja barns hälsa och 

välfärd. Men det innefattar inte indirekta insatser som till exempel familjelagstiftning och 

transfereringar som exempelvis barnbidrag. En form av föräldrastöd är att föräldrar erbjuds 

kontakter i särskilda föräldragrupper, som till exempel inom mödra- och barnhälsovård. 

Innehållet kan vara strukturerat eller öppet. Föräldragrupper för föräldrar till barn i åldern två 

till nio år domineras av samspelsprogram. Dessa syftar till att utveckla värme och emotionell 

närhet mellan förälder och barn samt att minska risken för att barn ska utveckla 

beteendeproblem. Några exempel på samspelsprogram är Komet, COPE, Föräldrakraft och 

De otroliga åren (Bremberg, 2004). Dessa kan med ett annat ord benämnas som 

föräldrautbildningar. Föräldrautbildningarna kan sägas vara en del av familjebehandling, med 

skillnaden att föräldrarna inte behandlas utan utbildas. Perspektivet är snarare pedagogiskt 

och inriktningen ligger på att hjälpa föräldrarna att utveckla ett bättre beteende gentemot sina 

barn så att dessa mår bättre (Hansson, 2004).  

 

Målet med preventivt, det vill säga förebyggande arbete, är att bygga upp ett skydd mot 

oönskade framtida konsekvenser och att främja möjligheten till en ljus morgondag (Ferrer-

Wreder, m.fl., 2005). Ett vanligt sätt att klassificera preventiva insatser är att skilja mellan 

universell, selektiv och indikerad prevention. Det förstnämnda preventionsprogrammet 

innebär att samma åtgärd ges till alla. Selektiv prevention fokuserar på undergrupper, 

exempelvis högriskgrupper. Den sistnämnda innebär fokus på enskilda personer som 

identifierats vara i riskzonen (Andershed & Andershed, 2005). Promotion är den positiva 

formen av ordet prevention och innebär de insatser som sker för att främja ungdomars 

positiva utveckling. Fokus ligger på hälsa och ett tillvaratagande på tillgångar och styrkor. 

Prevention och promotion kan ses som olika processer, men de kan båda användas som 



redskap för att förstå förändringar samt människors positiva och negativa utveckling. Teori 

och forskning inom ett stort antal områden har sammanförts vid bildandet av prevention som 

vetenskap. Således är preventionsvetenskapen en bred tvärvetenskaplig disciplin och har 

relevans för såväl psykisk som fysisk hälsa, liksom för ”normalt” och ”normbrytande 

beteende” (Ferrer-Wreder, m.fl., 2005). Med normbrytande beteende, eller antisocialt 

beteende, menas ett beteende som på olika sätt avviker mot rådande normer och regler i den 

omgivning och miljö individen befinner sig. Det kan röra sig om aggressiva och utagerande 

beteenden mot andra människor samt om beteenden som bryter mot föräldrars eller samhällets 

regler (Andershed & Andershed, 2005). 

 

 

2. Föräldrautbildningarnas historia 

 

2.1 Omsorg om barnen – en uppgift för samhället  

Barndomen lämnar inte någon oberörd, de personer som vi satte största tillit till och den miljö 

vi levde i har satt djupa spår i oss och påverkar våra föreställningar. Även vår syn på vad som 

är en bra och vad som är en mindre bra uppväxt präglas i stor grad av hur vi själva hade det 

som barn. Det har skett stora sociala förändringar i snabb takt vilket skapar en klyfta mellan 

vuxnas föreställningar om en god barndom och hur verklighetens moderna barndom ser ut. 

Denna klyfta mellan ideal och verklighet kan för vuxna skapa en känsla av oro och 

främlingskap inför den moderna barndomen, och en osäkerhet på sin egen roll som förälder. 

Trots att barn i det moderna Norden tillbringar en stor del av sin tid i offentliga sammanhang 

så innebär det inte att föräldrar och familj förlorar sin betydelse för barnet. Men den sociala 

moderniseringen av samhället har bidragit till att barns vardagliga omsorg och uppfostran i 

allt större utsträckning tas om hand av professionellt utbildade vuxna med specifika 

kunskaper om barns behov (Kristjánsson, 2001).  

 

Fram till industrialiseringen för drygt hundra år sedan växte de flesta barn i Sverige upp med 

nära relationer till många vuxna, ofta fanns mor- och farföräldrar och andra släktingar i 

barnets närhet. Idag är detta inte längre självklart, samhället och föräldrarollen har förändrats. 

Även arbetslivets förändrade villkor, ny kunskap och syn på barns utveckling och rättigheter 

har bidragit till att också familjer med ett stabilt socialt nätverk kan ha behov av stöd, 

rådgivning och information från samhället (Folkhälsoinstitutet, 2005). 



2.2 Utvecklingen av föräldrautbildning, från idé till föräldraprogram 

Föreställningen att man genom utbildning kan förbättra föräldrars förmåga att vårda och 

fostra sina barn är dock inte ny. Redan vid 1900-talets sekelskifte förde Ellen Key i Sverige 

fram tanken i boken ”Barnets århundrade” (SOU, 1980:27). Under 1920-talet fördes i Sverige 

en omfattande diskussion om föräldrars betydelse för sina barns hälsa och utveckling. Då 

ansågs mödrarnas okunskap vara ett av de stora hoten mot barnens välfärd och ”experter” 

spridde sin uppfattning om vad som var bra för barnen. Många av de dåtida råden anses idag 

vara direkt felaktiga. De nedvärderade också mödrarnas erfarenheter och kunskaper om sina 

barn (Bremberg, 2004). Alva och Gunnar Myrdal aktualiserade på 1930-talet på nytt frågan 

om föräldrautbildningar i skriften ”Kris i befolkningsfrågan” (SOU, 1980:27).  

 

Den tidiga debatten om föräldrautbildning speglade en tilltro till att genom den 

individinriktade utbildningen av människan i föräldraskap kunna minska ojämlikheten när det 

gällde utbildning och ekonomi samt motverka social misär, barnmisshandel och 

missbruksproblem. 1969 väcktes i riksdagen krav om en allmän föräldrautbildning, det hade 

då sedan lång tid bedrivits mödraundervisning och ”mamma- och pappakurser” (SOU, 

1980:27). Det föräldrastöd som finns idag utvecklades under 1970-talet och de råd som ges 

till experter präglas sedan dess av en större ödmjukhet än de tidigare (Bremberg, 2004). Den 

stora vågen kom i samband med Thomas Gordons bok ”Aktivt föräldraskap”, som utkom år 

1976. I och med denna bok började en rad olika föräldrautbildningar ta form (Hansson, 2004).   

 

Barnomsorgsgruppen och familjestödsutredningen publicerade 1977 en debattskrift där bland 

annat företrädare för riksdagspartierna redogjorde för sin syn på barnuppfostran och 

föräldrautbildningar. Man menade då att föräldrautbildning bör vara ett medel att stödja och 

stärka föräldrars kompetens, hjälpa dem att ge barnen trygghet och stimulans. Detta har sedan 

dess präglat synen på föräldrautbildningarnas syfte och vikten av information, upplysning och 

kunskap om barn och deras utveckling betonas. Ett barns främsta rättighet är att få växa upp 

under goda förhållanden och detta bör vara familjens och samhällets prioritet. Man kan inte 

lösa förekomsten av barnmisshandel, oro i skolan och ungdomsproblem, men däremot kan 

föräldrautbildning vara en viktig förebyggande verksamhet (SOU, 1980:27). Vi har i Sverige 

med andra ord en lång historia av föräldrautbildningar. (Hansson, 2004). 

 

Utbildning av föräldrar är en idé som stöds också av konventionen om barns rättigheter som 

antogs den 20 november 1989. Där står att utbildning och stöd till föräldrar kan vara ett sätt 



att bidra till att barn får den omsorg de har rätt till. Barnkonventionen betonar att barn har rätt 

att få sina grundläggande behov tillgodosedda, att få skydd mot utnyttjande och 

diskriminering, att få uttrycka sin mening samt att bli respekterade. I artikel fem står att 

konventionsstaterna ska respektera föräldrars ansvar, rättigheter och skyldigheter när det 

gäller att ge ledning och råd i överensstämmelse med barnets utveckling. Enligt kapitel arton 

bör föräldrarna stöttas i sitt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Konventionsstaterna 

skall vidta lämpliga åtgärder och lämpligt bistånd för att säkerställa att barn får den omsorg de 

har rätt till (Hammarberg, 2006). 

 

 
3. Tidigare forskning om föräldrastöd 

I början av 1990-talet konstaterade en amerikansk forskare att det saknades studier som visade 

att stöd till föräldrarna har en gynnsam effekt på barnen. Under de tio-femton senaste åren har 

kunskapsläget dock radikalt förändrats. Ett stort antal studier med hög vetenskaplig kvalité 

har visat på insatsernas betydande positiva effekter, samt att de gynnar barnens hälsa och 

välfärd. Mot bakgrund av kunskapsläget uppfattas det befogat att erbjuda föräldrar i Sverige 

insatser grundade på den kunskap som idag är tillgänglig (Bremberg, 2004). Familjestöd har 

en nyckelroll när det gäller det strategiska arbetet för barns och familjers välfärd. Tidigt 

effektivt familjestöd erbjuder tidiga interventioner och hjälp för barn och deras föräldrar i 

riskzonen (Dolan, m.fl., 2006). 

 

Det finns en stor mängd vetenskapliga studier som belyser vilka risk- och skyddsfaktorer som 

gör det mer eller mindre sannolikt att ungdomar ska utveckla ett våldsamt eller kriminellt 

beteende. Ett flertal studier har visat att det finns ett samband mellan ungas upplevelser i 

familjen och deras inblandning i kriminella aktiviteter. Faktorer inom familjen som visat sig 

ha särskilt stor betydelse är hur familjemedlemmarna kommer överens, hur relationen och 

samspelet mellan förälder och barn ser ut. Några exempel på mer specifika familjerelaterade 

riskfaktorer är att barnet utsätts för stränga eller tvingande uppfostringsmetoder, bristande 

socialt stöd från föräldrarna, lågt föräldraengagemang, många konflikter och en brist på 

problemlösningsförmåga inom familjen (Ferrer-Wreder, m.fl, 2003). Då de metoder som 

föräldrar använder i sin uppfostran är ineffektiva kan de, istället för att främja barnets positiva 

utveckling, vara riskfaktorer för normbrytande beteende. Det finns för detta argument 

vetenskapligt belägg, likaså när det gäller sambandet mellan barns utveckling av 

normbrytande beteende och föräldrars hårda bestraffningsmetoder samt konflikter mellan 



förälder och barn. Vetenskaplig förankrade studier har också visat att föräldrar till barn med 

antisocialt beteende tenderar att vara mer inkonsekventa och hårdare i sin disciplin. Barn med 

normbrytande beteende har ofta ett mindre positivt samspel med sina föräldrar, detta hänger 

ihop med att föräldrar visar mindre värme, tillgivenhet, acceptans och positiv attityd gentemot 

barnet (Andershed & Andershed, 2005). 

 

Forskare har i allt högre grad empiriskt börjat visa att barnets beteende också påverkar hur 

föräldrarna beter sig gentemot barnet. Det vill säga att samspelet mellan barn och förälder 

också påverkas av barnets beteende. Ett barns problematiska beteende och en förälders 

bestraffning orsakar och förstärker troligtvis varandra. En teori, vilken får stöd av forskning, 

som beskriver denna process är Pattersons teori om tvingande familjeinteraktioner. Denna 

handlar om sambandet mellan familjerelationer och ungas utveckling av problembeteenden. 

Ett tvingande beteende kan definieras som kontroll, tvång eller hot, denna kontroll kan 

komma från såväl föräldern eller barnet. Patterson menar att till exempel då föräldrarna 

försöker kontrollera sitt barns negativa beteende svarar barnet istället med att öka sitt 

beteende (bråka ännu mer). Efter en tid, när ett tvingande samspel har etablerats, gör 

föräldrarna allt mindre för att kontrollera barnets beteende eftersom deras ansträngningar inte 

tycks fungera. Istället gör föräldern barnet till viljes och barnet belönas med andra ord för sitt 

negativa beteende (Andershed & Andershed, 2005). Patterson anser att föräldrarna bör 

ignorera gnäll eller utbrott för att minska risken att de förstärker detta tvingande beteende. 

Vidare menar författarna att man bör använda sig av en konsekvent, mild och icke-fysisk 

bestraffning. Ett exempel på denna bestraffning är ”time-out”, vars syfte är att barnet som 

uppfört sig illa inte ska få allt för stor uppmärksamhet och att denna brist på uppmärksamhet i 

sin tur leder till en minskning av det negativa beteendet. Time-out kan tillexempel innebära att 

föräldern låter barnet vara ensam på sitt rum i några minuter (Ferrer-Wreder m.fl., 2005). 

 
All befintlig forskning tyder på att föräldrar kan dra nytta av föräldrautbildningar och praktisk 

övning i hur man hanterar sitt barn utan att använda sig av inkonsekvent eller sträng 

bestraffning. Föräldrarna kan genom programmen få information, rådgivning samt utbildning 

i varm och responsgivande omvårdnad, samtidigt som de själva har möjlighet att påverka de 

metoder och strategier som används. Framgångsrika interventionsprogram fokuserar på en 

utveckling av färdigheter och strategier som förbättrar kvaliteten i relationen mellan barn och 

förälder snarare än att bara utbilda föräldrar i lämpliga uppfostringsmetoder (Ferrer-Wreder 

m.fl., 2005). De föräldrautbildningarna som visat sig ge varaktiga positiva resultat innefattar 



ofta praktisk handledning och utbildning i varm omsorg, konsekventa och icke-bestraffande 

uppfostringsmetoder, ökad kommunikation, emotionell närhet samt känslo-och 

konflikthantering (Ferrer-Wreder m.fl., 2003). 

 
Föräldraprogrammen är evidensbaserade och deras positiva effekter på barns utveckling finns 

dokumenterade genom stora internationella studier. Forskningen visar att barnen fungerar 

bättre såväl hemma som i skolan efter att föräldrarna har deltagit i kursen. Några 

betydelsefulla forskare är Karol Kumpfer, Virginia K. Molgaard, Elizabeth Fleming och 

Carolyn Webster-Stratton, alla deras studier är amerikanska. Programmen har anpassats efter 

svenska förhållanden och flera av dessa utvärderas för närvarande vetenskapligt. Effekterna 

av föräldraprogrammen är märkbara bland annat när det gäller att hjälpa föräldrar att fungera 

bättre, att skjuta upp ungas alkoholdebut samt att minska berusningsdrickandet, vilket är 

viktiga delar av preventionsarbetet (Statens Folkhälsoinstitut, 2007). Detta kan tolkas som en 

följd av att föräldrautbildningarna bidrar till att stärka de sociala banden inom familjen samt 

främjar anknytningen till närsamhället (Ferrer-Wreder m.fl., 2005).  

 
I arbetet med föräldrastödet är det av stor vikt att man tar till vara på föräldrarnas egna 

resurser. Man bör i kontakten med föräldrarna, förutom att erbjuda dem ett ökat stöd, öka 

deras kunskap om systemet samt stärka deras känsla av empowerment, dvs. delaktighet och 

möjlighet att påverka sin egen situation (Burns & Hoagwood, 2002). Det är viktigt att man 

respekterar föräldrarna som de experter de är på sitt eget barn, att man lyssnar och visar 

förståelse. Att man berömmer föräldrarna för de positiva sidorna i deras barnuppfostran och 

arbetar med lösningar som föräldrarna själva har kommit fram till är också viktigt för att få 

föräldrarna att känna sig delaktiga i programmen (Ferrer-Wreder m.fl., 2005).  

 

Forskare inom preventionsområdet har dragit slutsatsen att det mest effektiva 

tillvägagångssättet inom det förebyggande arbetet är att inom samma program använda sig av 

samtliga tre nivåer av prevention, dvs. universell, selektiv och indikerad. Man börjar med att 

ge alla barn i den givna populationen, exempelvis en skola, samma universella program med 

syfte att främja den positiva utvecklingen hos alla. Sedan inriktar man sig på undergrupper 

eller individer beroende på hur stort behovet av preventiva insatser är. Vetenskapliga 

utvärderingar har visat att förebyggande insatser bör sättas in i förskoleåldern. Forskning visar 

att stabilt normbrytande beteende ofta debuterar redan under de första två levnadsåren 

(Andershed & Andershed, 2005). 



4. Teoretiska utgångspunkter 

Social inlärningsteori och systemteori är de teorier som i denna studie valts att relatera till 

föräldraprogrammen. Social inlärningsteori har valts då denna är en av grunderna i många 

föräldrautbildningar, och där i bland COPE. Denna teoribildning handlar om antagandet att 

beteenden lärs in genom iakttagandet av andra. Systemteori har valts då denna, med sin 

betoning på interaktionen mellan människor, anses intressant att tillämpa vid analyserandet 

av föräldrautbildningars betydelse. Teorin betraktar exempelvis familjer som system, och det 

är relationerna och kommunikationen inom systemen som ses som det väsentliga.   

 
4.1 Social inlärningsteori 

Många föräldrautbildningar har sin grund i social inlärningsteori. Denna har sitt ursprung i 

behavioristisk inlärningsteori och kognitiv psykologi. Behaviorismen intresserar sig inte för 

människors inre, så som tankar och känslor, utan anser att det enbart är det yttre och direkt 

iakttagbara beteendet som ska analyseras. Behaviorister undersöker hur det yttre beteendet, 

responsen, påverkas av yttre händelser, stimuli, och olika typer av förstärkning (Angelöw & 

Jonsson, 2000). Beteendet och dess konsekvenser är de enda förklaringsfaktorerna som ses 

som nödvändiga inom behaviorismen. Tillfälligheter och förstärkningar styr beteendet, inte 

kognitiva processer. Den psykologiska forskningen borde därmed följa en objektiv väg 

(Nilsson, 2006). Framstående inom behaviorismen var Pavlov, Watson, Thorndike och 

Skinner. Den kognitiva teorin har sin utgångspunkt i att människors tänkande har betydelse 

för hur de beter sig. Tonvikten läggs på individens egna upplevelser och tolkningar, och 

människan uppfattas som en rationell och tänkande varelse. Den kognitiva forskningen kan 

sägas ha uppkommit som en reaktion mot behaviorismen, som inte ansåg att det fanns någon 

mening med att studera kognitiva processer. Kognitionsforskningen inleddes på 1930-talet av 

bland annat gestaltpsykologer och forskare som Koffka, Köhler och Lewin (Angelöw & 

Jonsson, 2000).  

 

Social inlärningsteori har tagit över synsätt och perspektiv från såväl den behavioristiska och 

den kognitiva forskningen och försökt att förena dessa (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Teoribildningen utvecklades på 60-talet för att besvara frågor som; Hur utvecklas människors 

sociala beteende?, Hur förstår barn och ungdomar sociala förhållanden? och Vilka är de 

styrande faktorerna i ungdomars sociala förhållanden? (Ferrer-Wreder m.fl., 2005). Enkelt 

uttryckt innebär social inlärningsteori att barn och ungdomar lär sig beteenden genom att 

observera hur andra människor gör (Bremberg, 2004). Barn behöver alltså inte ha egna unika 



erfarenheter utan lär sig en hel repertoar av möjligheter enbart genom att iaktta andra. Genom 

att observera andras beteende och sociala samspel ser barnet vilka konsekvenser olika 

beteenden får och lär sig att handla på det sätt de observerat leder till positiva konsekvenser. 

Inte enbart enstaka handlingar lärs in genom andra utan livsstilar, roller, könsroller, attityder 

och kulturella värderingar. Föräldrarna är under uppväxtåren de viktigaste modellerna (Ferrer-

Wreder m.fl., 2005). Albert Bandura är den främsta företrädaren för social inlärningsteori. 

Han anser att beteendet lärs in genom två olika processer. Den första är direkt inlärning, 

vilket innebär att vi lär oss utifrån våra egna direkta erfarenheter från omgivningen. Vi erfar 

vad konsekvenserna blir om vi handlar på ett visst sätt, om vi blir ”bestraffade” eller 

”belönade”. Modellinlärning handlar om indirekt inlärning, det vill säga det vi lär oss genom 

observationer, imitationer, identifikationer, härmning och så vidare (Angelöw & Jonsson, 

2000). Nilsson menar att vi övertar andras attityder och förhållningssätt och gör dessa till våra 

egna. Detta benämner han med begreppet rollövertagande, vilket innebär att man sätter sig in 

i andras tankar, internaliserar och identifierar oss själva med personer i vår omgivning 

(Nilsson, 2007).  

 

4.2 Systemteori  

Systemteorier började ta sin form under 1930-talet, men det var först efter andra världskriget 

som modellerna utvecklades på allvar. Några av förgrundsfigurerna var Von Bertalanffy, 

Wiener, Von Neuman och Shannon. Grundenheten i systemteorierna är ett system vilket kan 

beskrivas som ett antal komponenter, exempelvis objekt eller människor, med relationer till 

varandra och mellan sina egenskaper. Det är helheten som ska studeras och denna utgörs av 

delarnas, exempelvis människornas, interaktion med varandra (Schodt & Egeland, 1989). 

System eller grupper skall inte ses som bestående av individer utan av relationer. Människor 

utvecklar systemen genom samspel (Moe, 1996). Vad vi definierar som system beror på vad 

vi avser att studera. Ett system kan vara ett par, då är det två personer som ingår i systemet. 

Det kan också utgöras av en familj, vi får då göra en lämplig avgränsning utifrån vad vi vill 

fokusera på. Ett system kan också utgöras av en personalgrupp, en skolklass eller en 

organisation och så vidare. Ett system är en del av en större helhet, ett suprasystem. Detta 

större sammanhang, suprasystemet, består av flera system som har någonting gemensamt. 

Varje system består av subsystem, exempelvis har föräldrarna och barnen olika relationer till 

varandra, beroende på kön, eller att de är makar och så vidare. Man skiljer ibland mellan 

öppna och slutna system. Ett slutet system tar varken emot eller exporterar energi, och styr sig 

helt utifrån sig självt. Men ett system kan aldrig vara helt öppet eller slutet. Information måste 



strömma genom systemet för att det ska utvecklas, anpassas och överleva, likaväl som det 

måste finnas någon form av gränser mot omgivningen för att det ska kunna betraktas som ett 

system. En sluten familj är därför inte helt avskuren från yttre påverkan men dess kontakter 

med omgivningen befinner sig på en minimal nivå. Familjens liv påverkas alltid av yttre 

händelser (Schodt & Egeland, 1989).  

 

Luhmann beskriver samhället som en självproducerande system av kommunikationer. Han 

talar om självreferens, vilket avser att systemen är autonoma, självgående och har förmågan 

att kunna betrakta sig själv som ett objekt. Detta samt kontakterna med andra är en oumbärlig 

förutsättning för samhällets och den sociala förståelsens existens. Det centrala paradigmet i 

modern system teori är ”system och omgivning”. Man talar inte längre om systemet utan 

relationerna mellan system och dess omgivning (Luhmann, 1995). Det är genom 

kommunikationen som de sociala systemen får liv, vidmakthålls och utvecklas. Systemet 

förorsakar alltid sin egen förändring, denna måste med andra ord komma inifrån. Det är därför 

mycket svårt att gripa in och styra ett system utifrån. Systemteoretiker beskriver gruppens 

såkallade systemförnuft eller systemidentitet, vilket innebär synsätt, uppfattningar och 

handlingar som blir meningsfulla i ett visst systemsammanhang. Utåt sett kan dessa synsätt 

och handlingar te sig meningslösa, men systemet saknar förmågan att se det som alla andra 

kan se. Man talar då om systemblindhet, vilket innebär en avsaknad av förmågan att se sig 

själv utifrån. De relationer som existerar bestäms av strukturer. Vuxna kan inte vara som barn 

och barn kan inte vara som vuxna. Föräldern styr barnet men barnet styr också föräldern. 

Förståelse kräver kommunikation, utan kommunikation kan man inte förstå den andres 

handling. En konflikt är visserligen kommunikation men handlar om att kommunikationen 

motsägs. Konflikter utgör specifika sociala system i sig, system av negativitet (Moe, 1995). 

 
 

5. Metod 

I den text som kommer här näst kommer studiens syfte och frågeställningar att presenteras. 

Därefter följer en beskrivning av föräldraprogrammet COPE. Nedan redogörs också för mitt 

val av metod, insamling av litteratur samt hur utformning av intervjuguide och val av 

informanter gått till. Jag kommer även att redogöra för mina etiska överväganden i samband 

med intervjuerna, redovisa hur genomförandet av dessa skett samt bearbetningen av de 

resultat som framkommit. Betänkanden gällande validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

kommer att presenteras.  



5.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur föräldrar upplever att deltagandet i föräldrautbildningen 

COPE har påverkat samspelsförmågan och relationen till sitt barn. Tidigare forskning har 

visat att få studier belyser just föräldrars upplevelser av föräldrautbildningarna. Genom 

intervjuer samt granskning av litteratur relaterad till olika metoder för föräldrastöd, vill jag få 

en vidare förståelse för föräldrautbildningarnas preventiva betydelse relaterat till samspelet 

mellan förälder och barn.  

 

● Hur upplever föräldrar som deltagit i föräldrautbildningen COPE att de samspelar med sina 

barn? 

● Har insatsen inneburit några förändringar i jämförelse med hur det såg ut tidigare? 

● Vilka nya verktyg och användbara strategier anser föräldrarna att de fått efter genomförd 

föräldrautbildning? 

 
5.2 Avgränsning 

Inledningsvis beskriver uppsatsen relevant fakta och forskning om föräldrautbildningar i 

allmänhet. Givet de tidsramar som finns för detta uppsatsarbete är det dock inte rimligt att i 

den empiriska studien undersöka frågor om samspel i alla de föräldrautbildningar som idag 

används i Sverige. Studiens fokuserar därför på föräldrautbildningen The Community Parent 

Education Program, COPE, och intervjupersonerna är begränsade till föräldrar som deltagit i 

detta program. COPE har jag valt då detta program är ett av de mest spridda i Sverige.  

 

5.3 The Community Parent Education Program, COPE 

Här följer nedan en beskrivning av det program som informanterna i studien deltagit i. 

 

COPE-programmet, The Community Parent Education Program, utvecklades av professor 

Charles Cunningham vid Mc Master Children´s hospital i Hamilton, Ontario. Man har vid 

centret sedan flera år gjort en bred satsning på förebyggande insatser i familjernas närmiljö i 

samarbete med kommunerna. Sedan år 2000 har COPE använts i Sverige, programmet är väl 

utvärderat och har fått stor spridning inom områden som socialtjänst, förskola, elevhälsa, 

barnpsykiatri och habilitering. COPE utarbetades ursprungligen för föräldrar till barn med 

problem med utåtagerande beteende. Men programmet kan med fördel erbjudas till alla 

föräldrar som upplever att de har behov av stöd i sin föräldraroll för att kunna hantera 

problem i vardagen och konfliktsituationer med sina barn. Svenska COPE-föreningen 

bildades i september 2004 och är en intresseförening för det kanadensiska 



föräldrautbildningsprogrammet COPE. Under 2007 hade föreningen cirka 80 medlemmar 

varav 65 var individuella och 15 arbetsplatser. COPE är ett strukturerat manualbaserat 

föräldrautbildningsprogram som riktar sig föräldrar med barn i åldern 3-12 år. I likhet med 

andra närbesläktade föräldrautbildningsprogram som till exempel Komet och Webster-

Stratton bygger COPE främst på inlärningspsykologi, social inlärningsteori samt kognitiv 

attributionsteori och systemisk familjeteori. Programmets syfte är att ge föräldrar verktyg att 

förstå och hantera sitt barns beteende samt att stärka dem i sitt föräldraskap. Ett annat viktigt 

syfte är att förbättra samspelet i familjen och att skapa ett stödjande nätverk 

(www.svenskacope.se).  

 

COPE lämpar sig särskilt för tidiga insatser i stora grupper och utgår från en storgruppsmodell 

där deltagarna i grupper diskuterar sig fram till lösningar på vardagliga familjeproblem 

(Danon, m.fl. 2006) Föräldragrupperna består av 15 till 25 föräldrar som träffas 8-14 gånger. 

En träff pågår i ungefär två timmar och föräldrarna delas då in i mindre grupper på omkring 

sex till åtta föräldrar. Programmet lämnar stor frihet till föräldrarna själva att föreslå lämpliga 

förhållningssätt, och de får till stor del komma på egna lösningar (Bremberg, 2004). Samtidigt 

är kurstillfällena väl strukturerade och följer en specifik strategi, som till exempel hur man 

medvetet uppmuntrar och berömmer sitt barn för att bryta negativa cirklar i samspelet. 

Föräldrarna får bland annat titta på korta videosekvenser av vardagliga situationer, identifiera 

problem och komma fram till alternativa sätt att handla. Man använder sig också av rollspel 

och hemuppgifter (Statens Folkhälsoinstitut, 2005). I COPE ingår problemlösningsstrategier 

och belöningssystem. Föräldrarna arbetar med hur man kan förebygga och planera för att 

kunna hantera problemsituationer samt hur man fördelar uppmärksamheten mellan syskon. 

Man arbetar också med tillvägagångssätt för att hålla inne med negativa reaktioner när det 

gäller mindre förseelser samt hur man effektivt ingriper när barnet har gått för långt. Det stora 

antalet deltagande i varje COPE-grupp, vilka ibland kan uppgå till 30 föräldrar, gör att 

programmet är kostnadseffektivt och skapar förutsättningar för ett rikt erfarenhetsutbyte 

mellan föräldrar. (www.svenskacope.se) 
 

COPE är spritt i en rad kommuner och landstingsverksamheter. Den första januari 2007 fanns 

det omkring 600 utbildade kursledare i programmet. Kursledarna är pedagoger inom förskola 

och skola samt socialarbetare, psykologer, sjuksköterskor med flera. Pedagogisk kompetens, 

kunskap om barn med svårhanterligt beteende och vana att leda grupper ses som viktiga 

kvalifikationer för att få leda COPE-grupper. Uppskattningsvis har mellan 5000-7000 

föräldrar deltagit i COPE-programmet (www.svenskacope.se). 



5.4 Metodval 

I denna uppsats har kvalitativ metod använts då den bedömdes ha störst relevans för studiens 

syfte. Kvalitativa metoder syftar primärt till att skapa förståelse för det problemkomplex vi 

studerar, dess sammanhang och helhet. Den viktigaste skillnaden mellan kvalitativa och 

kvantitativa undersökningar är hur man använder sig av siffror och statistik (Holme & 

Solvang, 1997). Man skulle kunna säga att kvantitativa undersökningar ger svar på frågan 

”Hur många?” medan kvalitativa undersökningar svarar på frågan ”Varför?” (Svenning, 

2003). Då syftet med min studie är att göra en undersökning av föräldrarnas upplevelser samt 

att få en djupare förståelse för föräldrautbildningars betydelse, har jag valt att utgå från 

kvalitativa intervjuer.  

 

Kvalitativa intervjuer är inriktade på att fånga respondentens verklighetsuppfattning och 

tankar. Om man vill ha insikt i hur något har utvecklats men inte behöver veta hur ofta det 

förekommer bör man använda sig av observation eller kvalitativa intervjuer (Repstad, 1993). 

Meningen med min studie är att ta reda på om föräldrarna upplever att deltagandet i Cope har 

skapat några förändringar och bidragit till en utveckling av samspelet med deras barn. Jag vill 

få ta del av föräldrarnas syn på verkligheten, deras tankar och erfarenheter. Därför anser jag 

att den kvalitativa metoden är bäst lämpad för min undersökning. Hade mitt syfte varit att ta 

reda på hur stort antal föräldrar som, till exempel, genomgått en föräldrautbildning eller 

tyckte att föräldrautbildningen bidragit till att deras samspel med barnet förändrats, då hade 

jag använt mig av kvantitativ metod.  

 

5.5 Begränsningar med kvalitativ intervju 

Kvale skriver att forskning då man använder sig av intervjuer ofta innebär en bedräglig 

enkelhet då det är lätt hänt att man både intervjuar och därefter transkriberar sitt material utan 

att på förhand ha klart för sig vad syftet med studien är. Han menar att det är viktigt att man är 

metodiskt orienterad och innan arbetets början ställer sig frågor om metodiska- och praktiska 

problem som kan uppkomma (Kvale, 1996). Innan intervjugenomförandet påbörjades har jag 

vid ett flertal tillfälle formulerat om syfte, frågeställningar och gått igenom vad det är jag vill 

få ut av mina intervjufrågor. Att jag arbetar utifrån kvalitativ metod har dock inneburit att jag 

haft en större frihet att följa upp med följdfrågor under intervjuns gång. Det har dock känts 

angeläget att ha syfte, teorier och analysmetod klart utformat innan intervjuernas början, för 

att ha möjlighet att utgå ifrån detta.  

 



Kvalitativa och kvantitativa data rymmer olika kvalité och kan värderas på olika sätt. 

Kvalitativa, mjukdataundersökningar, strävar inte nödvändigtvis efter reliabilitet, det vill säga 

tillförlitliga resultat. En mer skeptisk syn på kvalitativa metoder kan innebära att man inte ser 

detta som vetenskap utan en upptäckningsfas i forskningsprocessen. Denna skeptism kan dock 

besvaras med att många stora och även generaliserande forskningsresultat har framkommit ur 

kvalitativa studier (Svenning, 2003).  

 
Användandet av kvalitativa intervjuer som en systematisk forskningsmetod är relativt ny och 

även kontroversiell. Den kvalitativa intervjun är en plats för kunskap på djupet snarare än på 

bredden (Kvale, 1996). Styrkan hos kvalitativa metoder, som kvalitativ intervju, är att de visar 

på totalsituationen, de ger en helhetsbild som gör det möjligt för en ökad förståelse för sociala 

processer och sammanhang. Närkontakten med informanterna skapar förutsättningar för en 

bättre uppfattning av den enskildas livssituation. Graden av strukturering är dock mycket 

lägre i kvalitativa undersökningar, i jämförelse med kvantitativa. Karaktäristiskt för kvalitativ 

metod är dess flexibilitet, och denna kan innebära en svaghet då det kan bli svårt att jämföra 

den information som inkommer. Genom kvalitativa metoder kan vi få in ett omfattande och 

detaljrikt material, men det är inte säkert att vi får fram samma heltäckande information om 

alla personer som deltar i studien eftersom vi använder kvalitativa data. Under studiens gång 

kan upplägget ändras, vi är inte strikt bundna till de riktlinjer och hållpunkter vi satt upp. 

Detta skapar en risk att vi får in olika slags information och tolkningen blir därmed inte 

entydig (Holme & Solvang, 1997). 

 
Alla metodvarianter har olika brister. Detta gäller också de observations-, intervju- och 

frågetekniker vi använder oss av. Som intervjuare har man förväntningar, kanske omedvetna, 

på att de egna hypoteserna ska bli bekräftade. Dessa förväntningar avspeglas i bland annat 

attityder, röstläge och kroppsspråk. Respondenten söker aktivt efter signaler på hur denne ska 

tolka situationen och skapar sig en speciell uppfattning av forskaren, vilket påverkar 

agerandet. Om den person som intervjuas är alltför samarbetsvillig kan intervjuarens 

förväntningar och hypoteser ”automatiskt” bekräftas (Jeffmar, 1987). Respondenterna 

försöker då med andra ord leva upp till de förväntningar de tror att forskaren har på dem, 

istället för att ge uttryck för de uppfattningar de egentligen har (Holme & Solvang, 1997). 

Holme beskriver detta som en risk vid intervjuer, jag upplevde dock inte några sådana 

problem vid genomförandet av mina intervjuer. Mina upplevelser av intervjuerna är att det 

uppstod en tillit mellan mig och intervjupersonerna, att de kände att de kunde svara på mina 

frågor utifrån sina egna erfarenheter och inte utifrån vad de trodde var mina förväntningar. 



5.6 Litteraturanskaffning 

Litteratur till denna studie har inhämtats från Östersunds samt Sundsvalls 

universitetsbibliotek, Östersunds länsbibliotek samt Stadsbiblioteket i Göteborg. Databaser 

som använts vid sökandet efter litteratur är mittuniversitetets bibliotekskatalog MIMA, den 

nationella bibliotekskatalogen Libris, Artikelsök samt internets sökmotor Google. Sökorden 

föräldrautbildning, föräldrakurs, föräldragrupper, Cope, Komet och parent training har 

använts. Då det var svårt att finna relevant och tillförlitlig fakta via internet, och dessutom 

finns en mängd nedskriven litteratur i ämnet, har jag främst använt mig av böcker. 

Litteraturlistor i artiklar och böcker har också underlättat insamlingen av information. Jag har 

hittat relevanta broschyrer, böcker och artiklar via Statens Folkhälsoinstitut, Svenska COPEs 

hemsida samt tagit del av debatten om föräldrautbildningar i Dagens Nyheter.  

 

5.7 Urvalsförfarande 

Urvalet av undersökningsenheter är av en avgörande vikt, får vi fel personer i vårt urval kan 

detta leda till att hela undersökningen blir värdelös med hänsyn till vår utgångspunkt (Holme 

& Solvang, 1997). Undersökningsenheter innebär de enheter man i en studie väljer att 

undersöka, i detta fall utgörs dessa av individer. En specifik grupp av enheter som man är 

intresserad av kallas population (Svenning, 2003). Den population jag i denna studie valt att 

undersöka är föräldrar som deltagit i en föräldrautbildning. Kriteriet för mitt val av 

respondenter, undersökningsenheter, är att de ska ha deltagit i föräldrautbildningen COPE. 

När valet av undersökningspersoner syftar till att öka informationen om ett specifikt fenomen 

är urvalet varken slumpmässigt (statistiskt) eller tillfälligt. Urvalet görs systematiskt utifrån på 

förhand formulerade kriterier, detta urvalsförfarande kallas kvoturval. Genom att använda oss 

av intervjupersoner som förmodas ha rikliga kunskaper om det vi undersöker kan vi öka 

informationsinnehållet (Holme, 1997).  

 
Den främsta anledningen till att jag valt att intervjua just föräldrar är att jag förmodar att de 

sitter inne med värdefulla kunskaper om föräldrautbildningars betydelse för samspelet med 

sina barn, då de själva deltagit i en. Undersökningspersonerna träffar sina barn dagligen, och 

jag utgår från att föräldrarna har erfarenheter och upplevelser av eventuella förändringar 

gällande sitt samspel med barnen. Intervjuerna i denna undersökning är respondentintervjuer, 

det vill säga att personerna som intervjuats har deltagit i den företeelse man studerar (Holme 

& Solvang, 1997). För att finna lämpliga intervjupersoner kontaktades två personer som leder 

COPE-kurser. Dessa ombads tillfråga personer som tidigare deltagit i COPE om de var villiga 

att medverka i denna undersökning, samt ge en kort information om studiens syfte.  



5.8 Informanter 

Samtliga intervjupersoner är kvinnor, trots att detta inte var ett kriterium för mitt val av 

intervjuenheter. Intervjupersonerna uttryckte dock att det till en stor majoritet var kvinnor som 

deltagit vid kurstillfällena. Av intervjupersonerna var det två som nyligen avslutat kursen och 

en som deltog i COPE för cirka ett år sedan. Två av kvinnorna lever i förhållanden, en av dem 

har en son i förskoleåldern och den andra har tre barn, en flicka i tonåren och två pojkar i 

förskoleåldern. Den tredje respondenten är ensamstående och har två barn, en flicka som går i 

lågstadiet och en pojke i förskoleåldern. En av intervjupersonerna fick höra talas om kursen 

av en slump och gick den enbart av nyfikenhet. Hon ansåg inte att hennes då tvååriga son 

hade några beteendeproblem och hade därmed inte några förväntningar eller förhoppningar 

om att kursen skulle medföra några förändringar. Trots detta upplevde hon COPE som en 

erfarenhet hon haft nytta av. De andra två intervjupersonerna ansåg att situationen i hemmet 

började bli ohållbar då relationen till barnen till stor del präglades av konflikter. 

 

5.9 Utformning av intervjuguide 

Förenklat kan man skilja mellan tre olika typer av intervjuer, men blandningar av dessa kan 

också förekomma. Dessa intervjuformer är strukturerade intervjuer, semistrukturerade 

intervjuer och ostrukturerade intervjuer. Den semistrukturerade eller den halvstrukturerade 

intervjun är en mellanform av den strukturerade och den ostrukturerade metoden. Frågorna är 

vanligtvis specificerade, men intervjuaren är beredd på att vara flexibel, har en frihet att 

fördjupa och utveckla svaren genom följdfrågor och att gå in i en dialog med den som 

intervjuas. Den här typen av intervjuer skapar en möjlighet för informanten att besvara 

frågorna mer utbrett och i egna termer (Denscombe, 2003). Denna intervjuform kan liknas vid 

den jag valt att använda mig av i mina intervjuer. Min intervjuguide (Bilaga 2) består av ett 

antal i förväg utformade frågor som sedan följdes upp av följdfrågor beroende på hur 

intervjun kom att utvecklas. Frågorna är tematiska,  det vill säga att de är relaterade till ämnet 

för intervjun och till de teoretiska föreställningar som ligger till grund för denna studie om 

föräldrautbildningar. De typer av intervjufrågor jag till största delen använt mig av är 

inledande frågor; ”Kan du berätta för mig om…?” och sonderande frågor, exempelvis; ”Kan 

du berätta mer om det…?” (Kvale, 1997).  

 

Frågorna till intervjuguiden har utformats med hänsyn till studiens syfte, dess övergripande 

frågeställningar samt valda teorier. Vid konstruerandet av frågorna har jag valt att till största 

delen använda mig av öppna frågor. Detta för att ge respondenterna frihet att besvara frågan 



såsom de uppfattar och tolkar denna. Vid formulerandet av frågorna har jag försökt använda 

mig av ett enkelt och icke-fördomsfullt språk samt undvikit att ställa ledande frågor, så som 

Tim May (1997) skriver är att rekommendera. 

 
5.10 Genomförande av intervju 

Efter att respondenterna lämnat sitt medgivande till COPE-ledarna som jag haft kontakt med, 

kontaktade dessa i sin tur mig och lämnade namn och nummer till de föräldrar som ville 

medverka i undersökningen. Respondenterna kontaktades därefter via telefon och fick en 

muntlig presentation av mig som forskare samt information om studiens syfte. Sammantaget 

genomfördes tre intervjuer. Tanken var vid studiens början att antalet intervjuer skulle vara 

något större, men många intervjupersoner var svåra att nå och tiden var mycket knapp.  

 
Tim May (1997) menar att kontexten är en viktig aspekt vid semistrukturerade intervjuer. Tid 

och plats för intervju bestämdes genom överenskommelse utifrån respondentens önskemål. 

Två av intervjuerna skedde på den öppna förskola intervjupersonernas barn gick på, då de 

tyckte att detta var en praktisk lösning. Vi fick där låna en mindre lokal där intervjun ägde 

rum. Den tredje intervjun genomfördes i respondentens hem på kvällstid. Troligen är det en 

fördel att intervjuerna har skett i en avslappnad miljö som intervjupersonen valt och där denne 

känt sig trygg. Kvalitativ metod kännetecknas av en närhet mellan forskare och 

forskningsobjekt. Man bör mötas ansikte mot ansikte, i en subjekt-subjektrelation och försöka 

komma nära inpå för att kunna förstå den eller det vi studerar (Holme & Solvang, 1997).  

 
Innan intervjun påbörjades gick vi gemensamt igenom det informerande samtycke (Bilaga 1) 

som formulerats och intervjupersonen fick ännu en gång information om studiens syfte, och 

varför intervjun skulle komma att spelas in. Under intervjuns början ställdes några inledande 

frågor som rörde antalet barn intervjupersonen har, deras kön och ålder, intervjupersonens 

civilstånd och när denne deltog i föräldrautbildningen. Intervjun utgick därefter från den 

intervjumanual som utformats (Bilaga 2) och följdfrågor ställdes under intervjuns pågående. 

Intervjun präglades av ett öppet förhållningssätt för att försöka förstå intervjupersonens 

synsätt och lära sig av dennes kunskaper. Kvale (1997) kallar detta ett öppet fenomenologiskt 

förhållningssätt. Intervjuerna pågick emellan 45-60 minuter. Efter intervjuernas avslutande 

fick respondenterna möjlighet att göra ytterligare uttalanden angående COPE, om de tyckte 

att det fanns något viktigt som frågorna missat att ta upp. De fick sedan information om hur 

de senare kunde komma i kontakt med mig om de skulle vilja tillägga något eller avbryta sin 

medverkan i undersökningen. 



5.11 Bearbetning av material och analysmetod 

Syftet med den kvalitativa intervjun är att beskriva och tolka de teman som förekommer i 

intervjupersonens liv. Tolkningen sker konstant i samband med de resultat och beskrivningar 

som framkommer (Kvale, 1997). Materialet från intervjuerna sammanfattades och skrevs ut 

till vissa delar summariskt medan viktiga avsnitt skrevs ut ordagrant så som Holme och 

Solvang (1997) skriver är ett möjligt tillvägagångssätt. I kvalitativ forskning ska man beskriva 

helheter, det vill säga hela personer eller miljöer (Repstad, 1993).  

 

Den helhetsanalys jag i denna studie valt att använda mig av är en form av textanalys. Denna 

analys innebär att man ser till helheten i den insamlade informationen. Forskaren läser först 

igenom intervjumaterialet och skapar sig ett allmänt intryck, går sedan tillbaka och räknar 

yttranden som ger olika attityder och gör djupare tolkningar av dessa. Man väljer ut vissa 

teman som man arbetar med medan andra aspekter utelämnas. Vissa teman eller uttalanden 

kanske återkommer oftare än andra. Utifrån detta delar vi konkret upp de teman vi valt ut och 

arbetar med att analysera dessa. I analysen kan vi använda oss av citat för att betona olika 

faktorer (Holme & Solvang, 1997). Det finns många olika metoder för kvalitativ analys. 

Denna form av intervjuanalys kan likställas med det Kvale (1997) kallar för ad hoc-metoder, 

vilka förmodas vara de vanligaste typerna av analysmetoder. Forskaren använder sig av olika 

strategier för att granska mönster och teman, jämföra samt ställa samman och skapar på så sätt 

ett begreppsligt eller teoretiskt sammanhang. På detta vis kan man i materialet finna strukturer 

som får betydelse för forskningsprojektet (Kvale, 1997).  

 

5.12 Validiet 

En undersökning kan fånga verkligheten mer eller mindre väl, det finns många faktorer som 

ska stämma i en studie. Undersökningens validitet innebär dess förmåga att mäta det vi avser 

att mäta (Svenning, 2003). Validitet handlar om att få in giltig information. Detta problem är 

mycket mindre när det gäller kvalitativa studier än kvantitativa då vi har en större närhet till 

den eller det som studeras (Holme & Solvang, 1997). I mina intervjusituationer upplevde jag 

en närhet till intervjupersonerna och fick uppfattningen av att de berättade om sina ”ärliga” 

upplevelser och att de resultat som framkom därmed kan tolkas som giltiga då det var detta 

jag avsett att studera. Den kvalitativa forskningsintervjun är inte valid utan den förlitar sig på 

subjektiva intryck (Kvale, 1997). Detta är dock inte helt problemfritt då intervjuaren kan 

feltolka situationen och intervjupersonens motiv och signaler. Närheten kan, som tidigare 

nämnts också skapa problem, då den kan skapa förväntningar. Intervjupersonen kan bete sig 



på det sätt som de tror att forskaren förväntar sig (Holme & Solvang, 1997). Här vill jag göra 

en koppling till en av mina intervjuer, då kvinnan jag intervjuade först svarade ”Nej” på 

frågan om hon hade något negativt att säga om COPE och sedan tvekande tillade; ”Eller får 

man säga något negativt?”. Jag fick då känslan av att hon förväntade sig att jag enbart ville ha 

positiv respons på mina frågor om föräldrakursen, och var beredd på att leva upp till detta. 

 

5.13 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om att resultaten ska vara tillförlitliga, att den information man samlat in 

är pålitlig. Är reliabiliteten hög kommer samma resultat att erhållas om den reproduceras av 

en annan forskare, om inte populationen eller metoden förändras (Svenning, 2003). 

Intervjuarens reliabilitet diskuteras särskilt i relation till ledande frågor som oavsiktligt kan 

inverka på svaren (Kvale, 1997). Reliabiliteten har i kvalitativa undersökningar inte samma 

centrala plats som i kvantitativa. Syftet är ju främst att man ska få en bättre förståelse av vissa 

faktorer, den statistiska representativiteten blir då mindre viktigt. Det är i princip omöjligt att 

förena ett djupgående stadium av människors upplevelser med statistisk representativitet 

(Holme & Solvang, 1997). Gällande mina intervjuer fick jag upplevelsen av att det jag fick 

fram var tillförlitligt och gällande för mina respondenter. Däremot kan resultaten inte tolkas 

som reliabla i den mening att en annan forskare garanterat skulle få fram samma resultat, 

upplevelserna kan skilja sig åt om respondenterna skulle bytas mot andra i samma population. 

 

5.14 Generaliserbarhet 

Ofta generaliserar vi mer eller mindre spontant, utifrån tidigare erfarenheter av en situation 

skapar vi förväntningar på vad som kommer att hända i liknande situationer. Frågan om 

intervjuundersökningars resultat är generaliserbara ställs ständigt (Kvale, 1997). 

Generalisering av kvalitativa studier brukar ifrågasättas (Alvesson & Sköldberg, 1994). När 

det gäller denna kvalitativa studie är jag högst skeptiskt till att generalisera 

intervjupersonernas upplevelser av föräldrautbildningar till andra föräldrar som deltagit i 

COPE, eller någon annan föräldrautbildning. Detta var heller inte undersökningens syfte. De 

intervjuer som genomförts är djupgående men antalet respondenter som deltagit i denna studie 

är alltför få för att generalisera till andra i liknande situation.  

 

5.15 Etiska överväganden 

Denscombe (2004) skriver att grundregeln gällande etik i forskning är att forskaren måste 

erkänna deltagarnas rättigheter och intressen. Han menar att man måste ställa sig själv frågan 

om man tagit hänsyn till dem som berörs av forskningen (Denscombe, 2004). Genom ett så 



kallat informerat samtycke blir de personer som utforskas informerade om undersökningen 

och måste samtycka till att ingå i denna för att forskaren ska kunna använda dem som 

undersökningsenheter (May, 1997). Detta krav på samtycke och information har jag uppfyllt 

genom ett informerande samtycke (bilaga 1) vilket intervjupersonerna i denna studie fått ta 

del av och signera. Respondenterna har också fått information om att materialet endast 

kommer att användas till denna studie, och vart den sedan kommer att finnas tillgänglig. För 

att intervjusituationen ska fungera är det nödvändigt att intervjupersonen känner tillit för 

intervjuaren. Denna tillit kan endast byggas upp då den som intervjuas vet vad det är de 

medverkar i (Holme & Solvang, 1997). 

 

Ansvaret för att forskningen genomförs på ett moraliskt sätt ligger helt på forskaren, i detta 

fall på mig. Men det finns många riktlinjer gällande etik inom forskning, genom etiska koder 

eller uppförandekodex. De flesta etiska koder tar upp nödvändigheten av att forskaren agerar 

professionellt. Att denne rapporterar saker så korrekt och ärligt som möjligt samt är objektiv. 

Den information som forskaren erhåller ska hanteras på ett konfidentiellt sätt, den får inte 

avslöjas för någon, undantaget eventuella medforskare (Denscombe, 2004). Respekt för 

medmänniskor är en grundläggande utgångspunkt för all form av forskning. Tystnadsplikten 

måste följas strikt och forskaren måste ta hänsyn till respondentens fysiska och psykiska 

integritet och skydda dennes identitet (Holme & Solvang, 1997). Deltagarna i studien har 

informerats om att det endast är jag, Julia, som kommer att ha tillgång till detta material och 

att det därefter kommer att förstöras i enlighet med konfidentialitetskravet. Intervjupersonerna 

kommer att avidentifieras och jag kommer istället att använda mig av fiktiva uppgifter och 

synonymer. Identifiering av intervjupersonerna kommer därmed inte att vara möjlig.  

 

Jag har under intervjuernas gång ansträngt mig för att tolka den specifika intervjusituation jag 

befinner mig i och den person jag har framför mig för att kunna göra en bedömning av vilka 

följdfrågor som är lämpliga att ställa. Risken att en undersökningsperson ska lida skada, stress 

eller obehag som en följd av undersökningen ska vara så liten som möjligt. Forskaren har ett 

ansvar att på förhand tänka igenom möjliga konsekvenser av intervjuundersökningen. Den 

personliga närheten i intervjusituationen ställer krav på intervjuarens känslighet när det gäller 

hur långt hon ska gå i sina frågor. De etiska avgöranden sker inte enbart i samband med 

intervjun utan under hela forskningsprocessen (Kvale, 1997). 

 

 



6. Resultat och analys 

Genom att granska återkommande yttranden har jag funnit teman i intervjuerna. Jag vill här 

göra en sammanställning av det som framkommit. Teman kommer nedan att presenteras 

indelade i underrubriker vilket var och ett sedan följs av analysavsnitt där valda teorier 

kopplas in. I temaavsnitten kommer beskrivningar av det som framkommit i intervjuerna att 

varvas med föräldrarnas citat. 

 

6.1 Förmåga att reflektera över sig själv 

Samtliga föräldrar upplevde en till viss del förändrad syn på sig själva efter att de deltagit i 

COPE. De uppgav att de fått ett ökat tålamod då de medvetet anstränger sig för att behålla 

lugnet och att inte gräla med barnen då de känner irritation. Föräldrarna anser att de blivit mer 

medvetna om sin roll som förälder och hur de själva beter sig i och påverkar specifika 

situationer med barnen. Detta har bidragit till att de tänker sig för mer innan de handlar. Ett 

genomgående mönster tyder på att föräldrarnas syn på föräldraskap och uppfostran har 

förändrats efter att de deltagit i COPE, i jämförelse med tidigare. De har nu fått en förmåga att 

reflektera över sig själva som föräldrar och att se sig själva ”utifrån”. De känner inte heller 

samma tvång av att visa upp bilden av att vara en ”perfekt förälder” utåt.  

 

”Jag har fått en förändrad syn på saker och ting. Det är saker som egentligen är självklara, men man tänker inte 

på det när man är mitt upp i det. // Jag har fått förändrad syn på gap och skrik, och försöker att hitta en annan 

utväg numera.” 

 

Samtliga föräldrar uppger att det som gett dem allra mest under kurstillfällena är 

diskussionerna med andra föräldrar. Genom diskussionerna upplever de att de har fått tips, 

och känner att de inte är ensamma i sin situation. En av föräldrarna uppger dock att hon 

”snarare blivit avskräckt” då hon hört de andra föräldrarnas berättelser om deras situation med 

barnen. Men att diskussionerna trots det har medfört mycket, det har gett henne ”stöd i sina 

tankar”. Följande citat beskriver föräldrars tankar om diskussionerna under utbildningen; 

 

”Det är inte mig det är fel på som jag har trott, det finns många föräldrar som har det som mig…och jag känner 

igen mig i andra och har hittat mig själv. Alla föräldrar borde gå kursen. Man föds inte till en perfekt förälder, 

man behöver lära sig det. // Jag ser faktiskt verkligheten annorlunda nu. Känslan av att jag är inte en dålig 

förälder, att alla har det lika jobbigt. Jag är inte ensam, det är det bästa.” 

 

 



6.2 Analys av förmågan att kunna reflektera över sig själv 

Föräldrarna uppgav att deltagandet i COPE gett dem en större medvetenhet om sin roll som 

förälder. De anser att de fått en förmåga att reflektera över sig själva på ett annat sätt än 

tidigare samt att de fått nya insikter i vad föräldraskap och uppfostran innebär. Numera har de 

ett ökat tålamod och försöker att finna andra lösningar än att gapa och skrika när det uppstår 

konfliktsituationer med barnen. Programmets syfte är att ge föräldrar verktyg att förstå och 

hantera sitt barns beteende samt att stärka dem i sitt föräldraskap (www.svenskacope.se).  

 

Föräldrarna uttrycker att mycket av det de lärt sig genom sitt deltagande i COPE handlar om 

saker som egentligen känns självklara, men att det är svårt att se detta när man befinner sig 

mitt upp i det. Inom systemteori talar man om systemförnuft eller systemidentitet, vilket 

innebär synsätt, uppfattningar och handlingar som blir meningsfulla i sitt specifika 

sammanhang. Utåt sett kan dessa synsätt och handlingar verka meningslösa, men inom 

systemet, familjen, saknar man förmågan att se det som alla andra kan se. Denna avsaknad av 

förmåga att se sig själv utifrån kallar man systemblindhet (Moe, 1996). Man kan tänka sig att 

systemblindheten är större i en så kallad ”sluten familj”, där det förekommer mycket lite 

kontakt med omgivningen (Schodt & Egeland, 1989). Här kan man vidare göra en koppling 

till att föräldrarna genom diskussioner med andra upplever att de fått ett vidare perspektiv och 

ser fler handlingsalternativ. Föräldrarna anser att det är av vikt att bli medveten om hur man 

själv beter sig i vissa specifika situationer, kanske kan man tänka sig att COPE bidragit till att 

systemblindheten i någon mån upplösts. Cunningham m.fl. (2002) skriver att föräldrarna 

genom diskussioner med andra erhåller en större repertoar vad det gäller olika förhållningssätt 

och lösningar på problem.  

 

Föräldrarna anser samtliga att framför allt diskussionerna med andra föräldrar har varit 

mycket givande. Dessa har bidragit till att de upplever att de fått stöd i sina tankar genom att 

de träffat andra i liknande situationer som de känner igen sig i. Jag vill här göra en koppling 

till det inlärningsteoretiska begreppet rollövertagande, vilket innebär att man sätter sig in i 

andras tankar och identifierar sig med personer i sin omgivning (Nilsson, 2007). Denna känsla 

av gemenskap kan ha medfört att föräldrarna inte längre känner sig lika ensamma i sin 

situation och att känslan av att man måste vara en ”perfekt” förälder minskat. Det tolkar jag 

som att föräldrarnas skuldkänslor för det de upplever som sina brister som föräldrar, det de 

inte hinner eller orkar i samvaron med barnen, minskat. 

 



6.3 Nya verktyg och strategier 

Föräldrarna upplever samtliga att deras vardag tillsammans med barnen har förändrats, mer 

eller mindre. De anser att de har fått en förmåga att hantera vardagssituationer på ett mer 

strukturerat sätt, framför allt genom att de har infört mer fasta rutiner. De har alla testat på de 

olika metoderna som de lärt sig under kursens gång och anser att de finns mycket nyttigt att 

hämta. Deltagandet i COPE har gett dem många nya insikter. Exempel på strategier som 

föräldrarna har provat på och använt sig av är att bygga in ”övergångar” och förbereda barnet 

på vad de ska göra, belöningssystem, ignorans av barnets negativa beteende och så kallad 

”time-out” då det uppstår en öppen konflikt mellan dem och barnet. Genomgående beskriver 

föräldrarna vikten av att ge positiv feedback till barnen och att inte enbart fokusera på det 

negativa.  

 

”Jag testade lite olika saker under kursens gång, nu använder jag mig mycket av ”äggklockan”, den fungerar som 

en timer.. för att bygga in övergångar. Istället för att säga ”NU går vi” så säger jag kanske ”när klockan ringer då 

ska vi gå och lägga oss”. Att man jobbar med övergångar.”  

 

En av intervjupersonerna beskriver ”pyramiden” som är karaktäristisk för COPE, toppen av 

pyramiden utgörs av konflikter medan den allra största delen består av det positiva. 

Föräldrarna menar att det är viktigt att förstärka det positiva samt att detta är den mest 

betydelsefulla delen av att förebygga och undvika att hamna i konflikter. Föräldrarna 

beskriver hur deltagandet i COPE har medfört att de tänker sig för mer innan de handlar, att 

de försöker tänka ett steg längre och förutse konsekvenserna av det de gör. De upplever allt 

gap och skrik som meningslöst och att det bidrar till att de hamnar i en ond cirkel. Istället 

försöker de att vara mer uppmuntrande gentemot barnen, detta genom att bekräfta, berömma 

och visa uppskattning gentemot dem. Men det är viktigt att kunna skilja mellan muta och 

belöning anser de. En av föräldrarna menar att metoderna fungerar lika bra när det gäller små 

som stora barn. Hon har en flicka i tonåren och två pojkar i förskoleåldern.  

 

”…exempelvis så kastar pojkarna mycket saker hela tiden, de vet att de inte får. Nu har jag börjat testa att inte 

säga någonting utan ignorera, lyfta bort eller hitta på nya saker att göra istället. Istället för att bara gapa. Och jag 

försöker berömma mer istället för att enbart klaga och gnälla. Jag försöker till exempel att inte klaga på att min 

flicka har för mycket smink hela tiden. Det har faktiskt blivit lite bättre. Men ibland glömmer man bort. När man 

är trött och hungrig… Man försöker att tänka efter, men det är inte alltid man har tid och ork. Det här med 

ignorans, det är fruktansvärt svårt i praktiken.” 

 



Föräldrarna upplever genomgående förändringar när det gäller kommunikationen med barnen. 

De kan nu styra den mer när de märker att det blir ”jobbig” kommunikation mellan dem och 

barnet, det vill säga att de närmar sig en konflikt. Föräldrarna fick vid kurstillfällena se filmer 

där föräldrarna i filmerna gjorde ”fel”, och efter filmens slut diskutera lämpliga lösningar. 

Kvinnorna menar att COPE till stor del handlar om rutiner, att man planerar vardagen, att 

barnen vet vad som gäller och vad de kan förvänta sig. Framförallt föräldrarna med mer än ett 

barn beskriver rutiner som mycket viktigt för att vardagslivet skall fungera. De anser att 

deltagandet i COPE har hjälpt dem med detta och också gett dem tips gällande hur de ska 

hantera syskonbråk. Nedanstående citat är ett exempel på detta; 

 
 
”Vad gör man tillexempel när fyra-åringen lägger sig ner i affären? Det kan handla om småsaker också. När åtta-

åringen är kaxig så försöker jag att inte gapa, utan istället säga ”Du går in på ditt rum och jag går in på mitt rum. 

Och så lugnar vi båda ner oss”. // När det gäller läggningen så försöker jag att förbereda innan. Att vara lugnare 

och inte bli arg lika snabbt. Istället för att säga ”NU!! Är det läggdags” så försöker jag att förbereda. ”Borsta 

tänderna nu så får du titta färdigt på filmen, sedan ska du lägga dig och jag läser en bok”, så kan jag säga till 

exempel. Jag har lärt mig olika knep och verktyg för att behålla lugnet. Hur ska jag göra för att lägga sonen? 

Sådana saker.” 

 

6.4 Analys av nya verktyg och strategier 

Föräldrarna betonar betydelsen av att fokusera på det positiva. De anser att COPE har lärt 

dem att i en högre grad vara uppmuntrande gentemot barnet, att berömma mer och undvika att 

klaga. Detta bekräftar alltså det Bremberg (2004) säger om att förmågan att visa värme och 

sätta ramar är möjlig att utveckla. En varm och kärleksfull relation mellan föräldrar och barn 

är av stor vikt. I en sådan familjerelation är det också möjligt för föräldrarna att markera de 

gränser som gäller (Bremberg, 2004). Basen i föräldraprogrammen är en kärleksfull samvaro 

med barnen och en positiv förstärkning av deras goda beteende (Svensson, 2008). Barn med 

normbrytande beteende har ofta ett mindre positivt samspel med sina föräldrar, vilket hänger 

ihop med att föräldrarna visar mindre värme, tillgivenhet och positiv attityd gentemot barnet 

(Andershed & Andershed, 2005). Samtliga föräldrar uppger att de testat på de olika 

metoderna de lärt sig genom föräldrakurserna. En av strategierna är att ignorera negativt 

beteende. Föräldrarna har upplevt detta som svårt, men att det trots allt har visat sig få 

positiva effekter. Om man har en god relation till barnen kan man också ta till de hårda 

strategierna (Svensson, 2008). 

 



Föräldrarna uppger att de lärt sig nya knep och verktyg för att kunna behålla lugnet. Ett av 

samspelsprogrammet COPEs främsta syften är just att stödja föräldrarna i att finna nya 

tillvägagångsstätt för att kunna hantera konflikter med barnet (Cunningham, m.fl., 2002). 

Föräldrarna beskriver så kallade övergångar som ett sätt att undvika att hamna i konflikter. 

Genom att förbereda barnet på vad som vad som ska hända, exempelvis att gå till dagis eller 

gå och lägga sig, upplever kanske barnet att det är mer delaktigt i det som sker. På så vis kan 

man tänkas förebygga och undvika att hamna i konflikter med barnet. Föräldrarna anser 

samtliga att det är viktigt att hantera vardagssituationer på ett strukturerat sätt och att man 

skapar rutiner. Bremberg (2004) betonar vikten av tilltro till sig själv och sin egen förmåga. 

Genom att erbjuda föräldrar att pröva förändringar i små steg, ökar deras möjligheter att 

lyckas med förändringarna vilket i sin tur stärker deras självförtroende. Respondenterna 

uppger att de tänker sig för mer innan de handlar, att de i högre grad har handlingarnas 

konsekvenser i åtanke. Den förbättrade kommunikationen är en punkt som samtliga föräldrar 

återkommer till. Systemteori menar att kommunikation är en förutsättning för förståelse, utan 

kommunikation kan man inte förstå den andres handling. Även konflikter är en typ av 

kommunikation men dessa handlar om att kommunikationen motsägs. Konflikter utgör 

specifika sociala system i sig som utgörs av negativitet (Moe, 1995). 

 

6.5 Att vara på samma nivå 

Två av föräldrarna upplever att samspelet med barnen på olika vis förändrats. De tror att den 

egna personliga förändringen är nyckeln till detta.  

 

”Barnen har förändrats eftersom jag inte flippar ur. Det har de till och med sagt på dagis att pojken är lugnare. 

Och då tänkte jag ”shit det berodde på hur jag var, det var därför han var så stökig”.” 

 

Det som föräldrarna upplever som mest utmärkande när det gäller den förbättrade relationen 

till barnen är hur de pratar med dem, de försöker att vara lugnare och befinna sig på barnets 

nivå. En av föräldrarna upplevde dock inga direkta förändringar när det gällde samspelet 

mellan henne och sonen efter COPE. Hon tror att detta berodde på att sonen endast var två år 

när hon deltog i kursen. Kvinnan menar att målgruppen bör vara lite äldre barn, från tre år och 

uppåt. Hennes son hade heller inget problembeteende sedan tidigare. Hon tyckte dock att 

rollspelen gav mycket, att det var en nyttig erfarenhet att känna hur det är att bli bemött som 

barn. Detta kan vara värdefullt att ha i åtanke i relationen till sitt barn. Två föräldrar ger flera 



exempel på hur kommunikationen med barnen har förbättrats. Citaten nedan redovisar deras 

upplevelser av denna förändring. 

 

”Jag försöker att prata mer med barnen, och på deras nivå. Exempelvis så sitter jag ner när jag pratar med 

pojken. Så att jag är på hans nivå, och pratar annorlunda, på hans nivå. Jag kan inte prata som jag pratar med en 

vuxen. // Min vardag har förändrats lite, det ständiga munhugget med min sextonåriga flicka leder ingen vart. 

Det är jag som är vuxen, det är jag som måste hitta en utväg och försöka styra de svåra situationer som 

uppkommer. Men det är inte alltid lätt… jag blir själv som en sextonåring när jag hamnar i det där.”  

 
Föräldrarna menar samtliga att det är viktigt att ha tålamod. De tar också upp betydelsen av att 

man är konsekvent och att båda föräldrarna handlar på samma sätt, att man pratar med sin 

partner om hur man ska hantera olika situationer. De anser att de är mer medvetna om hur de 

själva och deras eget beteende påverkar barnen. Kvinnorna menar att det är viktigt att vara en 

bra förebild då barnen speglar sig i ens eget beteende. Föräldrarna beskriver deltagandet i 

COPE som ”framför allt väldigt roligt”. De tycker att det har varit givande att träffa nya 

personer, föräldrar i ofta liknande situationer.  

 

Samtliga respondenter har svårt att se något negativt med COPE. En av dem säger att det i så 

fall skulle vara filmerna som visades vid de två första kurstillfällena, vilka tog upp lite väl 

självklara saker. Intervjupersonerna tar upp kritiken som riktats mot COPE, de har svårt att 

förstå denna då de inte anser att föräldrautbildningar är något som är särskilt kontroversiellt. 

Respondenterna menar att man måste se helheten. För att relationen och samspelet mellan 

förälder och barn ska fungera måste man som förälder sätta gränser, det skulle inte fungerar 

om barnet fick hundra procents frihet. Kvinnorna anser inte att kritiken mot COPE har något 

belägg då de endast ser positiva sidor av föräldraprogrammet. De som hade problem innan 

kan få hjälp i samspelet med sitt barn genom att lära sig nya metoder, menar föräldrarna. 

Samtliga respondenter anser att det finns mycket inom COPE att lära för alla föräldrar. En av 

föräldrarna tar upp risken att föräldrautbildningar inte når ut till alla. Hon menar att det är 

svårt att veta vart man ska vända sig om man skulle vilja veta mer efter att man deltagit i 

kursen.  

 

”Det finns inte så mycket att läsa om man skulle vilja veta mer. De som bäst behöver föräldrautbildningar nås 

ej… de som vet med sig att de har problem i olika situationer med sina barn. Råd och tips av till exempel 

socionomer kan skapa en risk att man känner sig utpekad. Jag tycker att föräldrautbildningarna borde finnas 

generellt och tillgängligt i bland annat förskolan.” 

 



6.6 Analys av att vara på samma nivå 

Statens folkhälsoinstitut rekommenderar kommunerna att brett erbjuda föräldrar med barn, i 

framför allt förskoleåldern, samspelsprogram. Samspelsmetoder (samt metoder som främjar 

trygg anknytning) är de metoder som har högst evidens när det gäller dess effekt. Metoderna 

är också de som är mest effektiva i relation till dess kostnad. COPE, som föräldrarna i denna 

studie deltagit i, är ett exempel på ett sådant samspelsprogram (Bremberg, 2004). Genom 

COPE får föräldrarna möjlighet att lära sig nya sätt att gå tillväga för att lyckas lösa problem 

som uppkommer i samspelet med barnen. En av dessa strategier är att använda sig av 

konsekvent och tydlig kommunikation (Cunningham, m.fl., 2002). Föräldrarna som deltagit i 

föräldrautbildningen uppger att de lärt sig nya metoder och handlingssätt. De upplever att de 

fått ett ökat tålamod och beskriver hur kommunikationen på olika vis förändrats mellan dem 

och barnen. De pratar annorlunda med barnen i jämförelse med tidigare, försöker att ta mer 

hänsyn till att det är just barn som de pratar med. Systemteori visar på att existerande 

relationer bestäms av strukturer. Vuxna kan och bör inte vara som barn och barn varken kan 

och bör vara som vuxna (Moe, 1997). En av respondenterna i denna studie betonar vikten av 

att man som förälder ser sig själv som den vuxna man är. Vilket också innebär att ansvaret 

ligger på att man som vuxen försöker ta tag i och lösa problem i samspelet med barnen, och 

styra de svåra situationer som uppkommer. 

 

Föräldrarna tror att den egna personliga förändringen är den främsta anledningen till att 

samspelet med barnen förbättrats. Här kan en koppling till den sociala inlärningsteorin vara 

möjlig. Denna utgår från att barn lär sig beteenden genom observerande av andra människor 

Barn behöver inte ha egna unika erfarenheter utan lär sig en repertoar av möjliga handlingar 

enbart genom detta iakttagande (Bremberg, 2004). Detta stämmer väl överens med 

föräldrarnas antagande om deras eget beteende har en stor inverkan på hur barnen kan komma 

att bete sig. Barnen speglar sig i det sätt varpå den vuxna handlar, så som en av föräldrarna 

uttrycker sig. Intervjupersonen menar att genom att hon själv har blivit lugnare har också 

barnet blivit lugnare, för barnet är man som vuxen en förebild. Ferrer-Wreder m.fl. (2005) 

menar att föräldrarna under uppväxtåren är de viktigaste modellerna för barnet.  

 

Den sociala inlärningsteorin går också att tillämpa på föräldrarna. Om föräldrarna träffas 

tillsammans med sina barn och ser hur andra gör kan de få nya förmågor utifrån dessa 

erfarenheter. Detta kan exempelvis ske inom den öppna förskolan, där två av mina 

intervjupersoner dagligen vistas tillsammans med sina barn, andra föräldrar och deras barn 



(Bremberg, 2004). Social inlärningsteori beskriver begreppet direkt inlärning, att vi lär oss 

utifrån våra egna erfarenheter från omgivningen. Utifrån vilka konsekvenser vårt handlande 

får, positiva eller negativa, lär vi oss att handla på ett visst sätt (Angelöw & Jonsson, 2000). I 

COPE ingår problemlösningsstrategier och belöningssystem. Föräldrarna får bland annat lära 

sig att medvetet uppmuntra och berömma sitt barn för att bryta negativa cirklar i samspelet 

(www.svenskacope.se). Man kan då anta att föräldrarna upplever att de metoder de lärt sig 

genom COPE, exempelvis att vara lugnare och mer uppmuntrande, har lett till positiva 

responser hos barnen och föräldrarna fortsätter då med detta inlärda beteende. Barnen märker 

i sin tur att deras positiva beteende leder till belöning och positiv uppmärksamhet medan 

deras negativa beteende får konsekvenser i form av mild bestraffning, exempelvis ignorans 

eller ”time-out”. Samspelet mellan barn och förälder påverkas också av barnets beteende 

(Andershed & Andershed, 2005). 

 

Enligt systemteori är det just helheten som ska studeras och denna utgörs av delarnas, 

människornas, interaktion med varandra (Schodt & Egeland, 1989). System, som till exempel 

familjer, skall inte ses som bestående av individer utan av relationer. Alla delar i systemet 

påverkar varandra och det är med andra ord, i en familj, relationerna och samspelet mellan 

familjemedlemmarna som är det viktiga. Människor utvecklar systemet, familjen, genom sitt 

samspel (Moe, 1996). Detta överensstämmer väl med föräldrarnas egna antaganden om att hur 

relationen mellan dem själva och barnen fungerar i hög grad är beroende av deras eget 

beteende. Likaså påverkar barnets beteende i sin tur deras handlande. Föräldrarna tar också 

upp betydelsen av att vara konsekvent i sin uppfostran. Samt att båda föräldrarna inom en 

familj handlar på samma sätt, att man pratar med sin partner om hur man ska förhålla sig till 

barnet. Ferrer-Wreder m.fl. (2003) skriver att föräldrautbildningar som visat sig ge varaktiga 

positiva resultat ofta innefattar utbildning i bland annat varm omsorg, ökad kommunikation, 

konflikthantering samt konsekventa och icke-bestraffande uppfostringsmetoder.  

 

 

7. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka föräldrars erfarenheter av deltagandet i en 

föräldrautbildning. Genom att intervjua föräldrar som har tagit del av programmet COPE vill 

jag få en förståelse för hur föräldrarna upplever att kursen har påverkat samspelet mellan dem 

och sitt/sina barn. Jag valde att undersöka detta genom att använda mig av kvalitativa 

intervjuer. I resultat- och analysdelen har redovisningen av resultaten presenterats i form av 



tre olika teman vilka har följts av särskilda avsnitt för analys. Dessa teman var inte helt enkla 

att urskilja då de alla går in i varandra, och på många sätt är sammanflätade. Jag valde ändå 

att presentera resultat och analys på detta sätt då det för läsaren borde göra innehållet och 

kopplingarna lättare att överblicka. De teman som valts ut som mest framträdande är förmåga 

att reflektera över sig själv, nya verktyg och strategier samt att vara på samma nivå. Jag vill 

nedan göra en sammanfattning av det mest utmärkande som framkommit inom varje tema, 

och min tolkning av detta. 

 
Förmåga att reflektera över sig själv - Föräldrarna upplevde en förändrad syn på sig själva 

efter att de deltagit i COPE. De ansåg att de fått ett ökat tålamod, blivit mer medvetna om sin 

roll som förälder samt hur de själva beter sig i och påverkar situationer med barnen. Detta har 

bidragit till att de tänker sig för mer innan de handlar. Respondenternas syn på föräldraskap 

och uppfostran har förändrats efter att de deltagit i COPE, i jämförelse med tidigare. De har 

nu fått en ökad förmåga att reflektera över sig själva och sina handlingar och se sig själva ur 

andra perspektiv. Föräldrarna nämnde diskussionerna med andra föräldrar under kursens gång 

som mest betydelsefullt för utvecklingen av denna färdighet. Detta tolkade jag som att COPE 

lyckats med ett av sina grundläggande syften; att stärka föräldrarna i sin föräldraroll. Jag 

gjorde också en koppling till det systemteoretiska begreppet systemblindhet i samband med att 

föräldrarna uttryckte att de tidigare saknat förmågan att se det som de nu tyckte tedde sig 

självklart. Den sociala inlärningsteorin talar om rollövertagande, vilket innebär att man 

identifierar sig med personer i sin omgivning. Här gjorde jag en koppling till diskussionerna 

med personer i liknande situationer som samtliga föräldrar satte stort värde på. 

 

Nya verktyg och strategier – Föräldrarna har testat på de olika metoderna de lärt sig inom 

COPE och anser att de fått många nya idéer och insikter. Att ge barnen positiv feedback 

genom att vara bekräftande och uppmuntrande anser de vara nyckeln till att lyckas undvika att 

hamna i konflikter. När det trots allt uppstår situationer där kommunikationen blir 

konfliktfylld försöker de att styra kommunikationen och på så vis undvika bråk. Föräldrarna 

uppger att de lärt sig hantera vardagssituationer på ett mer strukturerat sätt, framför allt genom 

att de har infört mer fasta rutiner. Bremberg (2004) skriver att förmågan att visa värme och 

sätta ramar är möjlig att utveckla. En kärleksfull relation mellan föräldrar och barn är mycket 

betydelsefull och en sådan familjerelation gör det också möjligt för föräldrarna att markera de 

gränser som gäller. Detta tolkade jag som att samspelsprogrammet COPE lyckats med 

ytterligare ett av sina främsta syften, att stödja föräldrarna i att finna nya tillvägagångssätt för 



att kunna hantera konflikter med barnet. Jag har också gjort en koppling till systemteorin som 

menar att kommunikation är en förutsättning för förståelse och att man utan kommunikation 

inte kan förstå den andres handling. 

 

Att vara på samma nivå – Ett genomgående mönster tyder på att föräldrarna upplever en 

förändring av samspelet med barnen. Intervjupersonerna menar att den egna personliga 

förändringen är den huvudsakliga anledningen till denna förändring. Föräldrarna menar att det 

är viktigt att vara en god förebild eftersom barnen speglar sig i den vuxnes beteende. Detta 

kan kopplas till den sociala inlärningsteorins antaganden om att barn lär sig beteenden genom 

att iaktta andra. Därmed kan föräldrarnas beteende komma att ha en stor inverkan på hur 

barnet kan komma att bete sig. Föräldrarna nämnde den förbättrade kommunikationen mellan 

dem och barnen som den mest utmärkande förändringsfaktorn. De menar att de numera pratar 

annorlunda med barnen, mer på deras nivå. Jag har här gjort en koppling till systemteorin som 

visar på att existerande relationer bestäms av strukturer, att vuxna och barn har olika roller. 

Cunningham (2002) menar att använda sig av konsekvent och tydlig kommunikation är en 

strategi för att lösa problem som uppkommer i samspelet med barnen. Jag gjorde i detta 

avsnitt också kopplingar till det social inlärningsteoretiska begreppet direkt inlärning, vilket 

innebär att vi lär oss utifrån våra egna erfarenheter från omgivningen. Beroende på vilka 

konsekvenser vårt handlande får, positiva eller negativa, lär vi oss att handla på ett visst sätt. I 

COPE ingår problemlösningsstrategier och belöningssystem. Min koppling till systemteorin 

grundar sig i dess antagande att delarnas, människornas, ömsesidiga interaktion med varandra 

är det betydelsefulla och att familjemedlemmarna utvecklar systemet genom sitt samspel. 

 

Teorierna social inlärningsteori och systemteori anser jag ha kommit till användning vid 

tolkandet av resultaten. De båda teoribildningarna har passat bra in i min analys och har 

kunnats applicera på fenomenet föräldrautbildning. Social inlärningsteori är en av de teorier 

som många föräldrautbildningar har som grund och talar om hur beteenden lärs in genom 

observerande av andra. Systemteori handlar om interaktionen och relationen mellan delarna i 

ett system, vilket kan tolkas som relationerna mellan familjemedlemmarna i en familj. Vid en 

kritisk granskning kan man peka på att de båda är teorier som enkelt kan tolkas stödja 

föräldraprogrammen. 

 

 



Några av de källor jag använt mig av som var kritiska till föräldrautbildningar är hämtade från 

debattartiklar ur Dagens Nyheter. Jag är medveten om att dessa källor ej är vetenskapliga, de 

har ändå använts för att belysa ämnets aktualitet. De personer som deltog i denna studie har 

samtliga till största delen positiva erfarenheter av COPE. Det är möjligt att intervjupersonerna 

kan ha uppfattat mig som en förespråkare för föräldrautbildningen och av den anledningen 

hållit inne med eventuella negativa erfarenheter, för att göra mig till viljes. Min uppfattning 

var dock att respondenterna uttryckte sin ärliga åsikt om föräldrakursen. Denna studie är 

relativt liten, med tre deltagande personer vilket är en begränsning. Det faktum att antalet 

respondenter är så pass få kan ses som en av undersökningens svagheter då det innebär att 

resultaten inte kan generaliseras till alla som deltagit i COPE. Det som framkommit genom 

intervjuerna får inte tolkas som allmängiltligt. Det är alltså utifrån denna studie inte heller 

möjligt att uttala något om föräldrautbildningars preventiva betydelse varken i populationen 

eller i de aktuella fallen, då dessa inte följts över tid.  

 

Då det endast är kvinnor som deltagit i studien är det inte möjligt att uttala sig om 

respondenternas erfarenheter skulle sett likadana ut om det hade varit män som intervjuades. 

Intervjupersonerna kan också ha tolkat mina frågor under intervjun på olika sätt beroende på 

deras egen förförståelse men också beroende på faktorer hos mig så som tonläge och 

kroppsspråk. Föräldrarna uppger att det har skett förändringar bland annat då det gäller 

samspelet med barnen. Men detta innebär inte att jag säkert kan veta att så är fallet, jag har 

inte observerats förändringarna och kan inte uppleva någon annans verklighet. Jag är också 

medveten om att jag, bland annat genom min utformning av frågor och tolkning av 

intervjuerna, under hela processens gång varit med och påverkat de olika delarna av denna 

studie. Därmed kanske också resultatet och de slutsatser som gjorts har påverkats av mig som 

forskare. Mina intervjuers främsta styrka är att intervjuerna har utförts i en avslappnad miljö 

där intervjupersonerna har känt sig trygga. Trots att jag endast träffade varje respondent vid 

ett tillfälle upplevde jag att det uppstod en bra relation mellan mig och intervjupersonerna. 

Detta borde innebära att chanser för att det material som samlats in är tillförlitligt ökar.  

 

Den av mina frågeställningar som rörde föräldrarnas upplevelser av förändringar efter att de 

deltagit i COPE, denna frågeställning anser jag mig fått besvarad. Samtliga intervjupersoner 

upplevde någon form av förändring i jämförelse med tidigare, de ansåg att deras syn på sig 

själva som föräldrar förändrats efter deltagandet i COPE. De uppgav att de blivit mer 

medvetna om föräldrarollen och hur de själva beter sig i vissa situationer som uppstår. 



Föräldrarna uttryckte också en ökad förmåga att reflektera över sig själva. Intervjupersonerna 

nämner under intervjuernas gång ett antal olika strategier som de lärt sig under 

föräldraprogrammet, vilket var den andra frågan jag ställde mig vid uppsatsens början. 

Föräldrarna uppger att de haft nytta av COPEs metoder. De har fått ett ökat tålamod och 

tänker sig för innan de handlar, vilket har lett till att konflikter har kunnat undvikas. Ett 

genomgående mönster tyder på att föräldrarna upplevde att samspelet med barnen på olika 

sätt förbättrats, vilket besvarar en av mina frågesällningar. Avslutningsvis anser jag således att 

jag fått mina tre övergripande frågeställningar besvarade.  
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Information till föräldrar angående studien om föräldrautbildningars betydelse för 
föräldrars samspel och relation till sitt / sina barn. 

 
Mitt namn är Julia Kungur och jag studerar vid Mittuniversitetet i Östersund. Jag läser nu 

termin sju av socionomutbildningen och skriver min avslutande uppsats. I denna har jag valt 

att studera Föräldrautbildningar, och bland dem att fokusera på Cope. Syftet med mitt arbete 

är att undersöka vilken betydelse föräldrar upplever att deltagandet i en föräldrautbildning har 

för samspelet och relationen till sitt / sina barn.  

 

Jag är intresserad av att höra din upplevelse och erfarenhet av Cope. Intervjun kommer att ha 

formen av ett öppet samtal där jag ber dig berätta om dina erfarenheter och kunskaper om 

programmets betydelse. Jag beräknar att samtalet kommer att ta ungefär en timme. Jag 

kommer att spela in vårt samtal på band, eftersom det gör det möjligt att få med allt som sägs 

och ger ett ingående underlag för analysen.  

 

Det är endast jag, Julia, som kommer att ha tillgång till materialet. Bandinspelningarna och 

och utskrifterna av intervjun kommer efter uppsatsens avslutande att förstöras. Intervjuerna 

blir ett underlag för uppsatsen som kommer att publiceras på Mittuniversitet. Uppsatsen 

kommer att finnas tillgänglig på Östersunds universitetsbibliotek.  

 

Alla uppgifter om dig som deltagare kommer att vara konfidentiella. Det kommer alltså inte 

vara möjligt att identifiera dig som enskild deltagare. Du kan närsomhelst under studiens 

utförande välja att avbryta ert deltagande.  

 

 

Jag samtycker till medverkan i denna intervjustudie 

 

……………………………………………………… 

 

 

 

 

Författare: Julia Kungur 

Handledare: Ann-Cristine Jonsson 

Sammordningsansvarig: Mats Blid 



Intervjuguide 
 
Frågeställningar 
 
Hur uppfattar föräldrar som deltagit i en föräldrautbildning att de samspelar med sina 
barn? 
 
Har insatsen inneburit några förändringar i jämförelse med hur det såg ut tidigare? 
 
Vilka nya verktyg och användbara strategier anser föräldrarna att de fått efter 
genomförd föräldrautbildning? 
 
 
Frågor 
 
Beskriv hur samspelet och relationen med ditt barn har förändrats sedan du deltog i Cope.  
Vad är annorlunda i jämförelse med tidigare?  
Kan du beskriva några specifika situationer då det skett förändringar? 
 
Upplever du att du själv har förändrats i umgänget med ditt barn? I sådana fall på vilket sätt? 
  
Upplever du att ditt barn har förändrats? I sådana fall på vilket sätt? 
 
På vilket sätt upplever du att deltagandet i COPE har inneburit förändringar i 
kommunikationen mellan dig och ditt barn? 
 
Berätta hur deltagandet i COPE förändrat din syn på dig själv och ditt barn?  
 
På vilket sätt har deltagandet i COPE förändrat din syn på föräldraskap och uppfostran? 
 
Har deltagandet deltagandet i COPE medfört några negativa förändringar? 
 
Vilka andra verktyg har du fått för att kunna hantera konfliktsituationer som uppstår mellan 
dig och ditt barn? 
 
Hur har föräldrautbildningen bidragit till att förändra din vardag i förhållandet till ditt barn? 
 
Finns det något moment inom COPE som du anser vara viktigare än de andra?  
Vad anser du dig ha haft störst nytta av? 
 
 
 

 
  


