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Abstract 
 
I många familjer upplever föräldrar att de har svårt att hantera barnets bråk och trots. 
Föräldrarna är osäkra på hur de ska sätta gränser för barnet och upplever vissa av 
vardagsrutinerna som problematiska. Många skulle vilja ha råd och stöd utan att för den skull 
söka särskild hjälp. Ett program som ger stöd till föräldrar är KOMET som står för 
KOMmunikationsMETod.  
 
Syftet med föreliggande studie var att utforska hur en grupp föräldrar, som medverkat i 
programmet KOMET, sett på sitt deltagande i kursen. Huvudsyftet var att undersöka om de 
tycker sig kunna använda kunskaperna, tre månader efter kursens slut. Samtliga medverkande 
deltog i kursen i regi av Solna socialtjänst hösten 2005. I studien tillämpades en kvalitativ 
metod i form av intervjuer.  
 
Resultatet visade att samtliga föräldrar tyckte att de hade användning och nytta av att ha 
deltagit i kursen. På olika sätt och i varierande grad har de integrerat kunskaper från KOMET 
i sin vardag. Föräldrarna har tagit till sig ett flertal konkreta redskap som de använder i 
samspelet med barnet. Det verkar också som de i viss mån ändrat sitt sätt att tänka kring vissa 
saker som rör barnet. Föräldrarna verkar också tycka att relationen till barnet blivit bättre. 
Resultaten granskades och tolkades utifrån Piagets teori om kognitiva läroprocesser och med 
begrepp från kommunikationsteorin. 
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INLEDNING 
 
 
Barn som tidigt uppvisar beteendeproblem riskerar att utveckla olika typer av svårigheter 
senare i livet (Forster m.fl., 2005:3). Beteendeproblem kan omfatta allt från vardagligt bråk 
och trots till aggressivt och antisocialt beteende. Dessa barn har ofta svårt att samspela med 
andra, och riskerar därför att hamna utanför kamratkretsen eller på annat sätt hamna i framtida 
svåra livssituationer (a.a.). Tidiga insatser i form av förebyggande åtgärder som stärker 
föräldrarollen kan vara ett bra sätt att förhindra att beteendeproblem i tidig ålder utvecklas till 
större problem under ungdomsåren (Sundell m.fl., 2005:7). För att stärka föräldrarollen har 
föräldrastödsprogram utvecklats. Målsättningen är att främja ett positivt föräldraskap som 
förbättrar samspelet mellan förälder och barn. På så sätt finns chanser att barnens 
beteendeproblem minskar och därmed också risken för framtida problem (a.a.). Ett sådant 
program för föräldrastöd är programmet KOMET (KOMmunikationsMETod) som är en 
modell för kommunikation mellan barn och förälder.  

Syfte och frågeställningar  
Studiens övergripande syfte är att utforska hur en grupp föräldrar som medverkat i 
programmet KOMET ser på sitt deltagande i kursen. Huvudsyftet är att få en bild av hur dessa 
föräldrar upplever att de har kunnat tillgodogöra sig kunskapen de fått via programmet, tre 
månader efter kursens slut. Två frågeställningar är centrala: 
 

– Anser föräldrarna att den kunskap de fått via programmet är användbar i det dagliga 
livet, och i sådana fall på vilket sätt? 
 
– Upplever föräldrarna att deltagandet i programmet har lett till en förbättrad relation med 
barnet jämfört med tidigare, och i sådana fall hur? 

 

Centrala begrepp för studien  
Beteendeproblem betyder i den här studien relativt vardagligt bråk och trots, sådant som kan 
vara vanligt i många familjer. KOMET riktar sig alltså i första hand till föräldrar som har 
svårt att hantera vardagliga problem med bråk och trots och inte till föräldrar med barn som 
har någon form av neurologiskt funktionshinder eller andra mer omfattande 
beteendestörningar. 
 
Det är bara mammor som medverkat i studien eftersom att inga pappor gick kursen.  

Avgränsningar 
Det finns många olika slags program för föräldrastöd. Inriktningen på programmen är olika 
beroende på vilka svårigheter föräldrarna har med barnet. Den här studien behandlar enbart 
föräldrastödsprogram som riktar sig till föräldrar som i varierande grad har barn med 
utåtriktade beteendeproblem. 
 
Programmet KOMET finns även för skolan och i höst ska en version för ungdomar starta. I 
den här studien behandlas dock enbart den ursprungliga versionen av programmet som i 
huvudsak riktar sig till föräldrar med barn mellan tre till åtta år.  
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BAKGRUND 
 
 
Kommande avsnitt inleds med en generell beskrivning av hur föräldrastödsprogram uppkom. 
Syftet är att ge en bakgrund till hur programmet KOMET kom till. Därefter kommer viktiga 
faktorer för samspelet mellan förälder och barn att beskrivas. Slutligen görs en kort 
redogörelse för de teorier som föräldrastödsprogram generellt sett bygger på. 

Föräldrastödsprogrammens historik och uppkomst 
I USA har föräldrastödsprogram funnits sedan mitten av 1970-talet och kallas ofta för Parent 
Training som är en beteckning för olika former av strukturerat föräldrastöd (Sundell, m.fl., 
2005:7). Gemensamt för programmen är att de syftar till att minska barns beteendeproblem 
och förbättra relationen mellan förälder och barn genom att stärka föräldern i sättet att 
uppfostra barnet (Dahlman & von Otter, 2004:13). Flertalet av de föräldrastödsprogram som 
finns i Sverige har inspirerats och utvecklats av de amerikanska programmen. 
 
En stor del av den forskning som ligger till grund för föräldraträningsprogram, både i Sverige 
och USA, har sin grund i forskning gjord av George Patterson och medarbetare vid Oregon 
Social Learning Center i USA som utfördes på 1960-talet (Bremberg, 2004:170). Bremberg 
(a.a.) pekar på hur Pattersons forskning visade att negativt samspel mellan förälder och barn 
utvecklar och förstärker barns beteendeproblem. Negativt samspel innebär bland annat att 
föräldern i allt för stor utsträckning tar till ”tvångsuppfostran” i sin interaktion med barnet 
vilket kan hämma barnets sociala utveckling och leda till fientlighet hos barnet. Andra 
negativa konsekvenser är att förälderns kompetens att uppfostra barnet bryts ned och 
koncentreras till konfrontationer med barnet och de oönskade beteendena trappas upp, både 
hos barnet och hos föräldern. Grundat på den kunskapen utvecklades program för att hjälpa 
barn med beteendeproblem och deras föräldrar. Programmen har sedan vidareutvecklats och 
fått en mer preventiv karaktär. Det innebär att de riktar sig till en större målgrupp föräldrar 
med mindre allvarliga problem för att hjälpa dem att samspela mer positivt med sina barn 
innan problem uppstått.  
 

Viktiga faktorer som kan möjliggöra ett positivt samspel mellan barn och förälder  
Det finns många faktorer som kan förhindra att barn utvecklar beteendeproblem. Något som 
har stor betydelse är relationen mellan barn och förälder. Här beskrivs några egenskaper hos 
föräldrar som har positiv inverkan på samspelet mellan barn och förälder och som därmed kan 
förhindra att beteendeproblem utvecklas (Dishion & Patterson, 1997: 205). Ett stort antal 
studier där barn har följts i flera år har bekräftat betydelsen av dessa egenskaper hos 
föräldrarna (Baumrind, 1991:10).  
 

Tydliga budskap 
Något som är viktigt i samspelet mellan förälder och barn är förälderns sätt att tala med 
barnet. Tydliga budskap underlättar samspelet. Exempel är klara och specifika uppmaningar 
som lätt kan förstås av barnet; ”Emma, ta upp din tröja från golvet!” Är bättre än diffusa 
budskap som; ”Var nu en snäll flicka!”  
 

 6



Konsekventa budskap 
Samspelet underlättas också om föräldern fullföljer det som sagts. Tomma hot är 
verkningslösa eftersom att barnet då lär sig att inte lita eller lyssna på vad föräldern säger. Om 
föräldern reagerar oförutsägbart kan det leda till negativt samspel. Ett exempel kan vara om 
föräldern ibland ger med sig för att förhindra att barnet får ett utbrott och vid andra tillfällen 
ger hårda bestraffningar för småsaker som barnet gör fel. 
 

Sätta ramar för barnet 
Förmågan att sätta ramar för barnet är också viktig för samspelet. Om barnet känner till vilka 
gränser som gäller, då behöver den inte pröva var gränserna går i samma utsträckning. Då kan 
barnet och förälderns energi ägnas åt en relation som ger mer positivt utbyte än kamp om 
gränser. 
 
Förutom dessa egenskaper värderar barn högst att föräldern visar omsorg och värme (Backett-
Milburn m.fl., 2003:613). 
 

Teorier bakom föräldrastöd  
Föräldrastödsprogram har hämtat teoretiska influenser från olika håll, men det finns två 
grundpelare: Operant inlärning och kunskap om föräldrars uppfostringsstil. Operant inlärning 
innebär kort att lära sig genom konsekvenser. När barnet får positiv respons på sitt beteende 
kommer allt oftare det sättet att väljas (Ferrer-Wreder m.fl., 2005:25). Den andra 
grundpelaren handlar om kunskap som finns om föräldrars uppfostringsstil. Forskning har 
visat att sättet att uppfostra barnet på har inverkan på aggressivt och antisocialt beteende 
(Hassler & Havbring, 2003:11).  
 
 

FÖRÄLDRASTÖDSPROGRAMMET KOMET 
 
 
I följande avsnitt ges en grundlig redogörelse för programmet KOMET. Först beskrivs 
programmets uppkomst och dess omfattning. Sedan ges en beskrivning av programmets 
innehåll och även dess teoretiska utgångspunkter. Därefter beskrivs faktorer som kan påverka 
resultatet av föräldrastödsprogram och slutligen presenteras aktuell forskning om KOMET.  
 

KOMET’s uppkomst och omfattning 
Föräldrastödsprogrammet KOMET började utvecklas hösten år 2002. Bakom projektet fanns 
Forsknings- och Utvecklingsenheten i Stockholm (FoU) och Preventionscentrum Stockholm 
(Precens). KOMET utvecklades genom inspiration av bevisat effektiva amerikanska 
föräldrastödsprogram av Carolyn Webster-Stratton, George Patterson och Russel Barkley 
(Sundell, 2005:11). Utöver de amerikanska programmen, utvecklades KOMET från ett 
pilotprojekt1. Pilotprojektet vidareutvecklades till att slutligen bli programmet KOMET och 

                                                 
 
1 Föräldracirklar – en metod att utveckla sitt föräldraskap.  
(Hassler & Havbring, 2003). 
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har funnits i sin nuvarande form i två och ett halvt år. Utvecklingsarbetet har både skett 
genom forskning och genom erfarenheter från pilotprojektet (Sundell, 2005:3). 
 
Programmet erbjuds idag i socialtjänstens regi i ett flertal kommuner i Sverige och i 
Stockholms stads samtliga 18 stadsdelar. KOMET har precis startat i sex kommuner. 
Föräldrar till ca 700 barn har gått utbildningen och ytterligare ca 250 familjer får utbildning 
under våren 2006 (F. Livheim, personlig kommunikation, 16 mars 2006). 
 

Beskrivning av KOMET 
KOMET är ett manualbaserat program som vänder sig till föräldrar med bråkiga och trotsiga 
barn. Fokus ligger på att bryta negativa beteendemönster genom att förstärka det som barnet 
gör bra (Sundell, 2005:5). Föräldragruppen träffas en gång i veckan vid elva tillfällen. Antalet 
föräldrar per grupp varierar, men föräldrar till max sex barn är det högsta antalet, alltså mellan 
sex till tolv föräldrar. Varje träff tar cirka två och en halv timme och leds av två gruppledare, 
oftast under kvällstid. Programmet är uppbyggt kring videovinjetter, rollspel, hemuppgifter 
och skriftligt material till föräldrarna. Hemuppgifterna är en central del av programmet (se 
bilaga 1 för en översikt av kurstillfällenas innehåll). 
 
Programmet bygger på att förbättra kommunikationen mellan förälder och barn 
(kometprogrammet.se, 2006). Kursens upplägg utgår från en manual där olika moment 
beskrivs relativt detaljerat. Manualen är det främsta sättet att säkra att kursen genomförs 
relativt lika och oberoende av vem som utför den. Särskilt utbildade gruppledare tar upp olika 
ämnen vid varje träff och tillsammans med föräldrarna diskuteras olika lösningar på vanliga 
problem. Kursen är mycket lösningsfokuserad, det vill säga man pratar inte så mycket om 
svårigheter och brister utan mer om möjligheter och lösningar. KOMET bygger på 
amerikanska förlagor, men har anpassats efter svenska förhållanden. Bland annat har svenska 
filmer spelats in istället för de amerikanska och momentet med time-out som är en 
gränssättningsteknink har tonats ned (Dahlman & von Otter, 2004:13). 
 
Syftet med träffarna ett till och med sex är att förbättra relationen och samspelet mellan 
förälder och barn. Metoder som avser att förbättra samspelet är till exempel vägledning för 
föräldern att hitta beteenden hos barnet att uppmuntra och belöna. När barnet får 
uppmärksamhet och beröm förbättras chanserna till positivt samspel vilket i sin tur kan leda 
till att barnet vill samarbeta i större utsträckning. Föräldrarna tränas också i att vara tydliga 
och konsekventa i situationer som ofta leder till trots och bråk. Dock introduceras inte 
metoder för gränssättning förrän i slutet av programmet (träff sju till nio) när förtroendet 
byggts upp.  Anledningen till att gränssättningsmetoder ligger sent i kursen är att de kan leda 
till att negativa mönster förstärks i familjen istället för att brytas (Sundell, 2005:10).  
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Teorier bakom KOMET  
I de publicerade studierna om programmet KOMET nämns inte tydligt vilka teorier som 
programmet bygger på. Genom en forskare som just nu utvärderar KOMET har jag fått 
information om att de centrala teorierna är social och behavioristisk inlärningsteori samt 
kommunikationsteori, KBT och kontingensbaserade aggressionsteorier (Å. Kling, personlig 
kommunikation, 14 mars 2006).   
 

Forskning om KOMET 
KOMET skiljer sig från andra svenska föräldrastödsprogram genom att från start ha haft ett 
starkt forskningsstöd (Sundell, 2005:11). Forskning har varit en väsentlig del i utvecklandet 
av KOMET och just nu pågår två utvärderingar av ca 350 föräldrar och rapporterna beräknas 
vara klara hösten 2006. Det finns även ett antal tidigare publicerade studier om KOMET. Här 
kommer resultatet av två undersökningar att presenteras.   
 
En av studierna utvärderade effekten av två olika versioner av KOMET2. Studien omfattade 
föräldrar till 33 barn som deltagit i KOMET. Syftet var att undersöka om deras deltagande i 
KOMET hade någon effekt på barnens utåtriktade beteendeproblem, sociala kompetens och 
föräldrarnas uppfostringsfärdigheter. En grupp föräldrar som gått programmet KOMET 
jämfördes med en grupp som gått en kortare version, Kortkomet. Resultaten var mycket 
positiva och visade att barn till föräldrar som gått den vanliga versionen förbättrades vad 
gäller utåtriktade beteendeproblem och social kompetens. När det gäller 
uppfostringsfärdigheter visade föräldrarna en förbättring av några uppfostringsfärdigheter. 
Resultaten för Kortkomet var också goda, dock inte i lika hög grad som den ordinarie 
versionen av programmet. Resultaten bör dock tolkas med viss försiktighet på grund av det 
lilla urvalet.  
 
En annan av studierna är en kvantitativ verksamhetsutvärdering av föräldrar till 185 barn3. 
Studien visade att föräldrarna var genomgående positiva till KOMET. 68 procent av 
föräldrarna uppgav att barnens beteendeproblem minskat. För 13 procent var problematiken 
oförändrad och för 19 procent hade problematiken ökat (Sundell m.fl., 2005). Värt att nämna 
är att i studien framkom att 94 procent av föräldrarna tyckte det var mycket positivt att träffa 
andra föräldrar i samma situation.  
 
Gemensamt för dessa två undersökningar är att deltagarna har relativt hög ålder och 
utbildning. Tidigare studier har visat att utåtriktade beteendeproblem hos barn är vanligare i 
familjer med låg socioekonomisk status och i familjer där familjebildning skett tidigt 
(Dahlman & von Otter, 2004:35). De familjer som deltog i de två studierna stämde inte med 
den bilden. Medelåldern hos föräldrarna låg på cirka 38 år och hälften av deltagarna hade mer 
än tre års högskolestudier.  
 

                                                 
 
2 Kometstudien – effekten av två versioner av föräldraträning.  
(Dahlman & von Otter, 2004). 
 
3 KOMET för föräldrar, vilka föräldrar deltar, vilka är barnen  
och vad tycker föräldrarna om KOMET? (Sundell m.fl., 2005). 
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Faktorer som kan påverka resultat av föräldrastödsprogram 
Det finns olika faktorer som kan inverka både positivt och negativt på programmens resultat.  
Något som kan vara problematiskt är att föräldrastödsprogram ställer höga krav på föräldrar 
vilket kan vara svårt för dem som har desorganiserade liv. För att kunna gå på alla möten 
behöver kanske barnvakt ordnas. Föräldern måste också kunna tillgodogöra sig en hel del 
skriftligt material och utföra de hemläxor som ges under kursen. Resultaten kan också 
påverkas av hur allvarliga barnet och förälderns problem är och vilka stressfaktorer som finns 
i deras omgivning. Det kan vara faktorer som att familjen har en pressad situation, som till 
exempel relationsproblem, låg socioekonomisk status eller att familjen redan har etablerat 
missbruk eller kriminalitet. Bäst resultat uppnås i familjer där barnen är yngre än åtta år, då 
föräldrarna fortfarande är den viktigaste faktorn för barnets utveckling (Hassler & Havbring, 
2003:13). 
 
 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
 
Detta kapitel beskriver studiens teoretiska utgångspunkter. I samtalen med mammorna 
uppmärksammade jag att de talade mycket om förändringar som skett på olika plan. 
Mammorna sa att de i viss mån ändrat sitt sätt att tänka. Mammorna säger också att de är mer 
uppmärksamma på sitt sätt att tala med barnet. Teorierna har valts för att hjälpa till att 
undersöka och ge en möjlig förklaring till dessa förändringsprocesser. Den huvudsakliga 
teorin som har varit utgångspunkt för att analysera studiens resultat är Piagets teori om 
kognitiva läroprocesser. Begrepp från kommunikationsteorin kommer också användas, men 
mer kortfattat.  
 

Kognitiv teori om lärandeprocesser  
När mammorna talar om förändringar handlar en stor del om förändringar som skett på det 
kognitiva planet. Jag är intresserad av att försöka förstå varför de har ändrat tankesätt. För att 
förstå denna process används delar av Jean Piagets teori om lärande. Begrepp från andra 
forskare som utvecklat Piagets teori kommer även att användas. 
 
Något som har stor betydelse för Piagets teori är att lärandet uppfattas som en 
anpassningsprocess. Det innebär att individen hela tiden strävar efter att anpassa sig och vara i 
samspel med omgivningen (Illeris, 2001:27). En av delarna i denna anpassningsprocess kallas 
för ackommodation och har betydelse för den här studien. Begreppet ackommodation är en 
lärandeprocess som innebär att en individ försöker anpassa sig och sina tankestrukturer till 
omgivningens krav (Lundh m.fl., 1992:50). Anpassningen innebär att nuvarande 
tankestrukturer hos en individ förändras. Det kan beskrivas som en nedbrytande process som 
går till så att när individen får nya kunskaper om något bryts de existerande strukturerna ned. 
Med andra ord anpassar sig individen till de nya förhållandena i omgivningen genom att ändra 
sina nuvarande kunskaper. Ackommodation kan vara en kortvarig process när individen helt 
plötsligt inser hur något hänger ihop. Men det kan också vara en långvarig process där man 
brottas med den nya kunskapen och först stegvis utvecklar en ny förståelse eller lösning (a.a.).  
När en individ anpassar sina tankar och sitt lärande till omgivningens påverkan beror det på 
att de nuvarande kunskaperna inte är tillräckliga för vad situationen kräver. Processen sätts 
igång med att individen gör en omstrukturering i sin tankestruktur och överskrider sina 
nuvarande begränsningar.  
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Piagets teori om lärande är i grunden en processförstålelse vilket betyder att de aktuella 
tankestrukturerna hela tiden vidareutvecklas och omformas i samspel med omgivningens 
påverkan. Det är en ständigt pågående konstruktion och rekonstruktion av strukturerna. Med 
andra ord är ackommodativt lärande en interaktionsprocess mellan de strukturer en individ har 
och från påverkan som kommer från omgivningen.  
 

Förutsättningar för ackommodativt lärande 
Piagets teori har utvecklats och modifierats av många forskare och teoretiker. Här kommer en 
vidareutveckling av Thomas Nissen att kort beskrivas. Han menar att individen behöver vissa 
redan uppbyggda relevanta tankestrukturer för att kunna genomgå det ackommodativa 
lärandet (Illeris, 2001:34). Det kan till exempel vara strukturer i form av sociala relationer. Vi 
behöver de sociala relationerna som en slags stabilitet för att våga ändra vårt nuvarande 
tankesätt eller oss själva. Förutom sociala relationer kan det vara viktigt att ha en slags grund i 
form av kunskaper eller attityder. Det kan behövas för att vi ska kunna anpassa oss till de krav 
som nya situationer i omgivningen ställer på oss. 
 
Andra förutsättningar för ackommodativt lärande är att individen behöver ha ett behov eller 
intresse av att rekonstruera sin gamla struktur, eftersom ackommodationsprocessen kräver 
energi (a.a.). En människa behöver också känna sig så pass trygg i situationen så att han eller 
hon vågar släppa det redan etablerade och välkända för att ta till sig de nya kunskaperna. 
Dessa typer av förutsättningar är inte absoluta, utan samspelar med varandra och kan 
överväga varandra. Till exempel kan en stark motivation att komma vidare, överväga kravet 
på att redan ha uppbyggda strukturer i form av trygghet och tvärtom.  
 

Signifikant lärande 
Personlighetspsykologen Carl R. Rogers använder ett begrepp han kallar för signifikant 
lärande. Det är ett vidare begrepp än det ackommodativa lärande eftersom det är relaterat till 
en individs hela personlighetsutveckling, medan ackommodativt lärande handlar mer om 
enbart kognitiva läroprocesser (Illeris, 2001:33). Det finns dock likheter mellan de båda. 
Signifikant lärande beskrivs vidare som något som sätter igång förändringar i en individs 
beteende, attityder och personlighetsdrag.  
 

Det signifikanta lärandet kan vara smärtsamt, antingen i samband med själva 
lärandet, eller när man ska överge det man tidigare lärt sig. 
(…) Lärande som innebär förändringar av självets organisation, av 
självuppfattningen, är något hotfullt och framkallar ofta motstånd (Illeris, 2001:34). 
 

Begrepp från kommunikationsteorin 
All kommunikation inbegriper ett sändande av budskap och en reaktion på budskapet 
(Engquist, 1994:14). Responsen på ett budskap kan vara alltifrån att stöta bort budskapet, 
acceptera det eller ta till sig olika delar. Därefter gör vi en återkoppling till den som gav 
budskapet, sändaren, som på det viset får en uppfattning om hur vi har uppfattat budskapet. 
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Syften med kommunikation 
Det finns många anledningar till varför vi kommunicerar. En anledning är för att kunna 
samarbeta med andra (Maltén, 1998:12). Vi använder kommunikation för att komma överens 
med andra och för att samarbeta med dem. Andra anledningar till varför vi kommunicerar är 
för att skapa och upprätthålla relationer (Dimbleby & Burton, 1999:19). I programmet 
KOMET är en viktig del att utveckla kommunikationen mellan barn och förälder vilket i sin 
tur kan leda till en bättre relation.  
 

Hinder och bra förutsättningar för kommunikation 
Många människor har problem med sin kommunikation vilket kan bero på att de uppfattar 
budskapen på fel sätt (Payne, 2002:229). Det är också vanligt att ha svårt att veta hur olika 
delar i informationen ska skiljas ut, vad är relevant och vad är inte? Den här typen av hinder 
för kommunikation skapar ofta problem i relationen mellan människor. En av sakerna som 
programmet KOMET vill förmedla är vikten av att vara tydlig och konsekvent i 
kommunikationen med barnet. Det gör att barnet lättare kan ta emot budskapet. 
 
Forskning har visat att de finns olika faktorer som kan vara till hjälp när relationer formas 
(Payne, 2002:231). Bland annat är uppmuntran, sympati, responsivitet och värme viktigt. 
Dessa faktorer är några av hörnstenarna i programmet KOMET. Under kursen får föräldrarna 
träna på att skapa en positiv relation till barnet. Ett sätt är att berömma och uppmärksamma 
barnets positiva beteenden.  
 

METOD 
 
 
I följande avsnitt presenteras studiens metod. Inledningsvis görs en beskrivning av hur 
insamlingen av litteratur är genomförd. Därefter kommer valet av metod att beskrivas och 
motiveras. Sedan följer en beskrivning av hur urvalet av deltagare gått till. Därefter redogörs 
för intervjuernas upplägg och genomförande. Avslutningsvis diskuteras trovärdigheten i 
studien, etiska överväganden och studiens begränsningar. 
 

Litteratursökning och val av litteratur 
Inledningsvis samlades material in via Stockholms Universitets databaser såsom Social 
services Abstracts och Academic Search Elite. Sökord för att hitta litteratur om ämnet var, 
parent training, beteendeproblem, prevention och KOMET. Övrig litteratur kommer från 
Stockholms Universitetsbibliotek och Stockholms Stadsbibliotek. Information om KOMET 
har hämtats från programmets hemsida och genom publicerade studier om KOMET. Jag har 
också varit i kontakt med några forskare som är involverade i projektet på olika sätt och fått 
information från dem. Ytterligare kunskap om KOMET har jag tillägnat mig genom att delta i 
ett kurstillfälle (träff 9, se bilaga 1). Syftet att delta var att för egen del få inblick i 
programmet. 
 
Jag har även fått mycket information och tips om litteratur av Solna socialtjänsts enhet för 
förebyggande arbete. Utländsk litteratur om föräldrastöd har bestått av amerikansk forskning. 
Anledningen till den avgränsningen är att programmet KOMET är uppbyggt utifrån 
amerikanska program för föräldrastöd. 
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Val av metod 
I studien används en kvalitativ metod och datainsamlingen har genomförts med personliga 
intervjuer. Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att studera en människas 
upplevelse av sin livsvärld (Kvale, 1997: 36). Kvalitativ metod är lämplig i den här studien 
eftersom att syftet är att undersöka ett fåtal föräldrars upplevelser av att delta i ett 
föräldrastödsprogram. Något annat som kännetecknar kvalitativ forskning är att det kan 
erbjuda ett ingående aktörsperspektiv vilket är möjligt när intervjupersonerna får komma till 
tals med sina egna ord och begrepp. Målsättningen med den här studien var att ta del av 
föräldrarnas erfarenheter av att medverka i kursen och jag ville få dem att så öppet och 
personligt som möjligt berätta om sina upplevelser. För att kunna få svar på syftet och 
frågeställningarna för min studie, behöver föräldrarna ha möjlighet att mer ingående berätta 
om sina upplevelser, än vad som hade varit möjligt genom till exempel en enkätstudie. 
Genom enskilda intervjuer har föräldrarna större chans att på sitt eget sätt få berätta om sin 
medverkan i kursen.  
 

Induktiv strategi - empirifokus 
I studien används en induktiv strategi, vilket innebär att det som studeras undersöks utan 
förutfattade meningar och hypoteser. Istället växer begrepp och teorier successivt fram i 
arbetet med materialet vilket är att se som ett empirinära tillvägagångssätt (Larsson m.fl., 
2005:96).  
 

Urval av intervjupersoner 
Föräldrarna som medverkar i undersökningen har gått programmet KOMET i Solna stads 
regi. Föräldrarna var den första gruppen som gick utbildningen i kommunen. Kursen startade 
22 september, 2005 och pågick i elva veckor en gång i veckan. Anledningen till att just 
gruppen i Solna undersöktes är att jag fick en förfrågan från enheten för förebyggande arbete 
att följa upp deras frivilliga insats KOMET.  
 
I början av kursen var det sex deltagare, men två personer fullföljde inte programmet. Det var 
bara mammor som medverkade i kursen, inga pappor. Alltså var det fyra mammor som 
intervjuades varav två var ensamstående och två var gifta.  

 

Intervjuguidens utformning  
Intervjuguiden utformades utifrån tre huvudområden med underfrågor (se bilaga 2). 
Områdena var tiden före, under och efter kursen. Målsättningen var att fokusera mest på tiden 
efter KOMET för att möjliggöra att få svar på studiens syfte, att undersöka om mammorna 
tycker att de kan använda sig av kunskaperna från kursen idag. Syftet med frågeområden var 
också att beröra relevanta och intressanta möjliga samtalsämnen som skulle få mammorna att 
så fritt som möjligt berätta om sina erfarenheter. Frågorna var därför av öppen karaktär och 
jag försökte att inte styra samtalet, utan låta mammorna berätta om det som var viktigt för 
dem. 
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Intervjuernas upplägg och genomförande 
Kursledarna av KOMET ringde och frågade mammorna om de kunde tänka sig att ställa upp 
på intervju och alla sa ja. Därefter ringde jag till samtliga föräldrar och informerade om syftet 
med studien. Min önskan var att genomföra intervjuerna på en lugn och ostörd plats så att 
situationen skulle kännas så bekväm som möjligt för mammorna. Jag tyckte att deras egen 
hemmiljö kunde vara en lämplig plats och frågade därför mammorna om intervjun kunde 
genomföras i deras hem eller om de hade något annat förslag som passade bättre. Tre av 
mammorna sa att de ville genomföra intervjun i sitt hem. Den fjärde intervjun genomfördes 
hemma hos mig enligt mammans önskemål eftersom hon hade sina barn hemma.  
 
Innan intervjun började drack vi kaffe och småpratade och syftet med studien klargjordes 
igen. Intervjuerna varade mellan 45 minuter upp till en timme och spelades in på band.  
 

Bearbetning av materialet 
Jag lyssnade igenom samtliga intervjuer i nära anslutning till intervjutillfället. Avsikten var att 
få ett helhetsintryck av mammornas berättelser. Sedan skrevs intervjuerna ordagrant ner till 
text, så kallad transkribering. Efter transkriberingen lästes materialet igenom ett flertal gånger 
för att identifiera viktiga delar i mammornas berättelser. Dessa skapade kategorier som 
sammanfattades med meningskategorisering (Kvale, 1997:178). Kategorierna som växte fram 
bildade sedan olika teman, varav tre kom att stå i fokus under studien. Dessa teman beskrivs i 
nästa kapitel.  
 

Trovärdigheten i analysen 
I verifieringen av studien kommer validitet, reliabilitet och generaliserbarhet att diskuteras. 
Inom samhällsvetenskapen diskuteras vanligen dessa begrepp i relation till trovärdigheten 
(Kvale, 1997:207). Nedan följer en diskussion av brister och förtjänster med verifieringen i 
den här studien.  
 

Validitet  
Validitet är ett mått på giltighet eller relevans, en slags kontroll på forskningsmetodens 
förmåga att ge svar på frågeställningarna. Med andra ord kan det förklaras med frågan: 
Undersöker vi det som vi säger oss undersöka? (Kvale, 1997:85). 
 
Huvudsyftet med studien är att undersöka på vilket sätt mammorna tycker att de kan använda 
sig av programmet KOMET idag. För att få svar på den frågan var det därför viktigt under 
intervjun att fokusera på mammornas situation idag. Det visade sig vara svårt för samtalen 
kom att handla mycket om tiden innan och under kursen. Att fokus hamnade mycket på tiden 
innan kursen kanske hade kunnat undvikas genom att intervjuerna utförts annorlunda. Till 
exempel hade antalet frågor i intervjuguiden om tiden innan och under KOMET kunnat vara 
färre. Trots allt var detta ett mindre problem och mest märkbart under första intervjun. Efter 
den första intervjun blev detta en lärdom och vid de tre sista intervjuerna fokuserades mer av 
samtalet på tiden efter KOMET. 
 
Ovanstående exempel visar att ett möjligt sätt att stärka validiteten hade varit om ännu mer 
fokus riktats mot tiden efter kursens slut för att med säkerhet uppnå det som studien avsåg att 
undersöka. Dock görs reservationer mot det tillvägagångssättet eftersom meningen med 
kvalitativ forskning är att intervjupersonen ska få berätta så fritt som möjligt utan att styras av 
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den som intervjuar. I den här studien har mammorna fått berätta på sitt eget sätt om sina 
upplevelser och om vad som var viktigt för dem.  
 

Reliabilitet 
Reliabilitet avser hur tillförlitliga undersökningens resultat är och hur undersökningen är 
genomförd (Kvale, 1997:208). Reliabiliteten stärks om olika forskare oberoende av varandra 
genomför eller upprepar delar av undersökningen och kommer fram till samma resultat 
(Bjereld m.fl., 2002:111). Det finns svårigheter att stärka reliabiliteten på detta sätt eftersom 
att den unika relationen som uppstår mellan intervjuaren och intervjupersonen är kärnan i 
kvalitativ forskning. Samspelet mellan de båda har stor betydelse för vilka svaren blir vilket 
också är meningen med kvalitativa intervjuer. Enligt Kvale (1997) kan en för stark tonvikt på 
reliabiliteten motverka kreativitet och föränderlighet (s. 213). 
 
I den här studien påverkade också samspelet mellan mig och mammorna roll för resultatet av 
intervjuerna. Det är däremot svårt att säga på vilket sätt. Ett rimligt antagande är att 
situationen inte kändes helt bekväm för mammorna eftersom att de pratade om känsliga saker 
för en främmande person. För min del påverkades jag på så sätt att jag var nervös och orolig 
för att samtalet inte skulle gå bra. Hade jag haft större erfarenhet av att intervjua är det troligt 
att resultaten blivit annorlunda. Som Kvale (1997) uttrycker det så lär man sig att bli 
intervjuare genom att intervjua (s. 136). Att läsa böcker kan ge vissa riktlinjer, men praktiken 
förblir det viktigaste sättet att lära sig konsten att intervjua.  
 
Kvale (1997) menar att det är viktigt att kvalitén på intervjuandet följer vissa ramar (s.214). 
Det bör ingå att ifrågasätta meningen i det som sägs och ständigt kontrollera informationen 
från intervjupersonen. I den här studien uppfylldes detta i viss mån. När den första intervjun i 
efterhand lyssnades igenom upptäckte jag att följdfrågor och förtydliganden kunde ha gjorts i 
större utsträckning. Under de följande tre intervjuerna togs detta med i beaktande och 
meningen i mammornas utsagor ifrågasattes och följdes upp med frågor. 
 
En av intervjuerna genomfördes hemma hos mig och inte i intervjupersonens hemmiljö som i 
de övriga intervjuerna. Det kan påverka reliabiliteten att inte undersökningen gått till på 
samma sätt. Det är å andra sidan svårt att ge intervjusituationerna exakt samma förutsättningar 
och det var enligt mammans önskemål vara hos mig, därför får det förutsättas att hon var 
bekväm med upplägget. 
 

Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet innebär hur representativ en undersökning är i generellare mening. I 
kvalitativ forskning finns sällan möjlighet att generalisera resultaten och är inte heller syftet 
(Kvale, 1997:211). Den här studien har inte haft som ambition att generalisera eftersom 
urvalet av personer är litet. Även upplevelsen av att delta i ett föräldrastödsprogram är 
individuell vilket gör det svårt att generalisera resultatet till en större mängd människor. Kvale 
(1997) använder sig av något som kallas analytisk generalisering som innebär att resultat från 
en undersökning ändå kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation 
(s.212). I den här studien skulle det kunna vara sannolikt att likartade resultat skulle 
framkomma i liknande sammanhang.  
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Etiska överväganden 
Kvale (1997) beskriver etiska riktlinjer för undersökningar baserade på intervjuer (s.106). 
Dessa riktlinjer innebär bland annat att forskaren ska informera de berörda om 
forskningsuppgiftens syfte samt att medverkan sker på frivillig grund. Dessutom ska uppgifter 
om de medverkande återges på ett sådant sätt att identifikation inte är möjlig. Dessa riktlinjer 
följdes i studien. Innan intervjuerna började, informerades mammorna om anonymiteten. 
Information gavs om att i största möjliga mån ändras viktiga centrala uppgifter som skulle 
kunna identifiera mammorna.  
 

Studiens begränsningar 
I studien medverkar bara mammor eftersom inga pappor deltog i kursen. Oftast är det 
mamman i familjen som medverkar i föräldrastödsprogram. Eftersom att papporna inte deltar 
i studien ges bara halva familjens syn på barnets beteende och andra viktiga frågor. Om 
papporna medverkat skulle kanske andra perspektiv ha trätt fram.  
 
En annan begränsning med studien är att det inte gått särskilt lång tid sen kursen avslutades. 
Efter bara tre månader är det svårt att se om programmet har bestående effekt. Det var dock 
inte möjligt att undersöka en grupp som gått kursen för längre tid sedan, eftersom mammorna 
var den första gruppen som gick kursen i Solna. 
 

RESULTAT 
 
 
I kommande avsnitt presenteras studiens resultat. Intervjuerna med mammorna återges i form 
av citat. Huvudsyftet med studien är att ta reda på i vilken utsträckning föräldrarna idag tycker 
sig ha användning av det som lärdes ut på programmet KOMET. I samtalen med mammorna 
ville jag ta del av hur de talar om KOMET – kan de använda kunskaperna i sin vardag och har 
det blivit bestående förbättringar av barnet och förälderns relation var saker jag undrade över. 
Materialet är strukturerat efter tre teman som vuxit fram ur deras berättelser. Dessa är:   

 
1. Självförtroendet i föräldrarollen - mammornas rädsla att inte duga 

 
2. Problemsituationer - relationen som konflikt och kamp 

 
3. Redskap och lärdomar - att använda det man lärde sig på KOMET  

(Detta tema innehåller fyra underteman som presenteras senare.) 

Presentation av familjerna och varför de sökte kursen 
Nedan följer en presentation av mammorna som har intervjuats. Information ges också om hur 
de hörde talas om KOMET och varför de sökte kursen. Samtliga mammorna är i 30 till 40- 
årsåldern och tycker att deras barn ofta är bråkiga och trotsiga, både i och utanför hemmet. 
Dock har ingen av barnen någon diagnos som neurologiska funktionshinder eller 
motsvarande. En sammanfattning följer efter varje tema för att tydliggöra kärnan i 
mammornas berättelser. Mammornas och barnens namn liksom andra centrala uppgifter har 
fingerats. 
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Lisa är gift och har två barn. Hon sökte KOMET för sin sexåriga son Lukas och fick reda på 
kursen genom en annons i lokaltidningen. Hon berättar att hon kände igen sig i annonsen.  

 
Ja det stod ju i annonsen att det var för föräldrar som kanske ville ha lite tips och 
idéer och om man hade ett bråkigt barn, eller på nåt sätt som man kände att man 
ville ta tag i… så därför. (Lisa) 

 
Hon ger exempel på en jobbig situation med Lukas som är en av anledningarna till att de 
sökte KOMET. 
 

Ja alltså vi kunde sällan till exempel gå in i ett köpcentrum med honom… han skrek så 
man fick oftast… Så slutade det alltid med att någon av oss fick gå hem med honom 
för att det gick bara inte. (Lisa)  

 
Karin är ensamstående med sin son Jakob, som är fyra år. Karin kom också i kontakt med 
KOMET genom lokaltidningen. Hon berättar om varför hon sökte kursen. 
 

Jag ansåg att han hade haft treårs trots i drygt två år och jag tyckte inte att det 
var särskilt normalt. (Karin) 

 
Karin berättar att det var många saker som hänt i familjen senaste året som varit jobbiga och 
som påverkat Jakob. Hon tyckte det var viktigt att försöka förbättra hennes och Jakobs 
relation, därför sökte hon KOMET.  
 

Vi bråkade så mycket och jag hade väldigt svårt och hålla det på en sund nivå, 
vi hade dåliga rutiner/---/dels för att jag var uppstressad mycket tror jag, jag 
ville vara säker på att det inte var fel på honom på nåt vis (skrattar). (Karin) 

 
Frida är gift och har två barn. Frida sökte kursen för sin son Emils skull som är åtta år.  Frida 
berättar såhär om hur hon fick reda på KOMET.  
 

Jag läste i City eller Metro och så var det artiklar i DN/---/så gick jag ut på nätet och 
letade runt lite/---/för när det känns som svart, då måste man… göra nånting, man kan 
ju inte bara sitta och vänta (skrattar) på att det ska gå utför. (Frida) 

 
Hon berättar mer om varför hon sökte KOMET. 
 

Vi hade det väldigt jobbigt med Emil/---/vi krockade hela tiden/---/Han bråkade, han 
trotsade/---/vi fick inte ihop det, hela tiden var det DRAMATIK, väldigt mycket bråk-
och vi kom inte till rätta med det på egen hand. (Frida) 

 
Mia är ensamstående med två döttrar, tre och sex år gamla. Mia sökte KOMET för sin äldsta 
dotter, Isabella. Mia läste om kursen genom ett papper på dagis och berättar om varför hon 
sökte kursen. 
 

Jag tyckte vi hade det lite tufft/---/för jag tyckte det var väldigt mycket bråk, jag kände 
mig som en mamma som bara sa nej, kritiserade och klagade. Jag tänkte, att det beror 
på att jag inte riktigt orkar, det är mycket man ska ta itu med som ensamstående 
mamma/---/så jag tänkte nog att det är så det måste vara! (Mia) 
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Hon beskriver vidare varför hon sökte kursen. 
 

Jag hade liksom inte verktyg/---/jag visste inte vad som är rätt eller fel i olika 
situationer och jag kände att jag behövde få lite tips/---/så skulle det säkert hjälpa 
mig. (Mia) 

 
Mammorna hade på olika sätt jobbigt med sina barn och det var ofta bråk. Konflikterna med 
barnet upplevdes av mammorna som påfrestande och svåra att lösa på egen hand. När de såg 
annonsen för KOMET kände de igen sig och hade förhoppningen att kursen skulle kunna vara 
till hjälp för familjen.   
 
 
Tema 1 ”Man känner sig ju lite dålig” – Om självförtroendet i föräldrarollen  
Det här temat handlar om rädslan att inte duga som förälder. Mammorna återkommer till att 
tala om rädslan för att brista i sin föräldraroll och ibland känner de sig som dåliga föräldrar. 
 

--- just den här känslan av misslyckande att man är en så himla dålig förälder som 
inte klarar av det här bättre/---/man känner, stackars barn (skrattar) – dom kunde fått 
det bättre liksom. (Frida) 

 
En mamma som arbetar med barn berättar om en annan förälders reaktion när hon gick 
KOMET. 
 

Man känner sig ju lite dålig/---/’Du behöver väl inte gå där?!’ (ea: på KOMET). ’Men 
jag är väl förälder som du, det är väl ingen skillnad så! Jag är ju inte morsa till dom 
barnen jag jobbar med. (Lisa)  

 
Det som sedan händer är att de upptäcker att de faktiskt inte är ensamma om den här känslan 
– här följer ett par citat kring detta. 
 

--- allra bäst med kursen var att man fick träffa andra mammor som också hade 
jobbigt och det var SKÖNT att få veta att man inte var ensam (skratt), med att ha 
utbrott på ICA liksom…(skrattar). (Karin) 

 
Att de andra också har problem, jag var inte ensam/---/det var också helt vanliga 
mammor som jag, ibland inte ens ensamstående mammor, det gjorde att jag blev lite 
mer trygg i mig och inte tyckte på samma sätt att det var JAG som brast. (Mia) 

 
--- att man inte är ensam monstermamma, det finns fler som också ballar ur mellan 
varven (skrattar). (Frida) 

 
Alla mammorna tvivlar då och då på om de klarar av att vara en bra förälder. När kursen 
börjar och de träffar varandra förbyts oron till lättnad genom stödet och gemenskapen som 
gruppen ger. Att få byta erfarenheter med de andra mammorna är en av de bästa sakerna med 
kursen. Det verkar som att mammorna känner sig tryggare i sin föräldraroll och deras 
svårigheter med sitt barn verkar kännas lättare när de träffar mammor i en liknande situation.   
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Tema 2 ”Det kunde vara strider hela tiden om allting…” – Relationen som konflikt och 
kamp  
Det här temat vill belysa hur frustrerade mammorna ibland har varit på grund av bråken. 
Syftet är också att ge en bild av relationen mellan barn och förälder innan kursen för att kunna 
jämföra med hur relationen är idag. Det var i viss mån svårt för mammorna att hålla isär tiden 
innan och efter KOMET, men mitt intryck är ändå att deras beskrivningar handlar i första 
hand om tiden innan kursen. Nedan följer citat som visar hur situationerna kunde se ut.  

 
… Men det var ofta han var bångstyrig på olika sätt och med allt möjligt… kläder, 
man fick liksom brotta, ha brottningsmatch med kläder. (Lisa) 

 
Morgonrutiner till exempel… att det alltid slutade med att någon av oss grät…Sen 
alla vardagsrutiner som bara blev jobbigt för han satte sig emot mig, han skulle bara 
säga nej. (Karin) 

 
Det kunde vara strider hela tiden om allting från att kliva upp ur sängen, klä på sig, 
äta, gå till skolan, gå hem från skolan, slå inte din syster… (Frida) 

 
Om hon blev arg och inte fick som hon ville/---/då kunde hon kasta saker på oss, eller 
på väggen eller på dagis/---/Det var väldigt svårt, för det trappades upp ett våld. Hon 
kunde ligga och sparka i dörren, hon försökte bryta sig ut eller öppnade dörren och 
kastade saker på oss. (Mia) 

 
Temat handlar om hur konfliktsituationerna ser ut. Många gånger är det en kamp för 
mammorna att få vardagen att fungera. När mammorna beskriver konflikterna uttrycker de 
frustration och uppgivenhet över att relationen till barnet stundtals är så konfliktfylld. Det 
verkar som bråken i perioder tagit överhand och det är svårt att ha tid och ork att hitta tillbaks 
till en vardag med mindre bråk. 
 
 
Tema 3 ”Men jag försöker tänka KOMET”– Att använda det man lärde sig på KOMET 
I vilken utsträckning tycker föräldrarna sig ha användning och hjälp av det som lärdes ut på 
KOMET? Klarar de att hantera barnens bråk och trots annorlunda, och har barnet och 
förälderns relation påverkats var några av frågorna som berördes under samtalen. Utifrån detta 
kom fyra underteman att träda fram. Dessa är: 

 
3.1 – Gör mammorna annorlunda i konfliktsituationer? 
3.2 – Hur tänker mammorna kring konfliktsituationer?  
3.3 – Hur beskriver föräldrarna sin och barnets relation idag? 
3.4 – Finns det andra faktorer än KOMET som bidragit till förändringar? 

 
 

3.1 Gör mammorna annorlunda i konfliktsituationer?  
Här ges några citat för att ge exempel på hur mammorna handlar i konfliktsituationer idag 
jämfört med tidigare.  
 

Förut blev det jättetjatigt, som: Sluta nu!!! Vä vä vä… Att man bara hörde sig själv till 
slut/---/att man alltid är så negativ, man försöker byta språk lite.  För mig har det väl 
varit så att ’Gör inte så’ och så blir de det här tjatet. (Lisa) 
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På KOMET fick hon lära sig att vara tydligare. 
 

Då är man mer konkret och säger: ’Nu ska vi göra det här – nu ska du ta på dig dina 
byxor’. Istället för att säga: ’Håll inte på sådär…’ det kanske kommer nu också, men 
man får liksom tänka. (Lisa) 

 
 En annan mamma berättar om ett tips hon tyckte var bra från KOMET. 
 

--- ignorera, det använde vi oss av och gör det fortfarande. Om dom håller på och 
bråkar när vi ska gå hem från dagis säger jag: ’Jag går och ställer mig här utanför 
och väntar så kommer ni när ni är klara.’ Istället för att vara med och tjafsa och 
bråka med dom, så det tycker jag funkar. (Mia) 

 
En mamma beskriver tips från KOMET. 
 

--- om han ska gå och lägga sig och han vill ta fram en ny leksak som tar jättelång tid 
så försöker man hitta på nåt annat som man vet han tycker är kul eller nåt som inte tar 
så lång tid. Man till exempel skojar till det på nåt vis så han glömmer bort det där och 
sen går man in på det man ska, borsta tänderna och så vidare… Det är så jag gör. 
(Karin) 

 
Hon berättar om hur hon kunde göra innan. 
 

--- det gjorde jag inte alls förut, det var att ta ungen under armen och tvinga honom 
att gå och borsta tänderna - det händer ju i och för sig ibland fortfarande, enstaka 
gånger, när man är trött själv och slutkörd/---/men jag försöker tänka KOMET. 
(Karin) 
 
 

Ytterligare en mamma talar om något hon insåg genom kursen. 
 

--- man måste liksom VINNA det här förtroendet att bli lydd eller respekterad och man 
förlorar om man tjatar och bråkar för mycket/---/man ska bli en sån populär förälder 
att barnen VILL lyssna på en och VILL vara en till lags, istället för att dom ska 
skrämmas på nåt sätt och lyda/---/ (Mia) 

 
Hon fortsätter berätta. 
 

Nu försöker jag undvika såna här irrelevanta straffhot som jag kanske försökte med 
förut ofta, som jag sen ändå inte gjorde och det blev gråt och dom kanske lydde, 
men… Såhär som att: ’OK om inte ni slutar nu så blir det inget lördagsgodis!!’ Och 
det var måndag… (Mia) 

 
Mammorna talar om att de fått hjälp att hitta nya lösningar på hur bråk och trots kan hanteras. 
De har lärt sig använda vissa redskap från kursen, som t. ex avleda vid bråk, kommunicera 
tydligare och inte tjata i onödan. En mamma beskriver att hon försöker ”tänka KOMET” och 
det verkar betyda att hon tänker på alternativa sätt att bemöta sitt barn på när det blir bråk, hon 
försöker göra på ett annat sätt än tidigare. 
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3.2 Hur tänker mammorna kring konfliktsituationer? 
Mammorna beskriver på olika sätt hur deras sätt att tänka och förhålla sig förändrades under 
och efter kursen. 
En mamma berättar om lekstunder som de fick träna på i KOMET. Det innebär att förälder 
och barn är tillsammans en avsatt tid och gör något som barnet tycker om. Fokus ligger på att 
ge barnet beröm och positiv uppmärksamhet. 

 
--- men det var svårt att inte lägga sig i… (ea: lekstunderna) och det insåg ju jag då, 
att det är ju det han stör sig på att jag lägger mig i - han vill ju ha min 
uppmärksamhet och berömmet - att han gör nånting bra och det var en tankeställare 
faktiskt. (Karin) 

 
Jag kan gå ett steg tillbaka och tänka, vad är det som händer nu? Istället för att känna 
den här frustrationen/---/att jag ska… på nåt sätt återta makten. Nu känner jag att jag 
kanske kan släppa lite/---/jag väljer lite vad jag ska bråka om/---/jag förvärrar inte 
situationen genom att släppa lite ibland, för jag kan återta ta kontrollen när jag 
behöver och då blir det lättare om jag inte tjatar hela tiden. (Mia) 

 
--- jag tror inte man ska hålla på att fråga barnen så mycket/---/när man hör dom här 
föräldrarna (ea. på hennes jobb) som frågar sina två åringar om dom vill ha 
tjockvantarna på sig när det är minus tio grader ute (skrattar). Det hjälper ju till lite 
att sätta igång ens egen tankeverksamhet, hur man själv kanske har låtit. (Lisa) 

 
För även om jag inte alltid klarar av att använda dom här kunskaperna som jag fått, 
så VET jag att när jag gör det så blir det bättre/---/man vet att det finns en utväg, det 
var ett stöd när det känns tufft/---/Det förenklar livet för en faktiskt. (Frida) 

 
Mammorna har tillägnat sig nya sätt att tänka på, de ser på vissa situationer med nya ögon. De 
berättar på olika sätt om att de tar tillbaka kontrollen i konfliktsituationer och att de nu har 
redskap att klara av det.  
 
 

3.3 Hur beskriver föräldrarna sin och barnets relation idag? 
Mammorna berättar på olika sätt om hur deras relation är idag till sina barn. Hur beskriver de 
dagsläget jämfört med tiden innan KOMET?   

 
--- nu har vi det bra… och jag tror nyckeln är att jag kör stenhårt med rutiner/---/Vi 
bråkar inte så ofta, vi håller sams och vi har roligt/---/det funkar bra. (Karin) 
 
Dels känns det inte lika förtvivlat, för jag vet att det GÅR att förbättra, det är inte 
hopplöst/---/men som sagt, om jag inte orkar behålla det här lugnet och så, då 
funkar det inte… men det är ändå inte som det var förr. Det är som topparna har 
skurits av liksom/---/det är inte perfekt, men det funkar bättre. (Frida) 
 
Den känns bättre… för jag TROR att jag mer har märkt… att när det blir bråk då 
behöver Isabella MIG/---/istället för att bråka med henne, så kan jag istället säga: 

 21



’Du Isabella, nu skulle du behöva en kram va?’ Och hon säger ’Ja, nu behöver jag 
en kram’. (Mia) 

 
Alla mammor säger att relationen till barnet har blivit bättre. KOMET verkar ha bidragit till 
att mammorna har hittat nya sätt som gör det roligare och enklare att vara med barnet. 
Mammorna hade även innan kursen försökt att minska på bråken på olika sätt, men inte 
kunnat förändra situationen på egen hand.  
 
 

3.4 Finns det andra faktorer än KOMET som bidragit till förändringar? 
Under samtalen berörs också andra saker än KOMET som kan ha bidragit till förändringar i 
samspelet mellan barn och förälder. Det kan handla om att mammorna sökt sig till 
professionell hjälp för sig själva, i andra fall att barnet utvecklats och gått in i en ny 
utvecklingsfas. Det kan också handla om familjens livscykel och andra faktorer som 
förändrats. Här följer några citat om det. 
 

--- men då kontaktade jag BUP och fick komma och prata med en tjej där, bara SJÄLV 
och hon har stöttat mig i min mammaroll jättebra och kommer med små tips och trix 
och det tillsammans med KOMET har hjälpt mig jättebra. (Karin) 

 
--- nu har han blivit större och mer förståndig/---/sen att jag är mer trygg i mig själv, 
han märker ju på mig när jag mår dåligt och då gör han saken ännu värre för han vill 
få utrymme hos mig… men nu när jag mår bra så mår han också bra, det speglar sig 
ju i hans beteende också. (Karin) 

 
Mycket var kanske att han inte hade så mycket kompisar i den andra klassen och nu 
har han ganska många och det gör ju att han blir gladare och mår bättre och blir lite 
bekräftad och det är ju klart det är viktigt/---/Sen märks det ju att han blir större 
naturligtvis, det blir ju lite enklare faktiskt. (Frida) 

 
Det är svårt att säga vad det är som gör att situationen är bättre nu, det är svårt att 
säga vad som är KOMET och inte, det är väl ålder också, Isabella har blivit vuxnare. 
(Mia) 

 
Mognad hos barnet kan vara en viktig faktor för att beteendet förändras och därmed även 
relationen. En mamma säger att konflikterna med sonen minskade när han fick det bättre i 
skolan och fler kompisar. En förälder talar om att nu när hon själv mår bättre, har även hennes 
och sonens relation förändrats. 
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ANALYS OCH TOLKNING 
 
 
Hur kan vi då förstå den utveckling som mammorna genomgår? För att undersöka det 
kommer i följande avsnitt studiens resultat analyseras och tolkas. Det görs med stöd av de 
teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning.  
 

Som andra mammor 
Ibland har mammornas självförtroende sviktat och de har känt sig oroliga för att inte duga. 
När sedan kursen börjar sker en förändring genom att oron förbyts i lättnad. Ett sätt att förstå 
varför och hur den förändringen sker är genom Piagets begrepp ackommodation som har 
nämnts tidigare. Ackommodation handlar om en kognitiv läroprocess som innebär att en 
individs nuvarande tankestruktur bryts ned och förändras (Illeris, 2001:28). Det sker när en 
individ påverkas av omgivningen i så stor utsträckning att de existerande tankestrukturerna 
bryts ned och ändras. Denna förändring sker för att individens tankestruktur ska stämma ihop 
med omgivningens påverkan.   
 
I mammornas fall skulle en möjlig tolkning av deras förändrade tankesätt kunna förklaras 
genom att ett lärande har skett som kan liknas vid ackommodation. I mötet med de andra 
mammorna börjar de tänka mer positivt om sin föräldraroll än tidigare. De reflekterar över sig 
själva och tänker att de inte är så dåliga ändå. Alltså är en möjlig tolkning av deras förändrade 
tankesätt att den tidigare tankestrukturen bryts ned och ersätts med nya mer positiva tankar. 
En mamma säger att när hon träffade de andra tänkte hon att de är ju vanliga mammor, precis 
som jag. Det verkar som att hon kände sig tryggare och lugnare och tänkte att det är nog inte 
jag som brister. Det är ett exempel på att hon har ändrat sin tidigare syn på att det nog är hon 
som gör fel, till att bli lugnare och se situationen ur ett annat perspektiv. 
 
Gemenskapen var alltså viktig för mammorna i gruppen och ledde till att de kände sig 
tryggare och inte lika ensamma om sitt ”problem”. Forskning om programmet KOMET 
bekräftar även det resultatet. I en utvärdering av KOMET (Sundell m.fl., 2005) tyckte 94 
procent av föräldrarna att det var mycket positivt att träffa föräldrar i samma situation.  
 

Istället för konflikt och kamp 
Mammorna talar om bråk och trots som de många gånger inte vet hur de ska hantera. Det var 
svårt för mammorna att få barnet att sluta med oönskade beteenden och förändra situationen. 
Föräldrarna hade olika sätt att hantera konflikterna. Någon kunde vissa gånger svara på 
barnets bråk med att skrika och bråka tillbaka vilket ledde till att konflikten trappades upp. En 
annan försökte undvika bråk genom att sonen fick som han ville. Dessa strategier var inte 
särskilt verksamma. Det kan finnas många orsaker och förklaringar till varför konflikterna 
uppstod. Här kommer en möjlig tolkning och förklaring ges utifrån tidigare forskning och 
begrepp från kommunikationsteorin. 
 
En central och betydelsefull del av föräldrastödsprogrammen handlar om att ge föräldern stöd 
till klar kommunikation (Bremberg, 2004:170). Med klar kommunikation menas tydliga 
budskap som barnet lätt kan förstå. Mamman som ibland svarade på sitt barns bråk med att 
bråka tillbaka säger att barnet bara sa nej och inte lyssnade på henne. En möjlig förståelse av 
situationen är att deras kommunikation inte fungerade särskilt bra. Kommunikation är en 
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viktig del i samarbetet mellan människor och något som kan göra att kommunikation inte 
fungerar är förmågan att uppfatta budskap (Payne, 2002:229). Om budskapet inte tas emot på 
det sätt som sändaren avser kan det bero på att mottagaren inte kan skilja ut delarna i 
budskapet, vad som är viktigt och inte. Detta blir till ett hinder för att samarbetet ska fungera. 
I mamman och sonens fall kan det vara så att sonen hade svårt att ta till sig vad mamman 
ville. När hon ibland svarade tillbaka på sonens bråk med att skrika tillbaka ledde det till att 
sonen bråkade ännu mer och mamman blev frustrerad för att han inte gjorde som hon sa och 
det blev en ond spiral.  
 
I det här fallet har ändå mamman och barnets relation blivit bättre på så sätt att de bråkar 
mindre, har roligare ihop och vardagsrutinerna fungerar bättre. Det verkar vara olika faktorer 
som påverkat att situationen förbättrats. En anledning kan vara de nya redskap hon fick 
genom kursen. Istället för att svara tillbaka med bråk, så prövade hon att avleda på olika sätt 
när en konflikt var på gång. Det fungerade mycket bättre. Om barnet får negativ 
uppmärksamhet som tjat och skäll kan det göra att barnets bråk- och trotsbeteenden fortsätter 
(Dahlman & von Otter, 2004:17). Mamman i det här fallet fick träna sig på att inte 
uppmärksamma sonens bråk utan istället försöka avleda och det verkar som att barnets 
negativa beteende minskat.  
 
För att förälder och barn ska kunna samspela på ett positivt sätt är det också viktigt att 
föräldern sätter ramar (Bremberg, 2004:50). Om barnet vet var gränserna går behöver det inte 
testa gränserna i samma utsträckning. Den mamman som undvek bråk fick på kursen tips om 
att hon skulle vara tydligare i sättet att tala med sonen och mer bestämd. Hon säger att hon 
brukade tjata mycket på sin son. Han lyssnade inte på henne när hon till exempel bad honom 
att klä på sig, vilket ledde till att hon fick tjata för att försöka få honom att lyssna. Hon visste 
att det egentligen inte var ett bra sätt, men lyckades inte göra annorlunda. Det hade blivit som 
en vana att hon reagerade på sonens trots med tjat. Nu prövade hon istället med korta tydliga 
uppmaningar istället för tjat för att få honom att klä på sig. Det fungerade bättre att få sonen 
att samarbeta när hon var tydligare i sin kommunikation och mer bestämd. Numera tänker hon 
till när hon vill få sonen att göra något, hon försöker att inte tjata på sitt barn lika mycket, utan 
ge barnet mer konkreta uppmaningar.  
 

Andra sätt 
En mamma har genom sin medverkan i KOMET blivit mer medveten om att hon tycker det är 
viktigt att inte tjata för mycket på barnen. Hon beskriver att hon tycker att föräldern måste 
vinna ett slags förtroende hos barnet och det går förlorat om man tjatar för mycket. Genom 
den insikten väljer hon nu i större utsträckning vad hon ska ”bråka och tjata” om, hon tycker 
att hon kan ha kontroll över barnen ändå. Tidigare var hon lite rädd för att hon inte hade det 
och för att återta kontrollen försökte hon med något som hon kallar irrelevanta straffhot. Det 
kunde till exempel betyda att hon sa till barnen: ”Om ni inte slutar bråka nu så får ni inget 
lördagsgodis!” Numera försöker hon undvika att göra så och istället tänker hon till och väljer 
vad hon ska argumentera med barnet om. Hon tycker inte längre att hon behöver tjata utan 
hon har kontroll ändå. Hon använder också andra sätt istället när det blir bråk. Som exempel 
kan hon fråga om barnet behöver en kram och hon försöker också att i större utsträckning 
ignorera konflikter mellan sina barn. När de bråkar kan hon säga till dem: ”Jag går ut och 
väntar så kommer ni när ni är klara.”  
 
Förändringen som har skett hos mamman kan förklaras med begrepp från Piagets teori om 
kognitiva läroprocesser. Mammans nya sätt att tänka och förhålla sig kan liknas vid det 
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lärande som sker i en ackommodationsprocess på så sätt att hon har ändrat sina gamla 
tankestrukturer. Tidigare tyckte hon att hon behövde ha kontroll på barnen och fick det genom 
straffhot eller tjat. Mamman säger att hon inte längre tänker på det sättet. En möjlig förståelse 
av varför mamman nu tänker annorlunda är att hon har påverkats av det hon lärt sig på kursen. 
Kanske har hon blivit medveten om att hennes gamla sätt att tänka om dessa saker inte passar 
ihop med de nya insikter hon fått genom kursen. Därför gör hon en omstrukturering av sitt 
gamla tankemönster för att de begränsar hennes nya lärdomar. 
 
Den förändring som mamman går igenom går även att förklara på andra sätt. Det verkar som 
att hon inte bara ändrat sitt sätt att tänka utan även införlivat kunskaperna på ett djupare plan. 
För att ge en möjlig förståelse av denna process kan det signifikanta lärandet användas som 
en möjlig tolkning. Signifikant lärande innebär att hela personen omfattas, både de kognitiva 
aspekterna och känslolivet (Illeris, 2001:33). Hela en individ påverkas enligt den här synen på 
lärande genom förändrade tankar, känslor och attityder. Mammans förändringar kan förstås 
utifrån det signifikanta lärandet på så sätt att hon talar om andra förändringar än bara 
kognitiva. Till exempel har hon ändrat sin attityd till barnens bråk, hon är inte med och bråkar 
i samma utsträckning. Detta har lett till att hon inte längre känner frustration över att behöva 
återta makten. Dessa förändringar tyder på att mamman har förändrat både sitt tankesätt och 
sina känslor, men även lyckats förändra konkreta situationer. En mer omfattande förändring 
har alltså skett vilket kännetecknar det signifikanta lärandet.   
  

Tänka annorlunda  
Mammorna verkar ha fått många nya insikter genom kursen. Mammorna ger olika exempel på 
att de i vissa avseenden har förändrat sitt sätt att tänka. Det kan handla om att se konflikterna 
på andra sätt än tidigare eller att förstå sitt barn på ett nytt sätt. Under kursen är en av de 
viktigaste delarna att verka för ett positivt samspel mellan barn och förälder. För att nå dit 
finns de så kallade lekstunderna. En mamma talar om att hon genom lekstunderna insåg varför 
hennes son tidigare kunde bli arg när hon lekte med honom. Hon förstod att hon lagt sig i 
leken och styrt för mycket. Genom kursen fick hon istället öva på att följa hans initiativ i 
leken och undvika frågor och istället beskriva vad sonen gjorde. Den viktigaste delen är dock 
att ge barnet mycket beröm. Lekstunderna fungerade väldigt bra och hon säger att hon nu 
förstod att nyckeln till deras förbättrade samspel var uppmärksamheten och berömmet. Det 
ledde till att andra saker blev lättare som till exempel vardagsrutiner. Programmet KOMET’ s 
viktigaste hörnstenar är att ge barnet positiv uppmärksamhet och beröm. Genom att förhålla 
sig på det sättet gentemot barnet minskar riskerna för dåligt beteende som trots och bråk.  
Exemplet med lekstunden bekräftar att detta förhållningssätt fungerat positivt i det här fallet. 
 

Föräldern och barnets relation idag  
Mammorna tycker att metoder från KOMET har bidragit till att relationen blivit bättre. Det 
finns fortfarande stunder som är jobbiga, men överlag verkar mammorna tycka att 
relationerna har förbättrats och konflikterna blivit mildare. En mamma tycker att det känns 
skönt att bara veta att situationen går att förbättra. Om hon lyckas vara lugn och inte brusa 
upp och använda saker hon lärde sig på KOMET så går det bättre. Hon beskriver att det är 
som att topparna på bråken har skurits av, det är inte perfekt, men det fungerar bättre. 
Mamman säger att hon tidigare kunde känna att det var hopplöst och hon visste inte hur hon 
skulle hantera situationen på egen hand. Det verkar som att den känslan har förändrats i viss 
mån. En förklaring till förändringen kan kopplas till begreppet ackommodativt lärande (Illeris. 
2001:27). Kopplingen kan förklaras på så sätt hon ändrat sin tankestruktur i viss mån vilket är 
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centralt för detta lärande. Innan kursen tyckte hon att det kunde kännas hopplöst och nu 
verkar det som att hon inte känner så i samma utsträckning. En möjlig tolkning är att hon i 
viss mån ändrat sin tankestruktur. Det verkar som att hon inte helt införlivat en ny 
tankestruktur i det här avseendet, men i viss mån har de gamla strukturerna ersatts med nya. 
Ackommodation kan vara en långvarig process där individen brottas med den nya kunskapen 
och först stegvis utvecklar en ny förståelse (Illeris, 2001:28). Det verkar som att mamman är 
inne i en process av att ta till sig nya kunskaper på så sätt att hon börjat tänka annorlunda än 
tidigare och att relationen med sonen förändrats. Kanske kan det vara så att hon är på väg att 
ta till sig delar av kunskapen som kursen gav och stegvis är hon på väg att lyckas utföra 
kunskaperna i konkreta situationer.  
 

Sammanfattning 
Mammorna har alltså genomgått förändringar av olika slag som delvis verkar bero på deras 
medverkan i kursen. Om deras förändring förstås utifrån att det liknar det ackommodativa 
lärandet, har alla mammor haft de förutsättningar som behövs för att lärande ske. En av dessa 
förutsättningar är sociala relationer (Illeris, 2001:34). Om inte individen har viktiga sociala 
relationer saknas en viktig grund att stå på som behövs för att en förändring av 
tankestrukturen ska vara möjlig. Det kan vara hotfullt för personen att ändra sina nuvarande 
tankestrukturer om det inte finns trygghet i form av sociala relationer. Föräldrarna i den här 
studien har alla haft ett uppbyggt socialt kontaktnät vilket troligtvis har bidragit till att de 
lättare kunnat tillgodogöra sig kursens innehåll. Mammorna har också varit motiverade att gå 
kursen, vilket är en annan förutsättning för ackommodativt lärande (a.a.). Om motivation 
finns ökar möjligheten att ta till sig nya kunskaper. En annan förutsättning för lärandet är att 
personen känner sig så pass trygg i situationen så gamla tankesätt kan ersättas med nya. 
Mammorna säger att en av de bästa sakerna med kursen var att träffa de andra mammorna. De 
verkar som att de känt sig trygga i gruppen och troligtvis har det medverkat till att de lättare 
kunnat ta till sig kunskaper från kursen. 
 
 

SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 
 
I detta avslutande kapitel kommer studiens frågeställningar och syfte att besvaras. De 
framkomna resultaten och studiens metod kommer också att diskuteras. Därefter ges förslag 
till vidare forskning och utveckling av programmet KOMET. Slutligen ges några egna 
reflektioner.  
 
Det övergripande syftet med studien var att utforska hur en grupp föräldrar, som medverkat i 
programmet KOMET, ser på sitt deltagande i kursen. Huvudsyftet var att få en bild av hur 
dessa föräldrar upplever att de har kunnat tillgodogöra sig kunskapen de fått via programmet, 
tre månader efter avslut. För att uppnå syftet tog jag hjälp av två frågeställningar: 
 

– Anser föräldrarna att den kunskap de fått via programmet är användbar i det dagliga 
livet, och i sådana fall på vilket sätt? 
 
– Upplever föräldrarna att deltagandet i programmet har lett till en förbättrad relation med 
barnet jämfört med tidigare, och i sådana fall hur? 
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Studiens resultat pekar på att samtliga mammor tycker att de har användning och nytta av 
programmet KOMET idag. Föräldrarna har på olika sätt tagit till sig delar av kursen som de 
integrerat i sin vardag med barnet. Det varierar dock bland mammorna i vilken utsträckning 
de använder sig av KOMET och även vilka delar av kursen de tagit till sig. Sammantaget kan 
ändå sägas att alla mammor tycker att de fått alternativa sätt att hantera barnets bråk och trots 
på genom sin medverkan. Generellt handlar det om att mammorna både använder sig av 
konkreta redskap från kursen i konfliktsituationer och dels handlar de om att de tillägnat sig 
nya sätt att förhålla sig till sitt barn. Redskapen som de använder är bland annat att hantera 
konflikter på ett mer konstruktivt sätt, men även att ge barnet positiv uppmärksamhet och 
beröm. Samtliga mammor säger också att de oftare än förut tänker på hur de talar med sitt 
barn. Bland annat försöker de vara mer konstruktiva i sättet att säga saker till barnet, till 
exempel när det gäller uppmaningar. Mammorna säger också att tjatar mindre än tidigare och 
försöker hitta andra sätt. Resultaten pekar också på att mammorna i olika utsträckning tycker 
att de har ändrat sitt sätt att tänka kring olika saker som rör barnet. Till exempel verkar 
mammorna resonera annorlunda kring konfliktsituationer nu än tidigare. De säger att de kan 
ta ett steg tillbaka och tänka till och försöka hantera situationen annorlunda än tidigare. Det 
verkar också som att alla mammor tycker att relationen till barnet blivit bättre. Det är dock 
svårt för dem att säga hur mycket bättre relationen är jämfört med innan kursen. Det var också 
svårt, både för mig och för mammorna, att säkert veta hur mycket programmet KOMET har 
påverkat förändringarna i barnets och förälderns relation. Resultaten visar att mammorna 
tycker att andra saker än enbart KOMET har varit orsaken till en bättre relation. Till exempel 
tyckte samtliga mammor att förändringarna också kan ha berott på att barnet blir äldre och 
mognare. En annan orsak som var viktig för en familj var att barnet nu trivs bättre i skolan 
och har fler kompisar. För en familj var det positivt med andra insatser i familjen, förutom 
KOMET.  
 

Studiens metod 
I studien användes en kvalitativ metod. Fördelar med den valda metoden är att den var 
lämplig på så sätt att föräldrarna har haft möjlighet att med sina egna ord och berättelser 
beskriva hur de upplevt att medverka i kursen. Något som jag kan förbättra i eventuella 
framtida intervjusammanhang är att göra en pilotintervju. I den här studien hade det kunnat 
vara lämpligt för då hade större möjligheter funnits att korrigera småfel och få en uppfattning 
om intervjufrågorna var lämpliga och utformade på ett bra sätt. 
 
Andra metoder som kunnat vara användbara i den här studien är till exempel en fallstudie. Det 
hade varit spännande att ta del av bara en mammas berättelse och på ett mer omfattande sätt 
kunnat gå in djupare och vidareutveckla vissa frågor. En annan metod som också kunnat ge 
intressanta perspektiv är intervjuer i grupp, så kallade fokusgrupper. Det hade varit intressant 
att undersöka gruppen som helhet och ta del av deras gemensamma intryck och upplevelser av 
att medverka i kursen. En nackdel med fokusgruppintervjuer är att viktig information kunnat 
falla bort som föräldrarna inte ville dela med sig av i grupp. Deras individuella upplevelser 
hade kunnat få stå tillbaka för gruppens.   
 

Förslag till utveckling och vidare forskning av KOMET 
Några mammor talade om att de saknade pappornas medverkan. En mamma nämnde att det är 
svårt för henne att berätta för pappan om saker hon lärt sig på kursen, det kunde lätt kännas 
som att hon ”skrev honom på näsan”. I en del föräldrastödsprogram involveras hela familjen, 
ibland även mor och far- föräldrar. Jag tror det är betydelsefullt att pappor eller andra viktiga 
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personer involveras så att hela familjen tillsammans kan jobba för en förändring. Även i de 
familjer som har skilda föräldrar är det viktigt att på något sätt involvera båda 
vårdnadshavarna, då tror jag chansen är större att resultatet blir lyckat. Ett problem med att 
engagera hela familjen är att det kan vara svårt att få barnvakt. Vissa föräldrastödsprogram 
har löst det så att de erbjuder barnvakt till föräldrarna. Kanske är det något som även KOMET 
kan erbjuda framöver.  
 
Alla föräldrar sa också att de önskade någon form av uppföljning av kursen. Ett förslag var att 
ses några gånger om året för att följa upp kunskaperna. Ett annat förslag var att vidareutveckla 
KOMET för äldre barn. När barnet blir äldre för det med sig nya behov och ställer andra krav 
på föräldrarna. Detta är också på väg, när KOMET i höst ska starta för ungdomar.  
 
Programmet KOMET har från start haft starkt forskningsstöd och utvärderas just nu i 
Stockholm i en omfattande undersökning. Jag tycker det är viktigt att fortsätta i den 
riktningen. Det är också viktigt att löpande vidareutveckla programmets olika delar. Där är 
föräldrarna en viktig kunskapskälla som kan bidra med sina åsikter. Även kursledarna har en 
betydelsefull roll genom att förhålla sig kritiska till kursens innehåll vilket kan öka 
möjligheterna till att kvalitén höjs och anpassas efter föräldrarnas behov.  
 

Avslutande reflektioner 
Under arbetet med uppsatsen har jag funderat över hur stort behovet egentligen är av 
föräldrastödsprogram som KOMET. Föräldrar i Sverige erbjuds en form av stöd under barnets 
första år från barnavårdscentralen, men många föräldrar skulle vilja ha fortsatt stöd, utan att 
för den skull söka särskild hjälp visar forskning. Hur det stödet ska se ut och vem som ska ge 
det, kan det finnas många åsikter om. En möjlig hjälp för föräldrar som kanske är på väg att 
bli en trend är så kallade Nannys som kommer hem till familjen. På tv visas dessa program 
där en Nanny ger tips om hur barnets ofta extrema beteende kan hanteras. Sedan får man följa 
hur Nannyn går till väga för att lösa familjens problem. En fara med nannyprogrammen är 
svårigheten att veta att det som visas i tv ger familjerna en rättvis bild. Kanske överdrivs 
problemen och barnet framställs som ett litet monster för att locka tittare. Egentligen kanske 
problemen till större del ligger hos föräldrarna, vilket inte visas i tv. Fokus läggs bara på att 
avhjälpa barnets dåliga beteende, när familjen kanske skulle behöva andra former av stöd på 
längre sikt.  
 
Ett annat perspektiv på nannyprogrammen är att de faktiskt ger en rättvis bild, för de vågar 
visa hur svårt det kan vara att uppfostra ett barn. En mamma sa att när hon såg nannyprogram 
så satte de igång tankar hos henne om att hon skulle vilja ha tips och stöd. Dock tyckte hon att 
hennes barns problem inte alls var så extrema som på tv. Kanske kan nannyprogrammen 
fungera som en språngbräda för föräldrar att ta steget att gå en kurs som KOMET.  
 
En annan sak som också är värt att fundera vidare kring, är vad det innebär att KOMET hålls 
av socialtjänsten. En mamma sa att hon tyckte att det kan vara negativt för det skulle kunna 
skrämma bort människor som tror att det måste vara allvarliga problem när socialtjänsten är 
inblandad. Jag håller med om att en del människor säkert resonerar så, men samtidigt tycker 
jag att det är bra om socialtjänsten kan förknippas med positiva förebyggande insatser som 
KOMET. Därför tycker jag att det är bra att socialtjänsten riktar sig till allmänheten med 
erbjudande om råd och stöd för föräldrar. Det kan vara ett sätt att tydligare nå ut med att de 
inte bara arbetar med akuta insatser, utan också med förebyggande arbete.  
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Efter att ha genomfört den här studien och tagit del av forskning om ämnet tycker jag att det 
finns många faktorer som talar för att föräldrastödsprogram är något att satsa på. Resultaten är 
oftast goda och mammorna som medverkat i studien var genomgående nöjda med kursen och 
verkar ha tillägnat sig många positiva nya erfarenheter. 
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Kursens uppbyggnad - en beskrivning av kurstillfällena Bilaga 1 
 
Träff 1: Lek och umgänge 

• Orsaker till barns beteendeproblem och vikten av lek och umgänge 
• Träning i att följa barnets initiativ i leken, undvika frågor och istället beskriva det 

barnet gör. 
• Uppmärksamma och berömma det barnet gör bra. 

 
Träff 2: Förberedelse, uppmaning och beröm 

• Förebygga konflikter genom att förbereda barnet på vad som ska hända. 
• Hur man ger effektiva uppmaningar och beröm. 

 
Träff 3: Förberedelse, uppmaning och beröm fortsättning 

• Mer träning på förberedelse och uppmaning. 
• Föräldrarna uppmanas att bjuda in barnets förskollärare/lärare till träff sex som sker 

individuellt 
Träff 4: Poängsystemet Ormen 

• Genomgång av poängsystemet Ormen som syftar till att belöna barnets positiva 
beteenden. 

• Uppdrag och belöningar för varje barn utarbetas. 
 
Träff 5: Uppföljning av poängsystemet Ormen 

• Genomgång av hur poängsystemet fungerat och om det behövs ändringar. 
• Hur systemet kan användas i skolan och förskolan. 

 
Träff 6: Individuell träff med eller utan förskollärare/lärare 

• Med lärare/förskollärare: Genomgång av hur Ormen kan användas i skolan/förskolan. 
• Utan lärare: Arbeta med att försöka lösa ev. svårigheter som föräldrarna haft. 

 
Träff 7: Ignorera/Avleda 

• Negativ uppmärksamhet som tjat och skäll kan göra att barnets bråk- och 
trotsbeteenden fortsätter. Hur föräldrarna kan göra för att undvika att uppmärksamma 
barnets negativa beteenden. 

 
Träff 8: Regler och konsekvenser hemma 

• Gränssättning handlar till stor del om att vara förutsägbar som förälder. Två 
gränssättningsmetoder , bl. a. time-out, lärs ut. 

 
Träff 9: Regler och konsekvenser utanför hemmet 

• Planering och förberedelse är ofta de bästa sätten att undvika bråk och konflikter 
utanför hemmet. 

• Föräldern får utarbeta en plan för att hantera bråk och trotsbeteenden utanför hemmet. 
 

Träff 10: Problemlösning 
• Träning i att lösa problem tillsammans med andra vuxna och med sitt barn. 
 

Träff 11: Att förebygga framtida problem 
• Kort repetition och diskussion kring programmet. 
• Genomgång av hur föräldrarna kan förebygga och hantera framtida problem  
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Intervjuguide      Bilaga 2 
      
 
Innan KOMET 
 

• Hur kom det sig att du sökte KOMET? 
• Hur kom du i kontakt med KOMET? 
• Berätta om problemen du upplevde med ditt barn. 
 

   
Under KOMET 
 

• Vad har du för minnesbilder av KOMET? 
• Vad fick du för hjälp att hantera ditt barn? 
• Fyllde KOMET ditt behov av stöd? 
• Vilka svårigheter finns i din föräldraroll? 

 
 
Efter KOMET  
 

• Hur har ni det i familjen idag? 
• Är något annorlunda sen kursen?  
• Hur hanterar du konflikter idag? 
• Hur tänker du i en sådan situation? 
• Skiljer sig ditt sätt att förhålla dig till barnet? 
• Tänker du på det du lärde dig av kursen, på vilket sätt? 
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