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ABSTRACT 
 
Parent training - en kvalitativ studie om hur föräldrar till barn med beteendeproblem    
upplever deltagandet i en föräldrautbildning 
 
Emma Granberg 
 
 
Syftet med denna uppsats var att studera föräldrarnas upplevelser och erfarenheter av att delta 
i en föräldrautbildning.  Studiens frågeställning var: Hur beskriver ett mindre urval föräldrar 
sina upplevelser och erfarenheter av att delta i parent training? För att besvara frågeställning-
en tillämpades en kvalitativ metod där djupintervjuer genomfördes med två föräldrapar och 
två ensamstående mödrar. Samtliga hade genomgått föräldrautbildningen parent training i regi 
av barn- och ungdomspsykiatrin under år 2004. Gemensamt för samtliga föräldrar var att de 
kände sig lugnare och mer trygga i föräldrarollen efter avslutad utbildning. Föräldrarna upp-
levde också mötet med andra föräldrar som mycket positivt och som en bekräftelse i att de 
inte är ensamma om att vara föräldrar till ett barn med beteendeproblem. Studiens resultat 
analyserades i ett mångdimensionellt perspektiv och utifrån en hermeneutisk forskningsan-
sats. Analysverktygen var kognitiv teori, social konstruktionism och socialpsykologisk rollte-
ori. Teorierna visade sig vara särskilt fruktbara i analysen av föräldrarnas upplevelser då för-
äldrarna erhöll nya kognitioner om föräldrarollen, och i förhållande till sitt barn. Resultatet 
ligger i linje med tidigare forskning.  
 
Sökord: Parent training, föräldrautbildning, föräldraträning och familjehjälp 
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1. INLEDNING 
 
Den här uppsatsens diskuterar föräldrar till barn med beteendeproblem. Att vara förälder till 
ett barn med beteendeproblem har visat sig vara kantat med konflikter. Forskning visar att 
föräldrarna lider av en ökad stress av såväl psykisk som fysisk ohälsa. Äktenskapliga konflik-
ter, dåligt självförtroende, social isolering, depressioner och somatiska besvär är vanligt före-
kommande problem i dessa familjer (Socialstyrelsen, 2002). Föräldrautbildningsprogram så 
som ”parent training” har blivit uppmärksammade på ett bättre sätt de senaste åren. Man tror 
att dylika former av program kan hjälpa föräldrarna hantera sina barn och eventuellt förebyg-
ga problem senare i livet exempelvis ungdomskriminalitet.  
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på föräldrarnas upplevelser och erfarenheter av att 
delta i ett parent trainingprogram.   
 
Jag anser att valet av uppsatsämne på ett tydligt sätt går att koppla till socialt arbete och att det 
är ett viktigt och relevant ämne i vårt samhälle. Socialt arbete handlar bland annat om att för-
söka förstå och hjälpa människor med olika typer av problem. Allt fler föräldrar behöver stöd 
i sitt föräldraskap och föräldrautbildningen är dessutom en ekonomiskt effektiv insats (Anas-
topoulos et al., 1998). Forskning visar att i jämförelse med andra behandlingar har föräldraut-
bildning visat sig vara mer effektiv än andra behandlingsprogram, diskussionsgrupper och 
familjebaserade terapier (Patterson, Chamberlain & Reid, 1982; Taylor, Schmidt, Pepler & 
Hidgins, 1998). Få föräldrar har den kunskap och de färdigheter som behövs för att kunna 
hantera barn med beteendeproblem (Anastopoulos et al., 1998). Föräldrarna erbjuds sällan 
hjälp med bemötande av sitt och barn och hur konfliktsituationer kan hanteras. Däremot ser 
ofta personer i omgivningen brister i föräldrarnas förhållningssätt mot sitt barn vilket inte säl-
lan tolkas som en orsak till att problemen uppkommit (Socialstyrelsen, 2002).  
 
Jag vill med denna uppsats belysa föräldrarnas perspektiv då dessa ofta hamnar i bakgrunden i 
förhållande till barnet och dess problematik. Genom att försöka fånga in föräldrarnas upple-
velser och erfarenheter av att delta i en föräldrautbildning hoppas jag uppsatsen kan bidra till 
en ökad förståelse för hur kan vara att vara förälder till ett barn med beteendeproblem. 

1.1 Uppsatsens disposition 
 
I kapitel 1 beskrivs uppsatsens syfte och frågeställning. Kapitel 2 ger en beskrivning av bak-
grunden till studien och en kort historik över uppkomsten av parent training. I kapitel 2 defi-
nieras även valda begrepp och parent trainingprogrammet som modell med dess olika sessio-
ner och strategier beskrivs. Kapitel 2 redovisar således kunskapsläget med tidigare forskning 
inom området. 
 
I studiens kapitel 3 redovisas valda teoretiska perspektiv och begrepp som ligger till grund för 
analysen av resultatet som presenteras i kapitel 5. 
 
Kapitel 4 redovisar en genomgång av studiens forskningsdesign och hur jag gått tillväga i 
uppsatsarbetet.  
 
I kapitel 6 genomförs en helhetsanalys av resultatet i den kvalitativa studien. I kapitel 7 förs 
en avslutande diskussion och frågeställningen besvaras. Avslutningsvis redovisar kapitel 7 en 
kommentar till vald metod och förslag till fortsatt forskning ges.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
 
Studiens syfte är att studera föräldrarnas upplevelser och erfarenheter av att delta i en föräld-
rautbildning (parent trainingprogram). Merparten av de studier som finns kring parent training 
är utvärderingar av modellen. Mitt intresse är inte främst att ta reda på om utbildningen är 
effektiv eller inte utan jag fokuserar på föräldrarnas tankeprocesser kring deras egen självbild 
och föräldraroll före, under och efter utbildningen. Jag har valt att begränsa mig till en fråge-
ställning:   
 
Hur beskriver ett mindre urval föräldrar sina upplevelser och erfarenheter av att delta i ett 
parent trainingprogram?  
 

2. BAKGRUND 
 

2.1 Kort historik 
 
Den modell av parent training som jag kommer att beskriva i uppsatsen har utvecklats av pro-
fessor Carolyn Webster-Stratton vid universitetet i Washington. Hon har i många år ägnat sig 
åt barn med beteendeproblem och arbetat med dessa i förebyggande syfte (Webster-Stratton, 
2004). I Sverige används modellen t.ex. inom barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten 
(Eresund, 2002). Parent training är en föräldrautbildning för föräldrar till barn med hyperakti-
va och utagerande barn. Den bygger på social inlärningsteori och syftar till att hjälpa föräld-
rarna att hjälpa sina barn att bete sig mer prosocialt. I parent training har man varit särskilt 
noga att välja ut föräldrar från olika åldrar, från olika kulturer och med olika socioekonomisk 
bakgrund och temperament. Detta för att föräldrarna ska kunna identifiera sig med personerna 
i videovinjetterna (a.a.).  

2.2 Begreppsförklaringar 
 
Nedanstående begrepp beskrivs i Webster-Strattons (2004) rapport De otroliga åren: 
 
Parent training- utbildning för föräldrar till barn med hyperaktiva och utagerande barn. Byg-
ger på social inlärningsteori och syftar till att hjälpa föräldrarna att hjälpa sina barn att bete sig 
mer prosocialt (Se vidare nedan).  
 
Time-out- Strategi i parent trainingprogrammet som innebär att föräldrarna stänger in sitt barn 
i ett rum. Skall tillämpas enbart på ett beteende i taget och när barnet slår andra, skadar sig 
själv eller förstör saker. Föräldrarna skall ignorera barnet under hela time-outperioden, vilken 
pågår i fem minuter och avslutas med två minuters lugn (a.a.: 73-91). 
 
Belöning- Barnet är själv med och väljer belöning. Ett gott beteende leder till en belöning. Ett 
belöningssystem kan bestå i att samla ett visst antal stjärnor under en vecka för att sedan få 
den slutliga belöningen. Belöningar och bestraffningar får inte blandas (a.a.: 33-51). 
 
Svårhanterligt beteende/beteendeproblem- trotssyndrom och uppförandestörning. Barn med 
beteendeproblem är ofta överaktiva, utagerande och har uppmärksamhetssvårigheter. I denna 
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uppsats avses barn som uppfyller något av kriterierna ovan, inte nödvändigtvis samtliga krite-
rier (Eresund, 2002). 
 
ADHD- Attention Deficit Hyperactivity Disorder. För barn som har diagnosen ADHD visar 
detta sig ofta i uppmärksamhetssvårigheter, impulsivitet, överaktivitet och oförutsägbarhet. 
Återkommande problem för dessa kan vara svårigheter i kamratrelationer, motoriska svårig-
heter, perceptionsstörningar, språkliga svårigheter samt inlärningsproblem (Barkley, 1998).  

2.3 Parent trainingmodellen – en beskrivning 
 
Föräldrautbildningen enligt Webster-Strattons (2004) modell riktar sig till föräldrar med barn 
i förskoleåldern och lägre skolålder (3-8 år). Målet är att bygga upp ett mer positivt föräld-
ra/barn-samspel och att föräldrarna stärks så att de kan känna sig säkra på sin förmåga att ta 
hand om och uppfostra sina barn. Föräldrarna fungerar som medbehandlare och det krävs där-
för att de engagerar sig aktivt. Utöver grundutbildningen (”basic”) finns en påbyggnadsut-
bildning (”advance”). Varje session är två till två och en halv timme. Gruppledarna arbetar 
efter en manual och ett program för de olika sessionerna. De olika strategierna illustreras med 
korta videovinjetter som visar föräldrar som leker med, uppmuntrar, berömmer och instruerar 
sina barn. Föräldrarna uppmanas att kognitivt beskriva hur de själva gör i olika situationer 
samt att komma med egna förslag. Varje session avslutas med specifika hemuppgifter rörande 
det aktuella temat (Webster-Stratton, 2004).  
 
Webster-Strattons program kan se olika ut. Grupperna är relativt små (högst 14 personer). 
Antal träffar kan variera från 10-12 exklusive utvärdering och uppföljning. Den grupp jag 
följde under min praktik på BUP bestod av två föräldrapar och två ensamstående mödrar. 
Gruppen träffades 10 gånger och följde Webster-Strattons ”basic program”, vilket är den 
grundläggande utbildningen. Utvärderingen av föräldragruppen var en vecka efter sista träffen 
och uppföljningen cirka fyra månader efter avslutad utbildning. Föräldraträningsprogrammet 
har modifierats för att bättre passa svenska förhållanden. Gruppledarna valde att minska ner 
avsnittet om time-out då de ansåg att metoden inte var tillräckligt utvärderad i Sverige. 
Gruppledarna bestod av en psykolog med inriktning på kognitiv psykoterapi samt en socio-
nom som är legitimerad psykoterapeut. Båda har genomgått utbildning för att leda parent trai-
ning. Föräldraträffarna innehöll följande moment:     
 
Första träffen: Uppmärksamma ditt barn vid lek 

 Presentation/Lek och kommunikation/Positivt samspel 
 Föräldrarna får beskriva situationer i hemmet och beteende hos barnet som de skulle 

vilja ändra på.  
 Förslag och diskussion om hur positiv uppmärksamhet kan ges verbalt och ickever-

balt. 
 Hemuppgift; avsättning av tid (minst 10 minuter) varje dag för särskild lekstund med 

barnet. Barnet får själv välja aktivitet. Syftet är att ge barnet uppmärksamhet under 
positiva former.  

 
Andra träffen: Fortsättning tema lek och positiv uppmärksamhet 

 Presentation/redovisning av hemuppgiften 
 Fördelar och nackdelar med lek och positiv uppmärksamhet 
 Videovinjetter 
 Hemuppgift; berömma och uppmuntra barnet för positiva beteenden  
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Tredje träffen: Poängsystem, beröm och uppmuntran 
 Genomgång av hur föräldrar kan upprätta ett poängsystem för att belöna barnets posi-

tiva beteenden 
 Individuella belöningssystem utarbetas 

 
Fjärde träffen: Uppföljning poängsystem 

 Genomgång av hur poängsystemet fungerade och gemensam problemlösning vid 
eventuella svårigheter 

 
Träff 5-10: Förbereda övergångar/förändringar, gränssättning, ignorering, time-out och pro-
blemlösning 

 Handlingsplan för hur icke önskvärda beteenden kan hanteras utarbetas 
 Time-out vid våld eller destruktivitet 
 Tydliga och klara tillsägningar 

2.4 Tidigare forskning 
 
Som nämnts i inledningen visar alltså tidigare forskning att föräldrar till barn med beteende-
problem lider av ökad stress och av såväl psykisk som fysisk ohälsa. Äktenskapliga konflik-
ter, dåligt självförtroende, social isolering, depressioner och somatiska besvär är vanligt före-
kommande problem i dessa familjer (Socialstyrelsen, 2002). Föräldrarna känner sig inkompe-
tenta när de känner att de inte kan kontrollera och påverka sitt barns beteende. Föräldrarna 
saknar en känsla av kontroll, ”sense of control” (Sobol et al., 1989). Detta förstärks av de kla-
gomål man ofta får höra från barnets lärare, grannar och släktingar. Om föräldrarna inte får 
hjälp riskerar de att hamna i onda cirklar som innebär att de omedvetet med sina reaktioner 
förstärker barnets problembeteende (Lahey et.al., 1988, Mash och Johnson, 1990). Det upp-
står ofta ett föräldra/barn-samspel som präglas av ett styrande och bestraffande förhållnings-
sätt från föräldern mot barnet. Påfrestningarna påverkar familjesystemet och kan leda till att 
flera familjemedlemmar gemensamt vänder sig mot barnet och gör det ansvarigt för familje-
konflikterna, eller att en förälder ger den andre skulden för upplevda problem (Cunningham & 
Barkley, 1979). Sådana mönster liksom familjestress uppkommer tidigt, varför Webster-
Stratton anser att programmen bör starta tidigt - helst redan i förskoleåldern (Webster-
Stratton, 2004).  
 
Mödrar med hyperaktiva barn upplever samspel med sina barn som jobbigare och mindre be-
lönande än mödrar med normala barn (Barkley, 1981). I och med att föräldrar till barn med 
beteendeproblem blir medvetna om sin oförmåga att kontrollera barnet upplever många av 
dem en betydande stress i sin föräldraroll (Anastopoulos, Smith & Wien, 1998). Dessa föräld-
rar upplever också en lägre självkänsla i föräldrarollen jämfört med föräldrar till normala barn 
(Mash & Johnston, 1983). Mödrar till aggressiva pojkar har oftare negativ självbild, låg själv-
känsla och upplever oftare känslor av nedstämdhet, ångest, matthet, ilska och isolering (Pat-
terson, 1980). Få föräldrar har den kunskap och de färdigheter som behövs för att kunna han-
tera barn med beteende problem (Anastopoulos et al., 1998). Föräldrarna erbjuds sällan hjälp 
med bemötande av sitt och barn och hur konfliktsituationer kan hanteras. Däremot ser ofta 
personer i omgivningen brister i föräldrarnas förhållningssätt mot sitt barn vilket inte sällan 
tolkas som en orsak till att problemen uppkommit (Socialstyrelsen, 2002). 
 
Statens Folkhälsoinstitut lade 2003 fram en rapport som sammanställer internationella utvär-
deringar av stöd till föräldrar med barn i åldrarna 18 månader till 18 år. Sammantaget visar 
denna rapport att stöd riktat till föräldrar är ett effektivt sätt att förbättra barns hälsa och upp-
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växtvillkor. En form av föräldrastöd som ingick i Folkhälsoinstitutets rapport är föräldraträ-
ning (Olsson, Hagekull & Bremberg, 2003). Föräldraträning innehåller olika interventioner 
där föräldrar tränar på att förändra barnets beteende i hemmet. Det finns många olika slags 
föräldrautbildningar men gemensamt för samtliga är att de utgår från operant inlärning och 
kunskap om hur föräldrars uppfostringsstil påverkar barns aggressiva och antisociala beteen-
den (Kazdin, 1997). Exempel på föräldrautbildningar kan vara Parent Management Training 
(PMT), COPE och Parent training. 
 
Det finns en omfattande forskning kring parent training i USA och en lång rad studier har 
gjorts på effekten av föräldrautbildning. Det har utförts sju randomiserade kontrollerade ut-
värderingar av den amerikanska förlagan av parent training enligt Webster-Strattons modell. 
Positiva resultat har bland annat visat sig i barns beteende, föräldrars beteende, föräldrars atti-
tyd till sitt barn samt upplevd stress. PT är således den behandlingsform för beteendestörning-
ar hos yngre barn som studerats mest i randomiserade kontrollerade studier (Brestan & Ey-
berg, 1998; Kazdin, 2000; Webster-Stratton & Taylor, 2001; Eresund, 2002). Nedan följer ett 
koncentrat av de viktigaste resultaten 
 

- Föräldraträning uppfattas generellt mycket positivt av föräldrarna som genom-
går programmet, både direkt efter programmet och vid uppföljningen (Patter-
son, Dishion & Chamberlain, 1993) 

- Observationer i hemmet visar att föräldrarna lyckas minska sitt barn aggressiva 
beteende med 20-60 procent (Patterson, 1982; Webster-Stratton, 1984) 

- I jämförelse med andra behandlingar har föräldrautbildning visat sig vara mer 
effektiv än andra behandlingsprogram, diskussionsgrupper och familjebaserade 
terapier (Patterson, Chamberlain & Reid, 1982; Taylor, Schmidt, Pepler & 
Hidgins, 1998) 

 
Merparten av utvärderingarna av föräldrautbildning har således gjorts i USA. Enligt Andalibi 
Andersson, Hagekull & Bremberg (2003) går resultaten ändå att generalisera till svenska för-
hållanden. De hävdar att flera av insatserna bygger på allmänna principer för hur människor 
fungerar. Med detta menar de betydelsen av modeller, hur vi kommunicerar och hur vi lär oss 
att se konsekvenser av vårt handlande. Ett flertal av utvärderingarna har dessutom replikerats i 
flera studier (Olsson, Hagekull & Bremberg, 2003). Andalibi Andersson m.fl. (2003) menar 
att det inte är nödvändigt att en insats som givit goda resultat i en annan kultur också gör det i 
Sverige men om en välbeprövad insats utgör grunden för utvecklingen av en svensk variant 
ökar naturligtvis chanserna för att få bra resultat. Bäst resultat nås med familjer där barnen är 
yngre än 8 år, då föräldrarna fortfarande är den enskilt viktigaste faktorn för barnets utveck-
ling (Ogden, 1999). Ett problem för föräldrautbildningsprogrammen har varit att bibehålla de 
resultat man uppnått under utbildningen. Därför uppmuntras föräldrarna till att fortsätta delta i 
månatliga gruppträffar inom programmets ram (Barkley, 1997). Omkring 1/3 av föräldrarna 
och barnen blir inte hjälpta av föräldrautbildning. Brister i det sociala nätverket och socioeko-
nomisk status kan vara faktorer som påverkar föräldrautbildningens effektivitet (Socialstyrel-
sen 2002).  
 
Parent trainingutbildningen är relativt ny i Sverige och de första utbildningarna startades i 
november 2000 (www.fhi.se). Många av föräldrautbildningarna som finns beskriva i litteratu-
ren grundar sig på social inlärningsteori, som för många kliniker inom området i Sverige inte 
varit särskilt attraktiv (Hansson, 2001). Social inlärningsteori har varit förknippad med in-
ställningen om manipulation och drillning av barn (a.a.). Parent training bygger inte endast på 
teorier för social inlärning och beteendemodifikation utan i hög grad även på anknytnings- 
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och samspelsteori. För att de pedagogiska och ”uppfostrande” föräldrastrategierna skall fun-
gera ses en positiv bindning mellan föräldrar och barn som en förutsättning för att föräldrar 
skall kunna förändra sitt förhållningssätt (Eresund, 2002).   
 
I Sverige används modellen främst inom barn- och ungdomspsykiatrin (Eresund, 2002). Gö-
teborgs universitet håller för närvarande på med en utvärdering av metoden (Hylander, 2004). 
En svensk randomiserad kontrollerad studie pågår också vid Socialhögskolan, Lunds universi-
tet (www.fhi.se). Hansson (2001) ställer sig kritisk till varför man i Sverige inte genomfört 
väl kontrollerad forskning för att studera effekterna av föräldrautbildning. Hansson tror att 
orsakerna kan vara att det länge har funnits ett motstånd till beteendeinriktade behandlingsme-
toder. De amerikanska modellerna kan inte överföras direkt till vår kultur utan måste modifie-
ras. Han hävdar att orsakerna också kan bero på att man inte velat peka ut riskgrupper på 
grund av stigmatiseringsteorin (a.a.).  

3. TEORETISKA PERSPEKTIV 
 
För att infria uppsatsens syfte och för att kunna besvara dess frågeställning kommer ett flertal 
teorier behandlas. Jag kommer att tillämpa ett kombinerat analysverktyg eller ett multidimen-
sionellt perspektiv (Hutchison, 1999; Payne, 2002). Ett antagande är att det kan vara relevant 
att analysera föräldrarnas upplevelser av parent training utifrån valda analysverktyg. De teore-
tiska perspektiv och skolbildningar som är aktuella i denna studie är kognitiv teori, social 
konstruktionism, samt rollteori. Nedan följer en beskrivning av respektive teori. 

3.1 Kognitiv teori  
 
Det kognitiva perspektivet syftar till att förstå individens tankevärld och föreställningar (Per-
ris, 1996). Kognitivt perspektiv är särskilt relevant för min studie eftersom intervjupersoner-
nas tankar och föreställningar har försökt fångas in samt att parent trainingmodellen bygger 
på kognitiv teori där man främst vill förändra föräldrarnas tänkande kring sin föräldraroll.  
 
Begreppet kognition som är ett centralt tema i kognitiv teori kan definieras som förmågan att 
bearbeta information. Kognition innefattar tänkande och varseblivning. Samtidigt som vi lär 
oss något om världen omkring oss, lär vi oss något om oss själva. Utveckling sker utifrån det 
kognitiva synsättet i samspel mellan individen och miljön. Människan ses som nyfiken och 
aktiv att söka kunskap samt med en inneboende förmåga att organisera kunskapen. I detta 
perspektiv framhävs tänkandets betydelse för den psykiska aktiviteten. Känsla, tanke och 
handling ses som nära sammanknutna. Vårt tänkande formar i hög grad våra känslor (Perris, 
1996). Piaget (1971) utformade en teori som han kallade genetisk epistemologi. Han ansåg att 
kunskap inte bildas i människans inre och heller inte i den yttre miljön, utan i ett samspel mel-
lan dessa (a.a.). Individen konstruerar och bygger sin bild av världen. När människan hands-
kas med omgivningen lär hon sig samtidigt av den. Individen måste ställa sig i ett aktivt för-
hållande till omvärlden och förändra den för att kunna nå kunskap. Genom att människan in-
förlivar från omgivningen det hon behöver för att gå vidare kan hon även påverka sina tankar. 
Vår uppfattning av världen formas av ett tidigt införlivat tankemönster. Detta utgör ett filter 
genom vilket vi uppfattar verkligheten men också bestämmer hur vi tolkar, bearbetar och lag-
rar intryck både från den inre och yttre miljön (Perris, 1996).  

3.1.1 Assimilation, ackommodation och adaption 
När en individs kunskap om sig själv och om sina relationer till omvärlden växer och föränd-
ras innebär det också att denne individs kognitiva meningsstrukturer utvecklas och förändras. 
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Piaget betonar i sin utvecklingsmodell en kontinuerlig aktiv adaptionsprocess innefattande de 
två komplementära kognitiva mekanismerna assimilation och ackommodation. Assimilation 
innebär införlivande, att ta in med våra sinnen. Assimilation sker till de tankemönster vi redan 
etablerat samt utifrån våra önskningar. Ackommodation är att förändra och anpassa våra be-
grepp och föreställningar efter nya erfarenheter och förkasta gamla tankemönster, som inte 
överensstämmer med nya kunskaper vi får. Sammanfattande kan man säga att assimilation är 
när miljön påverkar individen och ackommodation när individen anpassar sig till omvärlden. I 
verkligheten pågår dessa båda processer parallellt och bildar tillsammans adaption (Piaget, 
1971).  

3.1.2 Berzonskys kognitiva identitetsmodell 
Berzonskys kognitiva identitetsmodell kan härledas ur Piagets tankar om assimilation, ac-
kommodation och adaption. För att en individ ska kunna förändra sin självbild och syn på sig 
själv är inlärning och kunskap faktorer som påverkar assimilation och ackommodationspro-
cessen. Den sociala verklighet som individen befinner sig i just då påverkar därför assimila-
tionen och ackommodationen som i sin tur påverkar hur individen ser på sig själv. Nedan föl-
jer en figur inspirerad av Berzonskys (1988) kognitiva identitetsmodell. 
 
 
 
 
 
      
                                                                                       

                                                                                                   

Jagteori; 
Självbild och 
föräldraroll 

Ackommodation av 
nya kunskaper om 
föräldraroll 

Assimilation av nya 
kunskaper; Parent 
trainingmodell 

     
 

 

Social & fysisk 
verklighet; Parent 
trainingprogram 

 
Figur 1: Berzonskys (1988:247) kognitiva    
identitetsmodell här tillämpad för förståelse av PT. 

3.1.3 Kognitiva strukturer och individens grundantaganden 
Centralt i Piagets utvecklingsmodell är även kognitiva strukturer. Det centrala i individens 
struktur är de grundantaganden som ligger till grund för all vidare tolkning av världen. Dessa 
grundantaganden eller självscheman skapas kontinuerligt genom vår uppväxt och syftar till att 
göra världen mer begriplig. Individens grundantaganden kan sägas bekräfta förutfattade me-
ningar och genom dessa selektera i formationen som individen möter. Grundantaganden lig-
ger till grund för de livsregler som individen skapar, vilka även kallas sekundära antaganden. 
Livsreglerna håller grundantaganden intakta. De skyddar våra tankar och uppfattningar av 
världen så att vi kan känna oss säkra på tillvaron och göra den någorlunda förutsägbar (Perris, 
1996).  
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Individen försöker skapa förståelse för och mening i det sammanhang den befinner sig i för 
att kunna kontrollera sin tillvaro. Denna förståelse byggs av individens tidigare kunskap och 
tankar. På så sätt skapas en förståelse av situationer i den sociala värld individen lever i. För 
att kunna fungera på ett psykologiskt funktionellt sätt har individen ett behov av kontroll. In-
dividen behöver kunna kontrollera, förutsäga och förstå tillvaron för att kunna uppleva me-
ningsfullhet (Lalljee, 1998). 
 
Enligt Lundh (1998) är meningsstrukturerna inte bara kognitiva i sin karaktär utan har också 
en ytterst relevant affektiv komponent. Lundh menar därav att emotion, kognition och beteen-
de är oskiljaktiga. Det kognitiva och affektiva systemet är anpassat till den ekologiska nisch 
som individen lever i.  

3.1.4 Ett kognitivt paradigmperspektiv 
Kuhn har med hjälp av sin paradigmteori försökt förklara hur kunskap utvecklas och föränd-
ras inom vetenskapen. Kunskapen växer genom att allt fler fakta läggs till en ständigt växande 
kunskapskropp. Kuhn anser dock att man också måste ta i beaktande förekomsten av veten-
skapliga revolutioner som innebär att vetenskapens grundläggande förutsättningar byts ut helt. 
Det sker en förändring som innebär att hittills gällande teorier på vad som är godtagen kun-
skap inte enbart byts ut och ersätts med andra utan även att dess metoder och fakta i grunden 
förändras. Om vi tillämpar denna insikt på individnivå är våra grundläggande meningsstruktu-
rer därför paradigmer som bestämmer både hur vi definierar vår värld och vårt specifika sätt 
att handla i givna situationer. Vår kunskap växer huvudsakligen kumulativt genom assimilati-
va processer. För att kunskapstillväxt ska utvecklas krävs dock att våra meningsstrukturer ska 
kunna ackommodera sig till nya fakta och dess kunskaper (Perris, 1989).     

3.2 Social konstruktionism 
 
Enligt social konstruktionismen upprätthålls en individs identitet genom de berättelser som 
individen berättar om sig själv. Dessa berättelser formar individens syn på sig själv. Tankar 
om känslor som t.ex. skam och skuld samt jaguppfattningen skapas i den sociala och kulturel-
la kontext man växt upp i. Enligt socialkonstruktionistisk teori skapar vi människor vår verk-
lighet och våra sanningar i en kontext och med språket som redskap. Hur vi uppfattar oss själ-
va beror helt och hållet på de sociala miljöer som vi har befunnit och befinner oss i. Männi-
skor i olika sociala kontexter skapar en gemensam verklighetsuppfattning som består av en 
uppsättning sociala relationer (Nightingale & Cromby, 2001, Wetherell & Maybin, 1998).  

3.2.1 Kunskap och sociala processer 
Berger & Luckmann hävdar att verkligheten utgör den kunskap som styr vårt beteende och att 
vi alla har uppfattningar om denna verklighet (Payne, 2002). Vi kommer fram till gemen-
samma bilder av verkligheten genom att vi delger vår kunskap via olika sociala processer som 
organiserar denna kunskap och gör den objektiv (a.a.). Den värld vi upplever och de männi-
skor vi upptäcker oss själva vara, är först och främst en produkt av sociala processer. Den 
sociala reproduktionen och förändringen av meningsstrukturer, konventioner, seder och dis-
kursiva handlingar utgör både våra relationer och oss själva. Med detta menas att språket är 
centralt både som huvudsaklig bärare av kategorier och betydelser och som det medel som 
förser oss med en stor del av råmaterialet för vår aktivitet. Vår kunskap är inte en direkt spe-
gelbild av verkligheten utan en produkt av det sätt på vilket vi väljer att kategorisera världen 
(Nightingale & Cromby, 2001).   
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3.2.2 Historisk och kulturell påverkan 
De kategorier vi använder oss av för att uppfatta världen är bundna till en kontext, vilket in-
nebär att den kultur vi lever i och den historia som format kulturen bestämmer hur vi konstru-
erar vår förståelse för världen och våra identiteter (Burr, 1995).  
 
Sociala aktiviteter blir vanemässiga och vi skapar därmed gemensamma antaganden om hur 
saker och ting förhåller sig. Sociala uppfattningar är en produkt av människors förståelse och 
för dessa människor är också uppfattningarna objektiva eftersom kunskapen om verkligheten 
delas av så många. Genom att individerna växer upp inom ramen för dessa sociala uppfatt-
ningar och accepterar deras realitet är även människorna en produkt av samhället. Människan 
bidrar till denna konstruktion genom institutionalisering och legitimering till skapandet av 
sociala innebörder inom ramen för samhällets sociala struktur. I och med att individerna är 
delaktiga i samhällets strukturer skapar detta i sin tur de konventioner som styr hur individer-
na beter sig. Sådana föreställningar blir bestämmande faktorer för de sociala handlingar där vi 
skapar och finner oss själva som patriarkatets och kapitalismens subjekt, alternativt deras 
motståndare (Nightingale & Cromby, 2001).  
 
Människans olika roller är enligt social konstruktionismen socialt konstruerade. Social kon-
struktionismen är därav relevant för min studie eftersom det hjälper mig att förstå hur inter-
vjupersonerna har format de uppfattningar om sig själva som de kommer att beskriva under 
intervjun. Hur har föräldrarna konstruerat rollen som förälder? Vilken påverkan har PT haft 
på denna konstruktion?  

3.3 Socialpsykologisk rollteori 
 
Jag har valt att tillämpa rollteorin som analysverktyg i min uppsats då denna bäst kan svara på 
vilka roller föräldrarna uppbär i familjen, före och efter föräldrautbildningen. Socialpsykologi 
utgör ett teoretiskt fält som lämpar sig i reflektioner kring frågor som rör identitet, samhälle 
och kultur i allmänhet. Socialpsykologi är en pluralistisk vetenskap där huvudfokus ligger på 
individen men där det sociala samspelet tillmäts en stor betydelse. Det saknas dock ett reso-
nemang kring sociala och kulturella strukturers påverkan på det sociala samspelet. Teorier och 
begrepp som ingår i socialpsykologi är bl.a. symbolisk interaktionism, psykoanalys, rollteori 
och social konstruktivism (Johansson, 2004).  
 
Rollteorin tillhandahåller en social förklaring som komplement till psykologiska synsätt på 
personligheten. Det innebär att teorin studerar människors samspel med andra och hur deras 
förväntningar och tolkningar föranleder dem att reagera på ett specifikt sätt. Arbets-, familje- 
och föräldraroller utgör faktorer som styr personlighet och beteende. Människan har positio-
ner i olika sociala strukturer. Roller ska alltid ses i sammanhang med relationer då roller bara 
kan definieras utifrån relationer. Det innebär att varje position är förknippad med en roll som 
utgör en uppsättning förväntningar eller beteenden som hör ihop med olika positioner i olika 
sociala strukturer. Rollerna kan vara tillskrivna eller förvärvade. Rollerna formar vår identitet 
i andras ögon. När omgivningen reagerar på oss utifrån deras uppfattning av våra roller på-
verkas vår egen bild av oss själva av dessa roller och omgivningens uppfattningar (Payne, 
2002). En individ bär på en uppsättning av roller. En kvinna kan t.ex. vara dotter, syster, mor 
och mormor. Payne (2002) hävdar att hur vi uppfattar våra roller påverkar vår förmåga att 
hantera förändringar. Rollteorin innehåller ett antal begrepp som måste förklaras. Rollkomp-
lementaritet innebär t.ex. att roller, beteende och förväntningar stämmer överens med varand-
ra och med omgivningens uppfattningar. Motsatsen till detta kan vara rollkonflikt, inter-role 
conflict och intra-rollkonflikt. En rollkonflikt kan uppstå när en roll inte är förenlig med en 
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annan roll. Inter-role conflict är konflikter mellan olika roller som en och samma person inne-
har och som inte är förenliga med varandra. En intra-rollkonflikt uppstår när olika individers 
uppfattning om en och samma roll skiljer sig åt. Rollambiguitet uppstår när vi är osäkra på 
vad en roll egentligen kräver av oss. Digniteten med dessa begrepp är att ett visst beteende 
kan uppfattas som resultatet av rollkonflikter och rollosäkerhet. Detta kan underlätta förståel-
sen av interventioner och förändringar för individen. Rollteorin innehar ett socialt perspektiv 
på beteendet som utgör en viktig länk mellan beteendestörningar och den sociala omgivning-
en. Rollteorin kan bidra till att ge en större klarhet om vad som pågår i en människans liv utan 
att lägga skulden på någon individ eller kritisera deras beteende eller tankar (Payne, 2002).  

3.3.1 Kritik av rollteorin 
Ruddock anser att rollteorin inte är tillräcklig för att förklara ett visst beteende utan att det 
behövs andra former av förklaringar. Teorin är dock användbar när det gäller att koppla sam-
man förklaringar av beteendet med samhälleliga faktorer. Även om rollteorin bidrar till att 
förklara hur sociala mönster påverkar enskilda individer, kan dess strukturfunktionalistiska 
synsätt medföra att vi utgår från att roller existerar och är en nödvändig del av samhällets 
grundläggande mönster. Det är lätt att negligera frågan om dessa mönster är bra eller hur de 
kan förändras till det bättre. Rollteorin inbegriper inte heller någon metod för förändring av 
beteendet eller för hantering av emotionella och personliga reaktioner på rollkonflikter (se 
vidare Payne, 2002).   

3.4 Hur hänger perspektiven ihop i analysen? 
 
Anledningen till att jag valt just dessa perspektiv att analysera föräldrarnas erfarenheter och 
upplevelser av parent training är för att jag tror att föräldrarna konstruerar olika föräldraroller 
före och efter PT. Social konstruktionism och rollteorin behandlar just dessa begrepp i sina 
teorier. Jag är intresserad av att studera hur föräldrarollen har förändrats i och med föräldraut-
bildningen. När jag deltog i utvärderingen av PT med den grupp jag följt under några månader 
på BUP kom det fram att föräldrarna kände sig säkrare i föräldrarollen och att bilden av dem 
själva som förälder hade blivit mer positiv, självförtroendet hade ökat. Därför anser jag också 
att kognitiv teori är ett bra komplement till de två andra teorierna då den behandlar individens 
självbild och självuppfattning. Parent trainingmodellen bygger också på kognitiv teori där 
syftet är att förändra föräldrarnas tankar om sig själva i föräldrarollen. Jag har valt Berzonskys 
kognitiva identitetsmodell för att analysera och tydliggöra den eventuella förändringsprocess 
som sker för föräldrarna. I slutanalysen kommer samtliga teorier till användning genom till-
lämpningen av Berzonskys kognitiva identitetsmodell. En översiktlig modell för hur parent 
training antas påverka föräldrarna och hur de valda teorierna kan bidra vid analysen redovisas 
i figuren nedan:  
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4. METOD 
 
Jag har valt att göra en kvalitativ studie för att ta reda på föräldrarnas erfarenheter och upple-
velser av att delta i en föräldrautbildning. I detta kapitel följer därför en genomgång av studi-
ens forskningsdesign och hur jag gått tillväga i uppsatsarbetet.  

4.1 Förförståelse 
 
Bakgrunden till studien är att jag vill ta reda på hur föräldrar till barn med beteendeproblem 
beskriver sina upplevelser och erfarenheter av att delta i ett parent trainingprogram. Intresset 
väcktes när jag gjorde min andra praktik inom barn- och ungdomspsykiatrin. Jag deltog som 
observatör i en föräldrautbildning. Det föreföll sig därför naturligt att söka intervjupersoner 
till min intervjustudie där. I min intervjustudie är frågorna baserade på en förförståelse om att 
föräldrarollen är avgörande för hur föräldrarna ser på sig själva. Om tänkandet om den egna 
föräldrarollen förändras i positiv riktning påverkar denna i hög grad också föräldrarnas attityd 
till barnet vilket också tidigare forskning visar. Ruth (1991) skriver att forskarens förförståel-
se eller intuitiva uppfattning är det som startar själva forskningsprocessen i kvalitativ forsk-
ning. Undersökaren kan använda sig av all erfarenhet och kunskap som finns att tillgå kring 
det studerade ämnet. Detta kan röra sig om tidigare forskning eller egna erfarenheter, samt 
skönlitteratur eller poesi. Min förförståelse grundar sig därmed på erfarenheter av delta i för-
äldrautbildningen som observatör.  

4.2 Forskningsdesign 
 
I studien används en kvalitativ design för att få beskrivande berättelser och upplevelser i bästa 
möjliga mån. Det övergripande syftet med kvalitativ forskning är att erhålla ett ingående ak-
törsperspektiv genom att låta intervjupersonerna kommer till tals genom sina egna ord och 
begrepp (Kvale, 1997) Kvale menar också att den kvalitativa forskningen går ut på att växla 
mellan intervjupersonens citat och de teoretiska analysverktyg som valts för studien. En tema-
tiskt strukturerad intervjuguide har använts för att få en fördjupad beskrivning av intervjuper-
sonernas upplevelser och tankar kring frågeställningen (Patton, 1990; se även bilaga 1). Kvale 
(1997) menar att den kvalitativa forskningsintervjun söker att erhålla nyanserade beskrivning-
ar av olika aspekter av den intervjuades livsvärld. Syftet med den kvalitativa forskningsinter-
vjun är därför att studera intervjupersonens livsvärld och hennes relation till den. Intervjua-
rens uppgift blir då att försöka beskriva och förstå de centrala teman som den intervjuade för-
håller sig till (Kvale, 1997). I denna uppsats har jag genom intervjuer med föräldrar som ge-
nomgått föräldrautbildning försökt beskriva och förstå hur de uppfattar sig själva som föräld-
rar före, under och efter utbildningen.   

4.3 Vetenskapsfilosofisk position 
 
Denna uppsats utgår från en hermeneutisk forskningsansats där målet är att förstå och finna 
mönster i den komplexa verklighet som många föräldrar till barn med beteendeproblem lever 
i. Enligt Olsson & Sörensen (2001) utgår en hermeneutisk vetenskapsinriktning från en inten-
tionalitet i människans livsmöten det vill säga motiv realiseras i handlingar, språk och gester. 
Syftet med ett hermeneutiskt forskningsperspektiv är följaktligen att fånga upplevelser och 
uttrycka, tolka och förstå sammanhang och möjligheten att förklara dessa. Enligt ett hermene-
utiskt synsätt kan tänkande och förståelse inte studeras isolerat. Det är alltid en människa med 
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bakgrund och tidigare erfarenheter som tänker och förstår någonting. Metoden handlar om 
delarnas och helhetens förhållande till varandra och sedan till en rimlig tolkning (a.a.).  
 
Den hermeneutiska cirkeln (Kvale, 1997) har varit aktuell då jag i samband med transkribe-
ringen och tolkning av intervjuerna försökt förstå texten utifrån dess valda delar och dess hel-
het. Ett hermeneutiskt tolkningsmönster kan beskrivas som en cirkel där man växlar mellan 
enskilda delars mening och den helhetliga meningen (a.a.). Syftet är att tolka och söka möns-
ter och centrala teman. Cirkeln sluts genom att man beskriver relationen mellan delar och hel-
het (a.a.). Genom att försöka förstå föräldrarnas upplevelser och erfarenheter, av att delta i en 
föräldrautbildning och att vara förälder till ett barn med beteendeproblem har jag tolkat de 
olika deltemana och i den slutliga analysen fört dessa samman i en helhetstolkning.   

4.4 Datainsamling och urval  

4.4.1 Urval av intervjupersoner och datainsamling 
Jag har valt att tillfråga två föräldrapar och två ensamstående mödrar som deltagit i Webster-
Strattons Parent training, om deltagande i studien. Anledningen till detta är att jag själv har 
deltagit i samma utbildning som observatör under min praktik inom barn- och ungdomspsyki-
atrin. Min tanke med urvalet av intervjupersoner var att föräldrarna träffat mig och att jag 
hade träffat dem under en ganska lång tid och jag var därför ganska säker på att de skulle ge 
mig täta och informationsrika beskrivningar och därigenom kunna besvara min frågeställning 
på bästa sätt. Urvalet är således syftesbestämt, ”purposeful sampling” (Patton, 1990). Två 
föräldrapar och två ensamstående mödrar som genomgått parent trainingutbildningen genom 
barn- och ungdomspsykiatrin intervjuades följaktligen i studien. Dessa föräldrar har genom-
gått utbildningen inom BUP under våren 2004. Föräldraparen tillfrågades under uppföljning-
en som jag själv deltog i. De två ensamstående mödrarna tillfrågades av en av gruppledarna 
varav jag kontaktade dem för mer information, då de ej var närvarande under uppföljningen. I 
studien ses parent trainingutbildningen som en gemensam nämnare för intervjupersonerna. 
Vid datainsamlingen användes alltså en temainriktad intervjuguide (Kvale, 1997) där varje 
tema innehöll ett antal frågor (se bilaga 1). 

4.4.2 Urval av litteratur  
Min efterforskning av litteratur och tidigare forskning har bestått i sökningar i de databaser 
som finns tillgängliga via Stockholms Universitet, främst Social Services Abstracts men ock-
så genom PsycINFO. Jag har även fått tips och hittat litteratur genom min praktikplats inom 
barn- och ungdomspsykiatrin. Jag har funnit den största delen av litteraturen genom Stock-
holms universitetsbibliotek. Den övriga litteraturen har jag hittat genom Folkhälsoinstitutet 
och Socialstyrelsen samt bibliotek i Uppsala, Umeå och Linköping. Jag har även använt mig 
av biblioteksdatabasen LIBRIS. Den tidigare forskningslitteratur som använts är från 1980 
och framåt och teorilitteraturen är från 1970 och framåt. De sökord som använts har varit pa-
rent training, föräldrautbildning, föräldraträning och familjehjälp. Jag har fått fram runt 80 
artiklar och studier och har bland annat tagit bort studier med inriktning på föräldrautbildning 
med fokus på generell barnuppfostran samt andra typer av föräldrautbildning så som COPE 
och Parent Management Training. Jag har valt ut ett 20-tal studier och vetenskapliga artiklar, 
främst amerikansk tidigare forskning då parent trainingprogrammet har sin grund i USA. 
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4.5 Databearbetning, tematisering och analys 

4.5.1 Intervjuer och intervjubearbetning 
Intervjuerna varade i cirka 1-1,5 timme och spelades in på band för att sedan skrivas ut orda-
grant (Kvale, 1997, Patton, 1990). Utskrifterna ägde rum i nära anslutning till intervjuerna. 
Jag valde att registrera intervjuerna genom bandspelare för att själv kunna koncentrera mig på 
ämnet och dynamiken i intervjun (Kvale, 1997). Den ickeverbala kommunikationen tas dock 
ej upp av bandspelaren varav jag efter varje intervju gick igenom mina sinnesintryck av inter-
vjupersonernas visuella aspekter. Jag använde mig sedan av meningstematisering, en form av 
meningskategorisering för att tematisera den stora mängden material. Intervjuerna redovisas i 
form av korta delberättelser och citat under respektive tema. Efter varje tema kommer en 
kommentar till respektive tema och i slutet av resultatdelen en sammanfattande helhetskom-
mentar. En meningstolkning har skett mot bakgrund av valda teorier och från en hermeneutisk 
förståelseansats (Kvale, 1997, Patton, 1990).  
 
Innan intervjun inleddes informerade jag intervjupersonen om intervjuns syfte och hur inter-
vjun skulle gå tillväga. I resultatredovisningen har jag gett generösa exempel från intervjuper-
sonernas berättelser. Lieblich (1998) menar att detta kan bidra till att öka den interna validite-
ten.  

4.5.2 Tematisering och analys 
Efter att ha skrivit ut de fyra intervjuerna i sin helhet påbörjades arbetet med att analysera 
materialet. Jag har analyserat insamlad data genom tolkning av temata, mot bakgrund av val-
da teorier och utifrån en hermeneutisk tolkning. Syftet med analysen var att söka efter möns-
ter och teman i intervjupersonernas berättelser. I analysarbetet har jag därav utgått från det 
hermeneutiska cirkeltänkandet enligt Kvale (1997) och analyserat studiens delteman och dess 
helhet växelvis. Meningstolkning har använts för att placera intervjupersonernas uttalanden i 
en bredare referensram (a.a.) och för att nå en förståelsekunskap vilket innebär att intervjuper-
sonernas uttalanden tolkats utifrån de valda teoretiska analysverktyg och begrepp som presen-
terats i studien. Följande teman har varit i fokus under studien: 
 
 Tankar kring självbild och föräldraroll före parent training 
 Föräldrarnas tankar och upplevelser under parent trainingprocessen 
 Tankar om föräldraroll och självbild efter avslutad föräldrautbildning 
 Kritiska synpunkter på PT och synen på time-out 

4.6 Trovärdigheten i analysen 
 
Verifiering av kunskap diskuteras vanligen inom samhällsvetenskapen i relation till begrepp 
som reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Begreppen har inom samhällsvetenskapen fått 
en position som vetenskapens heliga treenighet (Kvale, 1997). För att beskriva trovärdigheten 
i studiens analys följer en redogörelse för dessa begrepp nedan. 

4.6.1 Intern validitet 
Med validitet avses begreppets funktion att kontrollera om metoden studerar det den avser att 
studera (Kvale, 1997). Jag har valt att ha täta och informationsrika beskrivningar och korta 
delberättelser för att öka den interna validiteten (Patton, 1990). Syftet med uppsatsen var att ta 
reda på föräldrarnas upplevelser och erfarenheter av att delta i ett parent trainingprogram och 
föräldrarna delger i allra högsta grad sina upplevelser och erfarenheter. För att tydliggöra det-
ta har jag därför valt många och detaljrika citat och beskrivningar. För att kontrollera tillförlit-
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ligheten hos intervjupersonernas rapporter och kvaliteten hos själva intervjuandet har jag ifrå-
gasatt meningen i det som sägs och kontrollerat den erhållna informationen genom att ställa 
följdfrågor där intervjupersonerna har fått förtydligat vad de menar. Jag har dessutom valt 
intervjupersoner som jag vet tycker olika under de skilda temana. Detta för att öka bredden 
och spridningen av intervjupersonernas svar. När intervjupersonerna kommer till tals och stu-
dien presenterar täta beskrivningar menar Kvale (1997) att en studie kan sägas ha en kvalitativ 
objektivitet. Med kvalitativ objektvitet avses att det utforskade objektets natur återspeglas och 
att objektet får komma till tals samt att dess verkliga natur kommer till uttryck (a.a.). För att 
besvara uppsatsens syfte har jag försökt fånga intervjupersonernas upplevelser och erfarenhe-
ter av att delta i en föräldrautbildning. Det är svårt att avgöra hur pass typiskt resultatet och 
beskrivningarna är. Men genom att intervjupersonerna har kommit till tals kan man anta att 
den interna validiteten således är god (Marsh et.al., 1978:20).  

4.6.2 Reliabilitet 
Jag har i intervjuguidens utformande valt att ställa liknade frågor om föräldrarnas föräldraroll 
och självbild både före, under och efter utbildningen. Detta för att kontrollera att föräldrarna 
ger likartade svar. Det kan leda till att föräldrarna upprepar sina svar vilket också är min me-
ning för att öka uppsatsens tillförlitlighet. För att säkerställa att utskriften av intervjuerna i så 
hög grad som möjligt, följer intervjun valde jag att skriva ut intervjuerna i en kombination av 
tal- och skriftspråk. Detta för att belysa uttalandets egentliga mening. Det är min förhoppning 
att därigenom också minska risken för felkodningar och att detta ökar resultatredovisningens 
reliabilitet (Kvale, 1997). 

4.6.3 Triangulering 
Det finns olika former av triangulering och jag har valt teoretisk triangulering och undersö-
kartriangulering.  Fördelen med teoretisk triangulering är att man inte förlitar sig på att insam-
lade data går att tolka med ett enda teoretiskt perspektiv utan att flera teorier istället ger en 
utökad analysrepertoar (Alvesson & Sköldberg, 1994). Nackdelen kan vara att de tre olika 
teorierna inte är lika täckande i förhållande till datamaterialet (Kjaer Jensen, 1995).  Jag har 
även använt mig av undersökartriangulering där jag skrivit ut delar av intervjuerna två gånger 
samt gjort analysen två gånger vid olika tidpunkter och tillfällen. Detta för att öka reliabilite-
ten och konsistensen i resultatet (a.a.). 

4.6.4 Generaliserbarhet 
En fråga som ständigt ställs till intervjuundersökningar är om resultaten är generaliserbara. 
Det går inte att generalisera studiens resultat till den övriga befolkningen bestående av föräld-
rar till barn med beteendeproblem men det finns andra alternativ att generalisera resultatet på. 
Jag har valt att generalisera studiens resultat och analys utifrån en naturalistisk generalisering 
samt en analytisk generalisering.  
 
Den naturalistiska generaliseringen menar att personlig erfarenhet utvecklas som funktion av 
erfarenheten. Den visar sig genom en tyst kunskap om hur saker och ting förehåller sig och 
leder snarare till förväntningar än formella förutsägelser. Kvale (1997:210) menar att den na-
turalistiska generaliseringen kan verbaliseras och övergå från att ha varit en tyst kunskap till 
en explicit påståendekunskap. Ett rimligt antagande är att uppsatsens resultat och intervjuper-
sonernas berättelser har framgått ur en tyst kunskap och som lett till förväntningar. Genom att 
intervjupersonerna beskriver sina upplevelser och erfarenheter av att delta i en föräldrautbild-
ning verbaliseras dessa beskrivningar till en uttrycklig påståendekunskap.  
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Analytisk eller teoretisk generalisering innebär att man gör en välöverlagd bedömning om i 
vad mån resultaten från en undersökning kan ge vägledning för vad som kommer att hända i 
en annan situation. Bärkraften i de teoretiska verktygen är att de bygger på en analys av likhe-
ter och skillnader mellan de olika situationerna. Till skillnad från vid naturalistiska generalise-
ringar bygger forskaren sin generalisering på en påståendelogik (a.a.:210-211). Ett rimligt 
antagande är att analysverktygen är ganska generellt giltiga för att förstå den typen av pro-
blem som diskuteras i uppsatsen och att man kan tillämpa samma analysverktyg jag valt för 
att kunna analysera föräldrarnas svar i en annan situation. Samtliga intervjupersoner i denna 
uppsats upplever någon slags förändring eller bekräftelse i sitt tänkande efter avslutad utbild-
ning (se även Seale, 1999).  
 
Jag har bland annat valt kognitiv teori som analysverktyg för att fånga in intervjupersonernas 
upplevelser och tankar. I en annan situation med andra föräldrar som genomgått samma ut-
bildning kan man anta att det hade varit möjligt att använda samma teoretiska generalisering. 
Parent training kan ses som en evidensbaserad och lättutvärderad modell då den bygger på 
konkreta strategier som t.ex. hemuppgifter. Det finns ett flertal författare framför allt inom 
kognitiva teorin som argumenterar för att föräldrarnas tankar om sig själva i hög grad påver-
kar hur de beter sig mot sina barn (Anastopoulos, Smith & Wien, 1998; Patterson, 1978). 
Dessa föräldrar upplever också en lägre självkänsla i föräldrarollen jämfört med föräldrar till 
normala barn (Mash & Johnston, 1983). Kuhn har således med hjälp av sin paradigmteori 
försökt förklara hur kunskap utvecklas och förändras inom vetenskapen. Det sker en föränd-
ring som innebär att hittills gällande teorier på vad som är godtagen kunskap inte enbart byts 
ut och ersätts med andra utan även att dess metoder och fakta i grunden förändras. Om vi till-
lämpar denna insikt på individnivå (föräldrar) är våra grundläggande meningsstrukturer därför 
miniparadigmer som bestämmer både hur vi definierar vår värld och vårt specifika sätt att 
handla i givna situationer (Perris, 1996).     
 
Detta visar på att kognitiv teori är relevant som analysverktyg i en studie som behandlar för-
äldrarnas erfarenheter och upplevelser av att delta i en föräldrautbildning och hur de beskriver 
eventuella nya kunskaper. Man kan anta att parent training förändrar och/eller bekräftar inter-
vjupersonernas meningsstrukturer kring sin föräldraroll som kognitivt giltiga. De övriga ana-
lysverktygen; social konstruktionism och rollteori går hand i hand med kognitiv teori då för-
äldrarnas konstruktion av sig själva i föräldrarollen påverkas av deras eget sätt att tänka och 
hur deras bild av sig själva gestaltar sig, vilket i sin tur påverkar rollen som förälder. Dessa 
analysverktyg som resultatet tolkas utifrån är av stor vikt och är dessa relevanta är det troligt 
att det går att göra liknande studier med liknande resultat, eller argumentera för en viss teore-
tisk generalisering inom området (Seale, 1999: Kvale, 1997).  
   

4.7 Etiska överväganden 
 
Kvale (1997) skriver om de moraliska kvaliteterna hos en intervju i avsnittet om intervjutek-
nik. De etiska resonemang som Kvale för har jag följt och jag har även hållit mig till den 
struktur och de ramar som lyfts fram i avsnittet om intervjuns kvalitet (s.138). Intervjuerna 
utfördes i hemmen och på en arbetsplats med bandspelare. För samtliga intervjupersoner be-
aktades ett informerat samtycke om att delta i studien och de garanterades konfidentialitet och 
anonymitetsskydd. Samtliga har följaktligen gett muntligt samtycke. Tillsammans med inter-
vjupersonen utarbetades den bakgrundsinformation som ges om intervjupersonen i resultatde-
len. I och med att jag varit noga med ett informerat samtycke kan man anta att det inte före-
ligger några direkt uppenbara negativa konsekvenser för intervjupersonerna och mer kunskap 
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om effekterna av parent training anses ligga i deras intresse. Detta är dock ett antagande och 
jag kan därför inte med säkerhet påstå att intervjupersonerna inte lidit någon skada genom att 
delta i studien. Intervjupersonerna gavs således möjlighet att ställa frågor till mig om inter-
vjun och uppsatsen. Efter intervjuns avslut gavs intervjupersonen även tillfälle att reflektera 
över intervjun. Jag har likaledes valt att redovisa och presentera resultaten tematiskt och inte 
via fallpresentation. Det gör att konfidentialiteten lättare kan uppnås eftersom man inte på så 
sätt kan få en helhetsbild av respektive person vid temaredovisningen.   

4.8 Studiens begränsningar 
 
Studien är begränsad i såväl metod som val av intervjupersoner. Anledningen till att jag valt 
att tillfråga två föräldrapar och två ensamstående mödrar är som jag skrivit tidigare att jag 
deltog som observatör i deras i föräldrautbildning under min praktik inom barn- och ung-
domspsykiatrin våren 2004. Det kändes därför naturligt att intervjua dessa föräldrar då de 
hade träffat mig under en tid och att jag själv visste att de skulle ge mig detaljrika beskriv-
ningar. Jag tror även att de kände sig trygga i situationen med mig som intervjuare då det kan 
vara känsligt att prata om sina upplevelser och erfarenheter av att ha ett barn med beteende-
problem. Det skulle dock ha varit intressant att ha ett jämförande perspektiv i studien. Min 
tanke är att jag skulle ha velat intervjua föräldrar från en annan stad, som genomgått utbild-
ningen för några år sedan och med en annan socioekonomisk status. Det hade även varit in-
tressant att göra en mer omfattande kvalitativ studie med fler intervjupersoner samt att kom-
binera denna med en kvantitativ studie genom att dela ut enkäter till föräldrar som genomgått 
utbildningen.  
 
Uppsatsen är också begränsad såtillvida att den enbart innehar ett aktörsperspektiv. Det hade 
varit tänkvärt att ha ett observatörsperspektiv genom att intervjua behandlare/gruppledare. Jag 
hade i uppsatsens början som mål att intervjua behandlare om deras perspektiv på föräldrarnas 
upplevelser. Mitt största intresse låg dock i att få fram föräldrarnas perspektiv av att delta i en 
föräldrautbildning varav jag enbart valde ett aktörsperspektiv. 
 
Valet av teoretiska analysverktyg är också medvetet och begränsat. Ett systemteoretiskt per-
spektiv hade varit intressant då jag har insett att det sociala nätverket har stor betydelse för 
hur utfallet av föräldrautbildningen gestaltar sig. Det hade även varit möjligt med ett inlär-
ningsteoretiskt eller behavioristiskt perspektiv då parent trainingmodellen bland annat bygger 
på social inlärningsteori. Mitt intresse har främst varit de kognitiva förändringar som eventu-
ellt sker hos föräldrarna under utbildningen, därav valet av analysverktyg.  
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5. RESULTAT 
 

5.1 Inledning 
I resultatredovisningen kommer intervjupersonernas citat att redovisas tematiskt. Intervjuper-
sonernas svar kommer också att redovisas utifrån Kvales princip (1997) om att använda det 
citat som bäst belyser frågeställningen. Efter varje huvudtema återfinns en kommentar och 
resultatredovisningen avslutas med en sammanfattande kommentar. Under varje tema finns 
underrubriker för att det ska vara lättare att läsa. Huvudteman är; (1) Tankar kring självbild 
och föräldraroll innan PT, (2) Föräldrarnas tankar och upplevelser under parent training 
processen, (3) Tankar och funderingar kring föräldraroll och självbild efter avslutad utbild-
ning, (4) Kritiska synpunkter på PT och föräldrarnas syn på begreppet time-out. Jag har valt 
att göra ett selektivt urval av intervjupersoner. Samtliga aktörer har genomgått Webster-
Strattons föräldrautbildning under ledning av en psykoterapeut och en psykolog, våren 2004. 
En utvärdering och uppföljning har skett efter utbildningens avslut. Jag har själv deltagit i 
gruppen som observatör under min sista praktik på socionomlinjen, därav valet av intervju-
personer. Jag har valt att använda konfigurerade namn på föräldraparen för att tydliggöra att 
just de ingår i föräldraparen. Jag behåller således beteckningen intervjuperson på de ensam-
stående mödrarna.   

5.2 Intervjupersonerna 
 
5.2.1 Intervjuperson 1: Ensamstående moder i 30 års åldern med två söner, 8 och 6 år. Den 
äldsta sonen (S) har varit aktuell på BUP sedan våren 2003. Fadern bor inte i samma stad men 
de har gemensam vårdnad. Modern står dock för den faktiska vårdnaden. Sökte till BUP när 
hon ansåg att hemsituationen blev ohållbar. Sonen hade ett svårhanterligt beteende med trots-
syndrom och utagerande. Ingen diagnos eller utredning är gjord på sonen. Går nu i resurssko-
la. Har idag ingen kontakt med BUP.  
 
5.2.2 Intervjuperson 2: 30-årig ensamstående moder med två barn. En pojke på 7 år och en 
flicka på 6 år. Sonen (M) har varit aktuell på BUP till och från sedan 3 års ålder. Det pågår för 
tillfället en neuropsykiatrisk utredning, där man hittills har konstaterat att pojken ligger inom 
ADHD-spektrat. Pojken är periodvis väldigt utagerande där han slår sönder saker i hemmet 
samt slår sin lillasyster och mamma. Skolsituationen fungerar relativt bra. Modern samman-
bor numera med en man och hans 11-åriga dotter. Under utbildningen var hon dock ensam-
stående. Hon separerade från pojkens pappa år 2002 och de har gemensam vårdnad om poj-
ken. 
 
5.2.3 PAR 1: Kaj och Lotta är i 45-års åldern och har två söner 12 och 9 år. Den äldsta sonen 
har varit aktuell hos BUP sedan 6 års ålder. Familjen har besökt BUP mer frekvent från det att 
den äldsta sonen blev 9 år. Ingen diagnos eller neuropsykiatrisk utredning är gjord. Pojken 
skolvägrar, vissa dagar går han till skolan med andra inte. Fick förslag om att delta i parent 
training hösten 2003 men det var då kö. Familjen har idag fortfarande kontakt på BUP. 
 
5.2.4 PAR 2: Ove och Eva är i 50 års åldern och har en son (E) som är 10 år gammal. Sonen 
har varit aktuell på BUP sedan 6 års ålder. Enligt föräldrarna har en utredning pågått i 4 år. 
Utredarna kan inte komma överens om vilken som är pojkens problematik. Pojken har haft 
stora problem i skolan och blivit utsatt för mobbing. Han har nu bytt skola och har en resurs-
insats främst under rasterna i skolan. Hemsituationen har dock fungerat relativt bra.  
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5.3 TEMA 1: Tankar kring självbild och föräldraroll före föräldrautbildningen 

5.3.1 Föräldrarnas tankar kring att vara förälder till ett barn med beteendeproblem 
 
Intervjuperson 1: Beskriver hur hon kände sig som en dålig förälder till sitt barn och att hon 
nått botten i sin föräldraroll. 
 
Jag kände mig dålig, jag kände mig… vad är det jag gör som inte dom andra föräldrarna gör 
för att jag ska få ett sånt här barn, vad är det jag gör som blir så fel? Misslyckad och värde-
lös kände jag mig både som person och som framför allt som mamma. Jag hade väl nått bot-
ten i min föräldraroll och kände att nej det här funkar inte längre jag kanske inte ska ha barn, 
jag kanske inte klarar av att ta hand om mina barn, så kände jag och övervägde att lämna 
över dom till någon som klarade av det, så långt hade det gått. 
 
Intervjuperson 2: berättar om att hon kände sig ifrågasatt som förälder av omgivningen vil-
ket resulterade i en känsla av osäkerhet både i sig själv och som förälder. 
 
Man känner sig väldigt ifrågasatt hela tiden. Oerhört ifrågasatt av omgivningen, vilket också 
gör att man blir väldigt osäker på sig själv. Man tycker att barnets beteende måste ju bero på 
att jag gör något fel. Det är en riktig knäck i föräldrarollen… Även fast man i sig egentligen 
vet att man gör gott så man kan och jag kände mig som en hyfsad kapabel förälder, jag tror 
att jag varken är sämre eller bättre än någon annan så stundtals var man fullkomligt förtviv-
lad och tänkte att det måste vara jag som gör någonting som gör att han är så här. Skolan, 
han gick i förskoleklass då när vi fick kontakt igen, och dom sa rakt ut att det är brist på upp-
fostran, brist på grunduppfostran och att det bara var för mig att sätta gränser för honom. 
Det är många gånger som jag känner mig som en väldigt dålig förälder och allra värst har 
väl varit dom gånger man har brutit ihop och satt sig att gråta själv och han kommer och 
tröstar mig. Då känner man sig ännu mer värdelös som förälder. 
 
Föräldrapar 1: beskriver den maktlöshet och den besvikelse de kände för alla metoder de 
provat och att de kanske inte kände sig som föräldrar till ett barn med beteendeproblem i och 
med att sonen inte uppfattas så av omgivningen. 
 
Kaj: Man kände sig maktlös och vi tycker att man har provat allt och ingenting funkar, det 
finns ingenting som jag kan göra för att få honom att göra som jag vill. Han gör som han vill 
oavsett vad vi… det är väl det tycker jag är jättejobbigt… Man tycker att man vänt ut och in 
på sin föräldraroll hur många gånger som helst, vilket gör att man jag tror att när man växer 
upp med ett barn när det är som det ska vara, det som är vanligast, då lär man sig att jag gör 
så här då händer det här.. När man hela tiden inte kan förstå vad det är för spelregler för att 
det här ska flyta och när man blir besviken hela tiden.. Till slut har man ingen vettig föräldra-
roll som funkar och så känns det. 
 
Lotta: Dålig förälder känner jag mig, jag tycker att jag inte är tillräckligt bra när man tappar 
fattningen själv, man blir så provocerad att man blir ett barn själv. Men samtidigt kan jag 
tänka i dom stunderna att det är inte konstigt att jag blir arg. 
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5.3.2 Familjerollerna innan PT 
 
Intervjuperson 1: väljer att beskriva rollerna i familjen som tre barn varav en skulle försöka 
vara någon slags mamma. 
 
Mm, vi var väl nog tre barn som bodde i en lägenhet varav den ena personen skulle försöka 
vara någon förälder, men inte alls va det. Utan alla sa att man vara mamma och man skulle 
bestämma och man skulle sätta regler och vara konsekvent och man skulle göra massa saker 
och alla måsten. Allt det här vardagliga gör man ju på rutin, gör läxor, man tvättar och man 
leker med barnen, men det funkade ändå inte. Barnen eller framför allt S tog väl någon vux-
enroll också eftersom han… (tystnad) jag var ju inte vuxen, så vi var i stort sett tre barn som 
levde här och jag bara försökte leka vuxen kändes det som… jag var mamma och tog ansvar 
och bestämde och sånt där men det funkade inte. 
 
Intervjuperson 2: 
Jag har ju alltid fått vara väldigt tydlig i det man gör med M, han kräver väldigt mycket så 
ofta har jag fått vara kanske onödigt eller mycket mera hård än vad jag velat vara för att man 
kan inte ge vika för honom. Ger man efter en gång så är det sju resor värre nästa gång, utan 
jag har varit mycket tuffare än vad jag egentligen velat vara.  
 
Föräldrapar 1: beskriver sin son som den styrande i familjen. 
 
Lotta: Den här pojken styr vår familj, så han har den styrande rollen, det är lite bättre nu än 
för ett år sedan kan man säga. Men det är fortfarande definitivt så att vi inte får vår vilja ige-
nom. Han kan mycket väl ha sista ordet. Innan sa du… jag då styrde han helt… 
 
Föräldrapar 2: berättar om den negativa stämningen som var i familjen innan PT.  
 
Eva: … jag tror att vårat problem var att vi inte visste hur vi skulle bete oss, hemma fungera-
de det mesta rätt så bra och man försökte skälla samtidigt som man försökte vara snäll och 
uppmuntra och försöka ge honom självförtroende. Jag kände att det var jättejobbigt… Vår 
familjesituation gick ut på att vi hela tiden fick tala om för E vad han inte fick göra. Det var 
hela tiden så.  

5.3.3 Föräldrarnas upplevelser och attityd gentemot sitt barn 
 
Intervjuperson 1: Upplevde sin son som jobbig och tidskrävande samtidigt som hon inte 
visste vad hon skulle göra eller vart hon skulle vända sig för att han skrek efter hjälp. 
  
Jag uppfattade honom som väldigt jobbig och ett stört barn, väldigt enerverande, tidskrävan-
de, pockande på uppmärksamhet hela tiden. Jag tyckte att han var jobbig samtidigt som jag 
kände att han mådde dåligt. Jag tyckte att han var jobbig, det var så stundtals att jag kände 
jag tycker inte om honom längre. Han kan omöjligtvis vara mitt barn samtidigt som jag kände 
att jag kan inte bara låta det här gå förbi. Det var en väldigt dubbel känsla, en jobbig känsla 
för att man när man står där att man inte vet vad man ska göra, vart ska jag vända mig, vem 
kan hjälpa mig, vad kan dom göra? 
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Intervjuperson 2: beskriver perioden innan då sonen var mycket utagerande både mot sin 
mamma och sin lillasyster. 
 
Precis perioden innan var fruktansvärd, då hade vi hållit på i några månader och det var så 
fruktansvärt utåtagerande, han försökte strypa mig, han slog sönder allt… allt, allt. Varenda 
teknisk pryl hemma har han slagit sönder eller pillat sönder eller skruvat sönder. Han har 
slitit loss tapeter från väggarna, han slog sin lillasyster så att hon var gul och blå. Jag var 
tvungen att emellanåt att till och med när hon hade gått och lagt sig låsa dörren så att han 
inte kunde springa in och ge sig på henne. Men som sagt när han började ge sig på mig och 
börja strypa mig, kände jag att det är en sak, då var han sex år, det är en sak att hantera en 
6-åring men hur hanterar jag en 9-åring för han är ganska stark, ganska stor och stark. Hur 
hanterar jag en 9-åring, en 6-åring får jag bort händerna, men gör han samma sak när han 
är 9, vad händer om jag inte får bort händerna. Det ganska splittrat för att det är ju ens barn 
och man älskar sitt barn men samtidigt finns det ju ingenting som man kan bli så otroligt arg 
på heller.  
 
Föräldrapar 1: skildrar sina känslor gentemot sin son som ett monster och totalt egocentre-
rad. 
   
Lotta: Som ett monster… 
Kaj: Totalt egocentrerad, bara styrd av sina egna behov totalt, ”couldn´t care less” för andra 
när det gäller behov. Annars har han en väldig medkänsla och känsla överhuvudtaget för vad 
som är rätt och fel. Han ser inte riktigt det där i förhållandet till sig själv. Hänsynslös, to-
talt… 
 
Föräldrapar 2: beskriver sin son som aggressiv och ständigt beredd på att försvara sig 
 
Eva: Han var helt slut. Han mådde inte alls bra…han var ju otrolig aggressiv. Han var hela 
tiden förberedd på att ”något kunde hända idag, något kommer att gå åt skogen, jag måste 
försvara mig”. Han var dödsslut och jättedeprimerad och ledsen.  
Ove: Han var inte så pratsam om de här känslomässiga sakerna överhuvudtaget, han sa inte 
någonting.  

5.3.4 Föräldrarnas tankar om sin inställning till deras barn 
 
Föräldrapar 1: Lotta framställer sig själv som en misslyckad förälder och människa och att 
hon då tappat föräldrarollen. 
 
Lotta: Ja, det är helt fruktansvärt. Jag tror att då är man inte misslyckad förälder, då är man 
misslyckad människa för allting är helt misslyckat. I dom stunderna då man inte vill att han 
ska vara är alls, har det passerat det här med föräldra/barn-roll. Gjort för mig i alla fall, det 
bara blir kolsvart, allt är misslyckat. Då har man ju tappat föräldrarollen, så kanske, den är 
inte kvar längre.  
Kaj: Det är bara lite nyanserat, det här är inte varje dag avbrutet utan det är när man kom-
mer ihop sig om något och man har olika åsikter. Det är inte fullt så här jävligt som det låter 
tycker jag. Om det hade varit så här precis 100 % av tiden då hade man ju inte orkat 
Lotta: Ja fast där tycker vi lite olika, men det är delvis p.g.a. att jag har mer tid med barnen, 
spenderar mer tid med barnen. Det är aldrig lugnt… Man stöter hela tiden på saker och han 
klarar inte av dom grejerna som han stöter på, det tar stopp varenda minut är det något litet 
stopp. Man kan inte fungera som lugn och sansad och harmonisk människa. 
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Intervjuperson 1: beskriver det ständiga dåliga samvetet att inte kunna hjälpa sin son och för 
sitt eget beteende och handlingar gentemot sin son. 
 
 Jag bara kände någonstans att när man gick och la sig om kvällarna då hade man det här 
dåliga samvetet; varför gjorde jag si varför gjorde jag så, varför sa jag så, varför är det så 
här? … och sen å hela tiden kände jag så här, jag måste göra någonting, men jag kom aldrig 
någonstans, jag kunde aldrig ta steget… för att jag kände mig så misslyckad, att det var fel på 
mig, det VAR fel på mig tyckte jag, och det finns väl ingen som kan hjälpa mig… Dom kanske 
kommer ta barnen ifrån mig för att jag inte klarar av det här. 
 
Intervjuperson 2: berättar om känslor av ilska och frustration inför sonens beteende 
 
Det var ju mycket ilska… saker som man kläcker ur sig när man är tillräckligt arg… Det blir 
någon form, jag ska inte säga hatkärlek, men man var otroligt trött på honom och kände 
ibland att jag måste själv låsa in mig för att inte klippa till honom helt enkelt. Jag har tänkt 
många gånger ”tur att jag är hyfsat normal”, så att man har dom här spärrarna för att dom 
här lägena… Jag försvarar det inte, men jag kan förstå varför man slår barn” Det är så otro-
ligt frustrerande när man vecka efter vecka får allting sönderslaget. 
 
Kommentar till TEMA 1: 
Intervjupersonerna beskriver hur de ser på sin egen föräldraroll och självbild innan föräldra-
utbildningen. Samtliga föräldrar har känt sig som dåliga föräldrar och ofta maktlösa i förhål-
landet till sitt barn. En intervjuperson nämner också att hon känt sig ifrågasatt som förälder av 
omgivningen. Intervjupersonerna ger också en bild av upplevelser av dubbla och splittrade 
känslor för sitt barn. En av intervjupersonerna nämner att hennes självförtroende och föräldra-
roll var körd i botten före utbildningen. Forskning visar också att föräldrarna känner sig in-
kompetenta när de känner att de inte kan kontrollera och påverka sitt barns beteende. Föräld-
rarna saknar en känsla av kontroll, ”sense of control” (Sobol et.al., 1989) Detta förstärks av de 
klagomål man ofta får höra från barnets lärare, grannar och släktingar (Lahey et al., 1988;  
Mash & Johnson, 1990). 

5.4 TEMA 2: Föräldrarnas tankar och upplevelser under parent trainingprocessen 

5.4.1 PT-processens påverkan på tankar och emotioner 
 
Intervjuperson 1: berättar att hennes självförtroende successivt byggdes upp under processen 
och att hon redan efter första gången kände att hon skulle fixa det här. 
 
Den byggde nog upp mitt självförtroende successivt, hela tiden som förälder… Ja det var som 
att knäppa på fingrarna. Jag bara kände så att det är nu eller aldrig och jag tror ändå att när 
jag gick dit var jag ändå så där jättehjälpsökande och redan efter första gången jag varit där 
så kände jag, jag kommer att fixa det här…det kommer att vara jättejobbigt och jättetungt 
men jag kommer ändå, jag vet inte jag hade redan fokuserat på det där. Jag kände att gör inte 
jag det här nu, så kommer det inte att funka någon gång och, det är ingen annan som kan 
göra det åt dig. Du är mamma till dom två barnen och du ska se till att det här funkar. Så det 
var verkligen så här wow, från natt till dag och tror aldrig att jag känt en sån känsla någon 
gång i hela mitt liv. Det var hur häftigt som helst… 
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Föräldrapar 1: berättar att processen sammanförde dem i tankarna och betonar vikten av att 
tänka på samma sätt i ett föräldrapar. 
  
Kaj: Den gjorde att vi tänkte på samma sätt ett tag… under den där perioden, jämfört med 
innan. Så har det ju varit förut när man träffats och pratat, tillslut drar man åt samma håll. 
Men det är det som är så svårt under den här typen av bombardemang som det innebär att ha 
ett barn av den här kalibern hemma. Till slut så orkar man inte, då är det väldigt viktigt att 
man drar åt samma håll, att man tänker på samma sätt eller att man gör samma saker och att 
man inte börjar hacka på varandra och kritisera och det är lätt att det blir så när man inte vet 
vad man ska göra. 
 
Föräldrapar 2: Eva beskriver ett mer positivt tänkande  
 
Eva: Jag började tänka positivt, att inte vara arg att inte skälla från början. Att börja med att 
försöka ta det vänligt och positivt, att försöka vända allting till positivt, så mycket som mycket 
det går. Det har också gett mig mycket att peppa E på dagarna, med just det här att ”idag har 
vi någonting att kämpa för, idag ska du inte göra det i skolan t.ex.”. Det var faktiskt de bästa 
sakerna från början om du klarar av det här så får du det här… ”belöningssystemet”.  

5.4.2 Mötet med andra föräldrar med liknande problematik 
 
Intervjuperson 1: beskriver den trygghet hon upplevde att möta andra föräldrar i samma si-
tuation. 
 
Många av de tankar som jag själv har, innersta tankar som man många gånger kanske inte 
vågar säga till någon, inte ens säga högt för sig själv, det pratade man om där också, att dom 
andra föräldrarna kände precis likadant som jag och att det inte var fel och det var inte kons-
tigt. Det kändes väldigt tryggt för mig att det fanns andra föräldrar som kände och tyckte pre-
cis likadant som jag. Att jag inte var ensam. 
 
Intervjuperson 2: anser att det manliga perspektivet från papporna i gruppen var positivt för 
att se hur personerna i de olika föräldraparen tänkte. 
 
Det man upplevde med dom andra, dels tycker jag att det var otroligt positivt att det var and-
ra pappor med, för jag tycker att det är ju mest mammor som håller på. Antingen är det 
mammorna som vill se problemen eller dom som har tid, eller dom som är närmast barnen 
eller så. Jag tycker att det var otroligt bra att det var pappor med i det här som kunde ge den 
manliga synvinkeln för att hur jämställd man än vill vara så är det skillnad mot hur barn be-
ter sig mot sin mamma och pappa. Så det var ju otroligt spännande att höra dom andra, hur 
dom hade det, eftersom jag lever ensam med M så, se… hur dom hade diskussioner, den ena 
upplevde en sak och de andre upplevde en annan sak. För den ene föräldern fungerade en sak 
medan det inte fungerade för den andra. Också samspelet mellan två, det såg jag ju också när 
jag levde med barnets pappa, att vi hade ju väldigt olika sätt att se på saker och hantera sa-
ker.  
 
Föräldrapar 1: beskriver en känsla av att bli styrkta av att lyssna på de andra föräldrarna. 
 
Kaj: Man fick höra hur de andra hade det och då tänkte man att de har samma helsike och då 
fick man en känsla av att det kanske inte… ja man blev lite styrkt då, att vi är flera stycken 
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och det är andra vettiga människor, som verkar vara vettiga människor som har det här pro-
blemet också. 
 
Föräldrapar 2: kände en lättnad över att träffa andra föräldrar som hade barn som också be-
tedde sig konstigt. 
 
Ove: Det var hemskt trevligt att träffa flera som hade samma problem (skratt). Det var en 
befrielse. Man tror hela tiden att ensam med att ha det som man har det.  
Eva: Men jag tycker att man stärktes i att man fick bekräftelse på att han var inte det enda 
barnet som betedde sig på det och det sättet. Så blir man så himla på något sätt lycklig, det är 
fel ord att säga men egentligen så handlar det om att man blir nästan lättad över att andra 
barn också… åh va skönt då är jag inte jättekonstig förälder som har fått ett jättemysko barn. 
Det kanske inte är så ovanligt att dom gör så där. Det blir så mycket lättare sen att veta hur 
man ska bete sig som förälder, så just det uppskattade jag. 

5.4.3 Synen på sig själv och tankar kring detta under processen 
 
Intervjuperson 1: Beskriver hur hon innan PT ville vara som mamma och hur hon såg på sig 
själv under processen 
 
Jag kände mig nog som om jag var under en process, alltså med mig själv, som mammaroll, 
som… jag gjorde en otrolig utmaning så kändes det som, och det påverkade inte bara min 
föräldraroll utan mig själv som person. Alla människor som är föräldrar eller oavsett om man 
är föräldrar har en viss syn på hur ett liv ska se ut, hur man vill ha sitt liv. Jag tror att det 
påverkade mitt sätt att se på mig själv… att jag kände att jag blev lite starkare i mig själv, jag 
var inte ensam. Jag fick stöd i det jag sa samtidigt som jag kände att om jag är stark i mig 
själv eller blir jag stark så blir jag en bra mamma, mår jag bra så blir jag en bra mamma och 
en glad mamma… Jag vet inte, det är så svårt att förklara men det var som att hela liv stod 
och föll med den här PT. Hade inte jag fixat det och kände att det hände något med mig så vet 
faktiskt inte jag vad som hade hänt. Jag var så nere i botten, kändes det som och det är ju 
bara något som jag kan se idag, då såg jag inte det. Det har påverkat mig otroligt som person 
för att jag känner mig starkare. Eftersom jag blir starkare och mår bättre så blir jag en så 
mycket bättre människa. 
 
Intervjuperson 2: kände sig som en duktig och mogen förälder och att hon kanske hade 
kommit några steg längre än de andra i gruppen. 
 
Jag måste säga det kändes bra och jag kände mig som att jag… det låter väldigt fel men jag 
kände mig som att jag har nog kommit flera steg längre än många utav de andra föräldrarna. 
Kanske på grund av utbildning och erfarenhet… men det kändes många gånger som att jag 
hade tänkt och reflekterat mycket mera kring saker än dom andra föräldrarna hade gjort. Jag 
har ju testat alla metoder som jag överhuvudtaget kan komma på och det kändes inte som att 
alla hade gjort det, kanske mer stått handfallna. Så att jag kände mig ganska duktig eller hur 
man nu ska uttrycka det, i det här. Som en ganska mogen förälder fastän jag kanske var den 
yngsta, att jag någonstans ändå i grunden känner mig som en bra förälder, även fast det är 
svackor ibland.   
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Föräldrapar 1: beskriver sig själva som mer lugna och att hemuppgifterna fått dem att re-
flektera mera. 
 
Lotta: Jag kände mig lugnare som förälder och vi var ganska dåliga på att göra läxorna eller 
det var svårt att genomföra, svårt att få killen att vara med…Läxorna var bra i alla fall, där-
för att dom satte igång tankarna hos oss och ibland provade vi och kände att det här var helt 
fel, det var ingenting för oss eller det här hade kunnat gå men det gjorde inte det, det kan gå 
någon annan gång. Vi reflekterade kring läxorna, det gjorde vi. 
 
Föräldrapar 2: beskriver sig själva som mer balanserade och inte så splittrade i hur de skulle 
bete sig. 
 
Ove: Det kändes ganska skönt, det kändes jättebra tycker jag. Man fick råd på hur man skulle 
uppföra sig och vad man kunde göra och vad man inte skulle göra. Man kände sig balanserad 
själv. Man hade så mycket olika medel att jobba med.  
Eva: Man fick fokusera sig också en ganska lång tid på olika att göra saker bättre. Det gjorde 
att man inte var så splittrad i hur ska jag bete mig nu… Denna vecka ska vi jobba med det här 
och det här. Det gjorde att vi kände tror jag båda två att vi kunde koncentrera oss mycket mer 
och vi slapp fundera på så mycket andra saker. Det gjorde oss mycket lugnare också, vilket 
gjorde att även E tror jag, fick det lugnare runtomkring sig. Det var hemskt bra stöd att han 
inte behövde fundera på så många olika saker. 

5.4.4 Relationen till partnern/barnet under processen 
 
Intervjuperson 1: beskriver situationer då hon tidigare blivit irriterad och arg men som hon 
tänkte mer logiskt kring. 
 
Jag lärde mig under den processen att vara konsekvent. Alla barn måste ha konsekvenser och 
ramar, regler att gå efter. Det visste jag egentligen innan men ännu mer under den här pro-
cessen och jag tror att både S och A kände med mig; wow det är någonting som händer som 
vi inte riktigt har kontroll över. Det är en otrolig häftig känsla att känna… det är som när 
man ser på film ibland när hakan hänger ända ner i golvet… men va? Situationer som upp-
står varje dag som jag kanske förut hade blivit irriterad eller arg över, de hände inte… Jag 
tror någonstans att han slappnade av lite. Han behövde inte vara vuxen eller någon man eller 
pappa eller vad det nu för slags roll han hade tagit på sig, det vet inte jag. Det var häftigt att 
testa alla de här grejerna som jag fick med mig hem, alla de här verktygen, alla de här saker-
na att göra, att säga, att bete sig eller hur jag kan göra för att få bort ett beteende och det 
sättet att göra det är inte alls svårt. Det är bara att tänka ganska logiskt egentligen för när 
man är där, är det inte lätt för man får inte med sig det här logiska någonstans.  
 
Intervjuperson 2: anser inte att relationen till sonen förändrades något möjligtvis en öppnare 
kommunikation dem emellan. 
 
Det blev väl mera tydligt ändå att vi pratade om de svårigheter han har. Vi pratade om att jag 
gick i skolan för föräldrar, att man ska lära sig och hur jag ska hjälpa honom om han blir så 
orolig som han blir. Så att… det pratade vi mera om så. Annars tycker jag att… han har ju 
alltid gått upp och ned och själva relationen så tycker jag inte förändrades någonting. För att 
han har alltid haft stökiga perioder då man inte når fram och sen har han andra perioder när 
han är otroligt mjuk och vi kan ha jättemysiga stunder tillsammans.  
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Föräldrapar 2: Berättar om hur relationen till varandra och barnet förändrats till mer positiv 
och att de som föräldrapar hade något mer konkret att prata om under utbildningen.. 
  
Eva: Vi hade någonting konkret att prata om, olika saker. Och att vi kände båda två att vi inte 
vara ensamma med dom problemen vi hade. Som sagt blev det också en lugnare situation här 
hemma och det blev ju mer positivt, tycker jag. Mm (tystnad), den påverkade oss mycket just 
det här med att vi försöker att tänka mer positivt mot honom och försöka hjälpa honom att 
han kan själv. Med lite uppmuntran och lite stöd kan han ändra ett beteende och det handlar 
mycket om att ändra ett beteende i små steg. Han behöver inte klara det på en gång utan han 
får ta en liten bit i taget. Man insåg att man får kämpa och ta en bit i taget, han kan inte klara 
av allting på en gång. Kanske lite grann, jag i alla fall tänkte att man kanske inte ska ställa så 
höga krav, man kanske ska dra ner på kraven. 
 
Intervjuperson 1: På frågan om IPI har saknat en partner svarar hon följande: 
 
Ja, det har jag mycket. Just det här vuxna nära stödet som man har vardagligen. Nu har jag 
haft min lillebror som har varit väldigt mycket här och betytt väldigt mycket, som när han 
varit här har tagit över den här rollen, alltså hjälpt mig med den rollen och som barnen har 
otroligt mycket respekt och känslor för honom också. Det har blivit väldigt enkelt och natur-
ligt och som dom inte tycker är konstigt och inte jag heller. Det är en roll som han tagit på sig 
utan att han jag har bett honom. Han har sagt till mig att nu orkar inte du. Det har blivit så 
att säger inte jag någonting men han säger, då är det som gäller. Jag tror att min bror förstod 
det här med mig också att det var inte långt kvar innan jag inte orkade alls och därför blev 
det så… det blev så naturligt. Men ja absolut, jag har saknat en partner som har kunnat tagit 
det här vardagliga med mig, stöttat och pratat. 
  
Kommentar till TEMA 2: Intervjupersonerna ger sin syn på sina egna tankar och upplevel-
ser under föräldrautbildningen. Gemensamt för de flesta av intervjupersonerna är att de börja-
de tänka mer positivt. Föräldraparen upplevde att de började tänka på samma sätt och handla-
de mer positivt i relation till sitt barn. Många kände också att de var ensamma om sitt problem 
innan utbildningen. För samtliga intervjupersoner upplevs därför mötet med andra föräldrar 
som positivt och givande. Intervjupersonerna anser sig ha blivit styrkta av de andras berättel-
ser. Merparten av intervjupersonerna kände sig lugnare och mindre splittrade under proces-
sen. Forskning och utvärdering av parent training har bland annat givit positiva resultat i bar-
nets beteende, föräldrars beteende, föräldrars attityd till sitt barn samt upplevd stress (Brestan 
& Eyberg, 1998; Kazdin, 2000; Webster-Stratton & Taylor, 2001; Eresund, 2002).  

5.5 TEMA 3: Tankar och funderingar efter avslutad utbildning  

5.5.1 Tankar inför den sista träffen med gruppen 
 
Intervjuperson 1: beskriver en dubbelkänsla då hon både var glad och ledsen för att utbild-
ningen var slut. Även en slags separationsångest och en rädsla för att stå på egna ben. 
 
Kommer jag kunna fixa det här helt och hållet själv nu, utan stöd och utan råd från dom and-
ra i gruppen? Lite utav en separationsångest mot en grupp som ändå att betytt väldigt mycket 
för mig under en relativt lång tid. Samtidigt som jag var glad och positiv var jag väldigt led-
sen och osäker. Så kände jag. Allting funkade så bra under själva processen men sen när man 
plötsligt, jag stod ju på egna ben hela tiden egentligen, men det kände inte så. Det var en 
trygghet att komma dit varje måndag och prata om saker och ting, egna erfarenheter, vad 
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som hade hänt under veckan eller hur dom såg på saker. Det blir ju en bearbetningsprocess 
som jag kände kunde få fortgå lite till. Det var mycket känslor då. Jag sa väl så sista gången, 
finns det ingen fortsättning eller någonting? Man var rädd att stå på egna ben liksom. 
 
Intervjuperson 2: beskriver en process som hade behövt fortgå ett tag till och en förhoppning 
om en fortsättning. 
 
…en förhoppning om någon form av fortsättning, för att det känns som att man bara hade 
påbörjat någonting. Det känns som en process som man skulle behöva hålla på med väldigt 
väldigt länge. Det är värdefullt att också se dom andra och hur dom andra har lyckats eller 
mindre lyckade saker. Så att det känns som att det här bara var en liten liten grej. Man kan 
prata med psykologer och så och få tips men det är minst lika värdefullt att träffa andra för-
äldrar där som har testat och man ge varandra tips och det här gjorde jag. Även om det finns 
grundtips hur man kan göra är varje barn väldigt unikt och är man då en grupp om sex för-
äldrar har man kanske testat sex olika varianter och då kan man få lite tips istället för att 
uppfinna hjulet varenda gång själv. Jag hade och har fortfarande inte släppt den tanken om 
att det blir någon form utav fortsättning. 
 
Föräldrapar 1: förklarar att de kände sig nöjda med utbildningen men fortfarande vilsna vil-
ket som egentligen är problemet. 
 
Lotta: Vi hade kunnat fortsätta men nu när man inte har gjort det känns det som att det räckte 
för oss då. Det kanske har att göra med att vi är så vilsna i vad det är som är problemet. Det 
kanske känns på ett annat sätt när man inte längre letar på samma sätt. Om man har en dia-
gnos som man får från BUP om vi säger ADHD, så finns det ju massor med kunskap samlat 
sen tidigare hur vi brukar hantera det och då kanske en föräldrakurs till kan kännas bra som 
allmänt stöd. Man vet var man är någonstans och då har man det som ett allmänt stöd och 
särskilt om man är ensamstående. Men det är kanske det också att vi blev så samkörda att det 
behovet tillfredställer vi nästan med varandra.  
Kaj: Det är lättare att prata… Hitta begrepp och ord för vad det är vi försöker prata om.  
Lotta: Ja, vi kan ju fortsätta prata själva och nästan på samma sätt som på kursen. Vi har ju 
kvar det sättet att prata, delvis i alla fall. 
 
Föräldrapar 2: berättar om en insikt i sonens problematik och om vilka metoder man kan 
använda för hantera svåra situationer. 
 
Ove: Det kändes som man hade fått väldigt bra utbildning eller insikt i problematiken, dels 
sin egen och sen E och vad det fanns för sätt att tackla det hela.  
Eva: Ja men det stämmer ju. Men samtidigt kändes det lite så här att man kanske skulle vilja 
ha någon uppföljning och frågan är vilken. Jag vet att jag tänkte att det hade varit bra om 
man hade fortsatt och träffas och prata lite grann mer om olika problemområden. Det här är 
ju en pedagogik som man då försöker följa hur man då ska bete sig mot barn med beteende-
störningar generellt sett. Men man skulle vilja ha en fortsättningskurs där man fortsatte att 
utbyta erfarenheter, vad man kan göra, stötta varandra på annat sätt och man kan ha olika 
teman i den också. Det borde finnas något sådant forum, någon kvällskurs för föräldrar som 
gått den här utbildningen som man kan fortsätta att träffas, så att man får lite ”pepping”. Att 
man fortsätter att jobba med den här pedagogiken och vara aktiv och så har man att tema 
varje gång. Man behöver någon att bolla med, det är lite så jag ser på det hela. Det gav en 
mersmak, som man skulle vilja ha mer av, den här kursen. 
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5.5.2 Självbild och föräldraroll idag 
 
Intervjuperson 1: beskriver sig själv som stabil och en betydligt mycket bättre mamma efter 
avslutad föräldrautbildning. 
 
Stabil, står med båda fötterna på jorden och vet precis vad jag vill och vad jag ska göra. Jag 
är en betydligt mycket bättre mamma. Idag är jag den som jag vill vara, en glad och sprallig 
tjej och jag är och idag är jag den mamman som jag vill vara eller på god väg att kunna bli 
den mamman som jag gärna vill vara. Det känns jätteskönt. Mina barn är idag bara barn som 
dom ska vara. Jag tittar på dom här papperna som vi fick kanske en, två gånger i månaden. 
Det hjälper en också att man liksom ”ja just det, jaha okej”. Det känns mycket bättre. Jag har 
mycket bättre självförtroende och allting, ja. 
 
IP1 fortsätter med att berätta om att hon hanterar situationer mycket bättre idag och att hon 
har ett annat tänkande, mer vidsynt. 
 
Jag har väl lärt mig någonstans… om någon människa står och skriker åt mig lyssnar inte 
jag. Varför skulle då mina barn göra det? Så jag försöker hålla en låg samtalston och försöka 
få… jag hanterar situationen betydligt mycket bättre än vad jag gjorde förut. Man har ett 
annat tänkande… som är mer vidsynt, antagligen för att man har fått de här verktygen att gör 
så här, testa det här. Sen så är det ju så man känner ju sitt barn man vet vad den kan gå igång 
på, vad den kan bli arg på, på ett helt annat sätt än vad jag gjorde innan. Förut så kändes det 
mest som det spelade ingen roll bara jag nämnde ordet NEJ så blev det jordens liv och nu 
behöver jag kanske inte ens använda ordet NEJ utan jag kan säga att ”idag passar inte det så 
bra”. Jag försöker göra situationen så lätthanterlig som möjligt, försöker se de här vägarna 
som man kan gå. 
 
Intervjuperson 2: anser att hon fått en bekräftelse om att vara på rätt spår men att hennes sätt 
att tänka inte har förändrats, mer att hon känner sig starkare i det hon gör efter avslutad ut-
bildning. 
 
Jag känner att jag är på rätt spår, sen gäller det att hitta nya strategier för att hans problem 
växlar väldigt mycket. Det funkar en vecka, det är helt verkningslöst veckan efter. Jag får hela 
tiden växla strategier, ibland funkar det med någon gammal strategi som jag använt men 
ibland måste jag hitta på något helt nytt. Men generellt har jag fått bekräftelse att jag är på 
rätt spår och det är ju väldigt skönt, att få den bekräftelsen. Så att jag har nog inte förändrat 
mitt sätt utan mera känt mig starkare i det jag gör.  
 
Föräldrapar 1: känner sig mer stabila men upplever fortfarande maktlöshet i vad de gör. 
  
Kaj: Det händer ju fortfarande att man känner sig fullständigt totalt maktlös, som i ett svart 
hål bara, det spelar tydligen ingen roll vad jag gör, tycker jag. Just det här att vi mer drar åt 
samma håll det är värt mycket. Men ändå på något sätt har man vaskat fram något sätt, man 
har i alla fall provat en massa grejer som inte funkar som borde funka…  
Lotta: Jag känner mig mer stabil… man tittar hellre bort och låtsas inte se eller låtsas inte 
höra om han t.ex. inte går till skolan, så låtsas vi inte om det för han vet ju redan att han bor-
de vara där. 
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Föräldrapar 2: beskriver en ökad trygghet men att det är flera influenser som har påverkat 
utfallet. 
 
Ove: Det känns tryggare på något sätt men det är flera influenser som gör att det blir trygga-
re, dels har vi inte en massa föräldragrupper som har åsikter om hur E uppför sig eller lärare 
som har så mycket åsikter heller. Det flyter på, först så känner man sig tryggare med det som 
man lärt sig förrän man trillar ur med jämna mellanrum i alla fall. Han blir lättare att ha och 
göra med hela tiden och hans självförtroende stärks också. 

5.5.3 Relation och attityd till barnet/partnern idag 
 
Intervjuperson 1: berättar om en ökad förståelse för sin sons problematik. Idag är hon sin 
sons vän men på ett helt annat plan än tidigare. 
 
S och jag har under hela den här processen och det även när det varit jobbigt och även idag 
en väldigt bra relation. S är väldigt verbal, pratar väldigt mycket om sina känslor och vad 
han tycker och känner, både bra och dåliga saker. Han och jag har något underförstått med-
vetande/samförstånd att det här är jobbigt. Vi har mer, jag tror att han känner att jag är mer 
mamma idag så han är lugnare i sig. Jag… förstår honom på ett helt annat sätt. Förut förstod 
jag ju inte varför han blev så arg och varför han reagerade. Jag kan väl känna mig mer att 
när han blir så där arg att jag går ner på hans nivå och känner okej det är helt okej, du får 
jättegärna vara arg. Men jag kan ändå vara mamma och konsekvent och bestämma och tala 
om för honom att det finns saker i världen som han inte kan bestämma. Innan var vi polare, vi 
var kompisar som bråkade mycket.. Jag är hans vän idag men på ett helt annat plan. Jag tror 
att han är mer trygg idag än vad han var tidigare. Idag är vi mer som mor och barn. Jag är 
mer konsekvent och talar om att det är jag som bestämmer. Han mår bättre av det och han 
behöver det. 
 
Intervjuperson 2: menar att det inte är någon skillnad i relationen och familjerollerna efter 
utbildningen utan mer en bekräftelse på att hon gör rätt och kommer fortsätta på samma sätt 
som tidigare. 
 
I grunden har vi alltid haft en bra relation, det är väl därför det lilla halmstrå som jag har 
hållit med att han vågar agera ut mot mig, det måste betyda att han är trygg. Sen sommaren 
verkar… han ha mått bra, lugn, trygg och glad. Men sen två veckor tillbaka har han varit på 
gång igen, så att just nu är det lite påfrestande för att tidigare var han väldigt utåtagerande, 
nu är han precis tvärtom. Han är rädd för allting, så att nu hänger han i mina kläder och han 
kan inte sova själv, han kan inte göra någonting själv. Peppar, peppar så har han gått till 
skolan, men annars han kan inte klara av någonting själv. Han ska helst sitta i knäet på mig 
hela tiden. Han har också flera gånger den senaste tiden skruvat upp sig, varit väldigt orolig, 
ångestladdad fast han själv verkar inte riktigt veta vad det handlar om heller, och jag har 
ingen aning. Grundrelationen tycker jag att vi har väldigt bra, det känns som att han litar på 
att jag finns och att jag hämtar honom. Jag tror att han litar på mig.  Jag tycker inte att det är 
någon skillnad i rollerna efter utbildningen utan det är som jag sa tidigare mer bekräftelse på 
att jag är på rätt linje och jag kommer fortsätter ungefär som jag alltid har gjort. 
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Föräldrapar 1: anser att de är tryggare och lugnare efter utbildningen och att de kan se små 
ljusglimtar av förändring hos sonen. 
 
Kaj: Om vi blir tryggare och lite lugnare, just att man ser att andra människor har det här. 
Man blir av med lite av den här skuldkänslan man har att man inte klarar av det, och att man 
märker att vi inte är så mycket ute och cyklar i alla fall är andra, vilket gör att man blir lite 
tryggare.  
Lotta: Det är lite ljusglimtar, han kan komma och söka kontakt på ett bra sätt ibland, igår 
kom han och pussade dig god natt på kinden. Det är bara jättekonstigt. Sådana små ljusglim-
tar av ömhet att han är mjuk istället för hård och kantig. Det är helt fantastiskt.  
 
Föräldrapar 2: menar att relationen till partnern inte har förändrats i någon större omfattning 
mer än att de har fått nya input att diskutera.  
 
Ove: Vi har haft det på ungefär samma sätt, det har inte varit så stor skillnad, vare sig före 
eller efter. Det är väl mer nyanser möjligtvis.  
Eva: Men vi har väl kanske fått nya ”input” att diskutera om och det får man väl hela tiden 
och så känna den där lättnaden som man har gemensamt… att vi inte är ensamma. Det kom-
mer vi tillbaka till mycket när det är jobbigt. 
 
Eva fortsätter med att beskriva den förändrade relationen till sonen. Han har idag fått större 
ansvar och kommunikationen dem emellan är mer öppen. 
 
E har fått ett större ansvar, men samtidigt måste man ställa krav på honom också, det följer 
ju med ansvaret. Det är en ständig kamp mot att det ska gå bra att det inte ska gå dåligt och 
hur man ska bete sig. Det är väl lite det vi pratar om här hemma. Kanske att han får veta mer, 
vi är mer öppna med honom. Samtidigt så måste man ju säga att man inte kan lägga på ho-
nom hela ansvaret heller, ibland blir det så att han får ta ansvar för sina egna handlingar och 
det blir ju också fel ibland. Vi måste tänka oss för så att han inte får för stort ansvar, utan att 
han var ta de här mer praktiska sakerna. Det är en svår situation men vi gör ju allt för att 
försöka hjälpa honom så att han ska få det så enkelt som möjligt för att kunna bearbeta de 
här små bitarna så att det blir bättre och bättre och att han ändrar beteende för olika saker 
hela tiden.  
 
Intervjuperson 2: beskriver skillnaden av att ha varit ensamstående mamma till att ha en 
partner. 
 
Att ha en annan vuxen som ser samma saker som jag så att vi pratar om samma sak och sen 
också när M är som värst och kräver all min tid och uppmärksamhet då går han in och tar 
lillasyster som tycker otroligt mycket om honom. Hon får uppmärksamhet, tid och nattning, 
inte av mig men en god ersättare. Det gör att mitt dåliga samvete dövas mera, vilket gör att 
jag i min tur kan känna mig mera tillfreds med att även fast det tar två timmar att natta M så 
har jag inte den där stressen i kroppen för att jag vet att hon har det bra på andra sidan väg-
gen. Det i sin tur påverkar säkert M för att han känner det här för att han är otroligt känslig 
för hur jag mår, hur jag uppträder. Att vara två är en otrolig skillnad både för att jag kan 
prata med honom och dels för det praktiska i det vardagliga… 
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5.5.4 Föräldrautbildningens betydelse för rollen som förälder  
 
Intervjuperson 1: beskriver att hon idag är den mamma hon vill vara. 
 
Det har haft en enorm betydelse för mig. Innan jag började på PT var jag väldigt villrådig 
och kände mig väldigt hjälplös sen har den hjälpt mig genom de olika verktyg, olika sätt att 
hantera olika situationer som jag förut tyckt vara ohållbara. Jag var väldigt nere i mitt själv-
förtroende, både som mamma och som person. Nu har det ju hjälpt mig till att bli den mam-
man jag vill vara idag. PT har gjort mig till vad jag tycker en bättre mamma idag. Jag har väl 
lärt mig någonstans… om någon människa står och skriker åt mig lyssnar inte jag. Varför 
skulle då mina barn göra det? Så jag försöker hålla en låg samtalston och jag hanterar situa-
tionen betydligt mycket bättre än vad jag gjorde förut. Man har ett annat tänkande… som är 
mer vidsynt, antagligen för att man har fått de här verktygen att gör så här, testa det här. 
Sedan är det ju så man känner ju sitt barn, man vet vad den kan gå igång på, vad den kan bli 
arg på, på ett helt annat sätt än vad jag gjorde innan.  
 
Intervjuperson 2: menar att föräldrautbildningen har gett henne en bekräftelse från BUP och 
omgivningen om att det är något med hennes son och att hon är på rätt spår. 
  
Det finns två saker som PT har gett mig, dels att jag får bekräftelse från BUP eller från andra 
människor i grunden att det är någonting med M. Jag har fått propagera, tjata och berätta 
om hur han är och känner att jag inte blivit trodd så många år för att alla tycker att det här 
är normal utveckling och ”du överdriver och det handlar om att jag läst för mycket psyklogi” 
och allt det här. Det är ju en bekräftelse i att någon faktiskt tror på det jag säger. Så det är ju 
en bekräftelse att andra människor utifrån både vad dom har sett och min beskrivning har 
trott på att vi behöver någon form utav stöd. Sedan att träffa andra föräldrar som också vet 
vad det handlar om, som förmodligen har upplevt ganska lika saker att man måste framhäva 
sitt barn som ett litet monster för att få någon form av stöd. För annars är det bara vi föräld-
rar som är helt ute och cyklar. Sen att jag också har fått bekräftelse i att jag är på rätt spår, 
att jag nog hanterar det här så gott jag kan och att jag fortsätter i den stilen som jag har på-
börjat. Det är väl dom bitarna, metoden i sig som sagt har jag använt mig av redan innan. 
Det mesta är en bekräftelse på att jag har gjort ganska rätt. 
  
Föräldrapar 1: menar att de kan se en förändring i sin sons beteende men att det går lång-
samt. Lotta känner sig mer förankrad i sin föräldraroll efter utbildningen. 
 
Kaj: Det är en mycket stor hjälp som vi har fått. I övrigt dom här olika läxorna och sådana 
här grejer, kan jag inte se egentligen någonting som vi har, nej vad glömmer jag bort? De 
läxor vi gjorde var det en del som funkade bra, som gjorde nytta.  
Eva: Ja men t.ex. en läxa var att ignorera det är det vi tillämpar hela tiden. Vi har väl dels 
valt ut det som passar oss och hans person och ålder. Vi ser små små glimtar, men det går 
oerhört långsamt. Hans generella beteende är ungefär likadant och sen så kommer då och då 
små glimtar. Jag väljer då att tolka det som det är ett resultat hur vi är mot honom. Under 
kursens gång tycker jag att jag blev mer förankrad som förälder i min föräldraroll. Det är 
otroligt svårt att sätta fingret på vilket sätt. 
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Föräldrapar 2: känner sig inte ensamma om sonens problematik och de anser sig inte ha lika 
stora problem som andra.  
 
Eva: Vi har fått nya hjälpmedel att använda oss av.  
Ove: Konstaterat att… det förekommer på många ställen och det är många som har sån pro-
blematik också. 
Eva: Och att vi inte alls har lika stora problem som andra. Det är väl det som är ganska så 
positivt att man upptäckt det, för att det känns så mycket lättare för oss när man ser sådana 
grejer.  
Ove: Man har större insikt, mera erfarenhet man ser mera runtomkring sig och hur man ska 
bete sig och hur viktigt det är att han dom här stunderna tillsammans med E. 
Eva: Vi känner oss mycket mer trygga i vårat beteende. 

5.5.5 Föräldrautbildningen och föräldrarnas tankar om hur en förälder bör vara 
 
Intervjuperson 1: beskriver ett ökat självförtroende och ett mer positivt tänkande. 
 
Jag tänker mycket i och med att jag fått de här verktygen och jag agerar inte på samma sätt 
som tidigare. Jag använder de här verktygen dagligen för att man ser att de hjälper. Det 
känns bra. I och med att jag har fått bättre självförtroende som person har jag också blivit en 
starkare mamma. Det påverkar ju också mina tankar på ett positivt sätt. Man blir väldigt 
trygg i sig själv och det påverkar också barnen, framför allt S. 
 
Intervjuperson 2: anser inte att sitt tänkande har förändrats men att utbildningen har stärkt 
henne som förälder att hon gör rätt. 
 
I grunden har mitt sätt att tänka inte förändrats. Jag är nog på ganska samma sätt, både för-
hållningssätt och kanske… att man lägger mera tonvikt på dom verktygen och metoder som vi 
pratade om, eftersom det ändå är något som är mera vedertaget. Jag har kanske lagt mera 
tonvikt på dom sätten än andra som jag kanske också har testat. Det har ju stärkt mig som 
förälder att jag gör ganska rätt men hans problematik växlar väldigt med hur den uttrycker 
sig. Problematiken har inte förändrats så utan nu är han mera ångestladdad, förut var han 
mera utåtagerande. Jag tror säkert att han kommer att få någon mer period av utåtageran-
de… och det blir lika tufft som det var innan men att man känner sig kanske mera säker i att 
det jag gör är rätt än vad det var innan utbildningen. Men att få bukt med hans beteende det 
har det inte påverkat på något sätt. 
 
Föräldrapar 1: menar att de blivit lugnade av att höra andra som har det värre.  
 
Lotta: Om man jämför efter med före blir man lugnad att höra andra som har det hemskt eller 
hemskare. Och även att se hur lugna de är fast de kanske har det värre. Det kunde delvis 
sporra mig att någon annan har det värre och verkar vara lugn ändå. Då kan jag tänka att då 
måste ju jag också klara det.  
 
Föräldrapar 2: berättar att de ser mer positivt på saker även om de gjorde det tidigare så tap-
pade de föräldrarollen under några år kantade med bråk och tjafs. 
 
Ove: Antagligen har mitt sätt att tänka förändrats i att man ska vara mer positiv och se mer 
på positiva saker (skratt). Det tror jag att det gjort men det fanns väl kanske något sådant i 
bakgrunden tidigare också, att grundförutsättningen var att vara en glad och rolig förälder. 
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Eva: En förälder som kunde vara en förebild och positiv och ha trevligt tillsammans… Det är 
väl min syn på föräldrarollen att man ska kunna vara tillsammans och ha trevligt. Så tänkte 
jag från början men så kom vi in i en situation som nästan har varit i fem år, som nästan bara 
har varit tjafs, bråk och elände. Där man har tappat föräldrarollen lite grann. Nu liksom 
kändes som en sådan här kurs som att man kanske stärktes och att man måste tänka positivt 
istället för negativt. 
 
Kommentar till TEMA 3: Efter avslutad föräldrautbildning beskriver ett av föräldraparen en 
ökad insikt om barnets problematik och om vilka metoder man kan använda i olika situatio-
ner. En annan av intervjupersonerna upplever sig själv som mer stabil och en bättre mamma 
än tidigare. Gemensamt för samtliga föräldrar är att de upplever en ökad trygghetskänsla i 
föräldrarollen. En av intervjupersonerna beskriver det som en slags bekräftelse på att hon 
gjort rätt tidigare. En av intervjupersonerna och ett av föräldraparen menar att de blivit styrkta 
i föräldrarollen men att barnets problematik kvarstår. Föräldraträning uppfattas generellt 
mycket positivt av föräldrarna som genomgår programmet, både direkt efter programmet och 
vid uppföljningen (Patterson, Dishion & Chamberlain, 1993). I jämförelse med andra behand-
lingar har föräldrautbildning visat sig vara mer effektiv än andra behandlingsprogram, diskus-
sionsgrupper och familjebaserade terapier (Patterson, Chamberlain & Reid, 1982; Taylor, 
Schmidt, Pepler & Hidgins, 1998) 

5.6 TEMA 4: Kritiska synpunkter på PT och föräldrarnas syn på begreppet time-out 
 
Intervjuperson 2: anser att tiden inte riktigt räckte till många gånger och att det kändes som 
hon och de andra föräldraparen hade mycket mer att prata om.  
 
Tyvärr kändes det ofta ganska tidspressat även fast jag vet att man måste sätta en tidsgräns, 
vi höll ju på i 2,5 h. För min personliga del så hade det inte gjort någonting om vi hade hållit 
på i 5 timmar, för att det är så pass viktigt både vad kursledarna tog upp. Men också det här, 
det märkte man också hos de andra föräldrarna… otroliga suget både att prata kring sitt eget 
barn och att bli trodd i den situationen utan att behöva späda på så himla mycket, utan dom 
andra föräldrarna vet vad man pratar om. Ibland blev det lite oavslutat, jag vet inte hur de 
andra upplevde det men jag tror att man ibland hade så mycket mera som man ville prata om 
eller diskutera eller bara få ur sig och att man då var tvungen att bita igen efter halva me-
ningen för att tiden skullen hinna räcka till. Det kändes som att det var en ganska generell 
upplevelse och kanske för dom andra också att det inte hade gjort någonting om det varit 
mera tid per gång. Det var väl i princip det negativa. 
 
Föräldrarnas tankar kring strategin och begreppet time-out 
    
Intervjuperson 2: beskriver i vilka situationer hon använt sig av time-out och att hon kände 
en befrielse över att det var ett verktyg som kunde fungera. 
  
Det känns som en väldigt hemsk metod faktiskt. Jag kände väl innan att jag ÄR inte riktigt 
klok. Jag vågade inte berätta för folk, mina föräldrar visste om det. Jag tänkte, jag blir an-
mäld för barnmisshandel… I dom lägena, det har hänt några gånger att jag gjort det, då är 
det så kaotiskt och han mår så fruktansvärt dåligt och jag mår så fruktansvärt dåligt och lilla-
syster mår så fruktansvärt dåligt. När han ger sig på allt och slår henne sönder och samman 
och när jag till slut inte kan skydda henne, då känner jag att min gräns är väldigt nära att 
antingen låser jag in honom eller så kommer jag inte att kunna behärska mig, jag kommer 
helt enkelt att klippa till honom. Av flera onda ting så tänkte jag att det här är bättre.. När 
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dom tog upp det här med time-out i våran utbildning kändes det som otrolig befrielse just för 
att man inte vågar prata om att man gör sådana här saker. Det känns det är väldigt tabube-
lagt och barnen har en stark rätt i Sverige eller huvudtaget. Jag kan tycka ibland att nej när 
det är ett sådant här barn, någonstans tappar man verktygen som förälder, jag förespråkar 
absolut inte barnaga men man måste ge någonting annat verktyg för att hantera… När man 
inte har det klarar man till slut inte av att gränsa sina barn. Så därför tror jag det här med 
PT är väldigt värdefullt.  
   
Föräldrapar 1: menar att metoden inte fungerar och att det måste finnas andra sätt att lösa 
svåra situationer på. 
 
Kaj: Nej det funkar inte. 
Lotta: Om man då menar att man ska stänga in barnet, jag kommer inte riktigt ihåg, att man 
skulle låsa dörren eller hur var det? Det känns helt främmande… 
Kaj: Det känns som att kan man göra en sån grej kan man göra andra grejer. Om man hade 
ett barn som det skulle funka på, skulle man väl kunna lösa det där på något annat sätt istäl-
let.  
Lotta: För mig så stämmer det inte här med utagerande barn, för mig krockar det. Barnet blir 
bara ändå mer galet om det blir instängt.  Jag förstår inte ens logiken även om vi inte lägger 
några värderingar på det, så är det ologiskt för mig med resten av idéerna där, jag förstår det 
helt enkelt inte. Det stämmer inte med mina egna värderingar, absolut inte men jag tycker 
även att det sticker ut i det här sammanhållna programmet. 
 
Kommentar till Tema 4: Samtliga föräldrar anser att det inte finns några stora nackdelar 
eller att något känts mindre bra under utbildningen. Dock bör framhållas att en av intervjuper-
sonerna och ett av föräldraparen ansåg att utbildningen var lite för komprimerad och hade 
velat ha mer tid för reflektioner. Intervjupersonerna ger också sin syn på time-out där tre anser 
att metoden kan användas i allvarliga situationer. Ett föräldrapar anser inte att metoden funge-
rar och att den inte stämmer överens med deras egna värderingar. Samtliga är nöjda med ut-
bildningen och de flesta skulle vilja ha en fortsättning på programmet.   

Sammanfattande kommentar 
I studien beskriver intervjupersonerna sina erfarenheter och upplevelser före, under och efter 
av att delta i en föräldrautbildning.  Flera av intervjupersonerna beskriver att de känner sig 
styrkta och mer trygga i föräldrarollen. De anser sig även ha börjat tänka och handla mer posi-
tivt. En av intervjupersonerna beskriver att hon innan utbildningen kände sig väldigt ifrågasatt 
som förälder till ett barn med beteendeproblem. Efter känner hon att hon fått en bekräftelse på 
att hon är på rätt spår och att hon gjort rätt tidigare. I intervjuerna framkommer också att flera 
av intervjupersonerna upplevde att de innan var ensamma om sitt problem. Mötet med andra 
föräldrar blev därför betydelsefullt. Två av intervjupersonerna berättar att de har saknat en 
partner och det vardagliga stödet före, under och efter utbildningen. Föräldraparen anser att de 
tänker mer på samma sätt och att de diskuterar nya input med varandra efter avslutad utbild-
ning. Resultatet ligger i linje med tidigare forskning som visar att utvärdering av parent trai-
ning bland annat har givit positiva resultat i barnets beteende, föräldrars beteende, föräldrars 
attityd till sitt barn samt upplevd stress (Brestan & Eyberg, 1998; Kazdin, 2000; Webster-
Stratton & Taylor, 2001; Eresund, 2002). Föräldraträning uppfattas också generellt mycket 
positivt av föräldrarna som genomgår programmet, både direkt efter programmet och vid upp-
följningen (Patterson, Dishion & Chamberlain, 1993). I jämförelse med andra behandlingar 
har föräldrautbildning visat sig vara mer effektiv än andra behandlingsprogram, diskussions-
grupper och familjebaserade terapier (Patterson et.al., 1982; Taylor et. al., 1998) 
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6. SLUTANALYS 
  
I denna analys har jag tolkat varje tema för sig utifrån valda teorier och för att sedan lägga 
ihop detta i en helhetstolkning. Jag har tillämpat den hermeneutiska cirkeln för att se huruvida 
de skilda temana hänger ihop och för att kunna se helheten av studiens resultat (Kvale, 1997) 
Analysen avslutas med en sammanfattande helhetsanalys. 

6.1 Analys utifrån kognitiv teori 
Det första temat var Tankar kring självbild och föräldraroll före parent training. Intervjuper-
sonerna beskriver hur de ser på sin egen föräldraroll och självbild innan föräldrautbildningen. 
Samtliga föräldrar har känt sig som dåliga föräldrar och ofta maktlösa i förhållandet till sitt 
barn. Intervjupersonerna ger också en bild av upplevelser av dubbla och splittrade känslor för 
sitt barn. Några uttryckte även att de många gånger inte tyckte om sitt barn, samtidigt som det 
ändå var deras eget barn och som de älskade. I ljuset av kognitiv teori kan man anta när om-
givningen ser föräldrarna som dåliga och bristfälliga assimilerar föräldrarna en syn på sig 
själva som dåliga och anpassar sig därför till denna information och kunskap (Perris, 1996). 
En tänkbar förklaring till att merparten av föräldrarna känt sig som dåliga föräldrar kan vara 
att deras tankar om sig själva i övervägande var negativa. Resultatet ligger följaktligen i linje 
med tidigare forskning som bekräftar att föräldrarna känner sig inkompetenta när de känner 
att de inte kan kontrollera och påverka sitt barns beteende. Föräldrarna saknar en känsla av 
kontroll, ”sense of control” (Sobol et. al., 1989). Detta förstärks av de klagomål man ofta får 
höra från barnets lärare, grannar och släktingar. I och med att föräldrar till barn med beteen-
deproblem blir medvetna om sin oförmåga att kontrollera barnet upplever många av dem en 
betydande stress i sin föräldraroll (Anastopoulos, Smith & Wien, 1998).  
 

6.2 Analys utifrån ett rollteoretiskt perspektiv 
Några av intervjupersonerna uttryckte att de hade tappat sin föräldraroll och de inte längre 
visste vad det innebar att vara förälder. Enligt rollteorin uppstår en slags rollambiguitet eller 
rollosäkerhet när vi inte vet vad en roll egentligen kräver av oss (Payne, 2002). En tänkbar-
tolkning är att föräldrarnas förväntningar och tolkningar av föräldrarollen föranleder dem att 
reagera på ett specifikt sätt. När deras förväntningar om föräldrarollen inte stämmer överens 
med verkligheten reagerar föräldrarna på sitt eget beteende i förhållande till sitt barn. Detta 
kan möjligtvis ses som ett resultat av rollkonflikter och rollosäkerhet. En intervjuperson näm-
ner också att hon känt sig ifrågasatt som förälder av omgivningen. När omgivningen reagerar 
på oss utifrån deras uppfattning av våra roller påverkas vår egen bild av oss själva av dessa 
roller och omgivningens uppfattningar (Payne, 2002). En rimlig tolkning kan vara att när för-
äldrarnas syn på sin egen roll som förälder ifrågasätts skapas även en osäkerhet i rollen som 
förälder. Forskning visar att föräldrar till barn med beteendeproblem upplever en lägre själv-
känsla i föräldrarollen jämfört med föräldrar till normala barn (Mash & Johnston, 1983). 
Mödrar till aggressiva pojkar har oftare negativ självbild, låg självkänsla och upplever oftare 
känslor av nedstämdhet, ångest, matthet, ilska och isolering (Patterson, 1980). Den typen av 
resultat betyder teoretiskt att föräldrarna ser negativt på sig själv. En av intervjupersonerna 
beskriver detta nedan: 
 
… alla sa att man var mamma och man skulle bestämma och man skulle sätta regler och vara konsekvent och 
man skulle göra massa saker och alla måsten. Allt det här vardagliga gör man ju på rutin, gör läxor, man tvät-
tar och man leker med barnen, men det funkade ändå inte. Barnen eller framför allt S tog väl någon vuxenroll 
också eftersom han… (tystnad) jag var ju inte vuxen, så vi var i stort sett tre barn som levde här och jag bara 
försökte leka vuxen kändes det som… jag var mamma och tog ansvar och bestämde och sånt där men det funka-
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de inte. …Jag bara kände någonstans att när man gick och la sig om kvällarna då hade man det här dåliga 
samvetet; varför gjorde jag si varför gjorde jag så, varför sa jag så, varför är det så här? …och sen  kände jag 
så här, jag måste göra någonting, men jag kom aldrig någonstans, jag kunde aldrig ta steget… för att jag kände 
mig så misslyckad, att det var fel på mig, det VAR fel på mig tyckte jag, och det finns väl ingen som kan hjälpa 
mig… Dom kanske kommer ta barnen ifrån mig för att jag inte klarar av det här. 
 

6.3 Analys utifrån ett social konstruktionistiskt perspektiv 
Under tema 2; Föräldrarnas tankar och upplevelser under parent trainingprocessen ger in-
tervjupersonerna sin syn på sina egna tankar och upplevelser under föräldrautbildningen. Ge-
mensamt för de flesta av intervjupersonerna är att de började tänka mer positivt. Föräldrapa-
ren upplevde att de började tänka på samma sätt och handlade mer positivt i relation till sitt 
barn. Det går att urskilja ett mönster genom intervjupersonernas berättelser då samtliga upp-
lever mötet med andra föräldrar som positivt och givande. Intervjupersonerna anser sig också 
ha blivit styrkta av de andras berättelser. Enligt social konstruktionismen konstrueras bland 
annat en individs jaguppfattning i den sociala och kulturella kontext man växt upp och befin-
ner sig i. Hur föräldrarna uppfattar sig själva kan således vara beroende av de sociala miljöer 
de befunnit och befinner sig i (Nightingale & Cromby, 2001, Wetherell & Maybin, 1998). 
Genom att delge varandra berättelser har föräldrarna möjligtvis konstruerat en verklighet och 
en sanning om vad det kan innebära att vara förälder till ett barn med beteendeproblem. Ett 
rimligt antagande är att PT-gruppen kan beskrivas som en av de sociala verkligheter som för-
äldrarna befunnit sig i. Genom den sociala kontext som parent training kan antas vara skapar 
därför föräldrarna en gemensam uppfattning om hur det kan vara att vara förälder till ett barn 
med beteendeproblem. När föräldrarna får höra varandras berättelser kan detta följaktligen 
antas vara en produkt av den sociala process som pågått under utbildningen. Resultat blir då 
att föräldrarna genom att delge sin kunskap har konstruerat en gemensam sann verklighet. 
Denna gemensamma verklighetsbild kan därav möjligen vara en bekräftelse i föräldrarollen 
vilket kan vara en möjlig förklaring till att föräldrarna känner sig stärkta och mer trygga än 
tidigare. 
 
Tema 3 Tankar och funderingar efter avslutad utbildning beskriver ett av föräldraparen en 
ökad insikt om barnets problematik och om vilka metoder man kan använda i olika situatio-
ner. En annan av intervjupersonerna upplever sig själv som mer stabil och en bättre mamma 
än tidigare. Gemensamt för samtliga föräldrar är att de upplever en ökad trygghetskänsla i 
föräldrarollen. En av intervjupersonerna beskriver det som en slags bekräftelse på att hon 
gjort rätt tidigare. Ett av föräldraparen och en av intervjupersonerna menar att de blivit styrkta 
i föräldrarollen men att barnets problematik kvarstår. Föräldraparet beskriver nedan sina tan-
kar efter avslutad utbildning: 
 
Kaj: Det händer ju fortfarande att man känner sig fullständigt totalt maktlös, som i ett svart hål bara, det spelar 
tydligen ingen roll vad jag gör, tycker jag. Just det här att vi mer drar åt samma håll det är värt mycket. Men 
ändå på något sätt har man vaskat fram något sätt, man har i alla fall provat en massa grejer som inte funkar 
som borde funka… Lotta: Jag känner mig mer stabil… man tittar hellre bort och låtsas inte se eller låtsas inte 
höra om han t.ex. inte går till skolan, så låtsas vi inte om det för han vet ju redan att han borde vara där…  
 
Enligt Lalljee (1998) försöker individen skapa förståelse för och mening i det sammanhang 
den befinner sig i för att kunna kontrollera sin tillvaro. Denna förståelse byggs av individens 
tidigare kunskap och tankar. På så sätt skapas en förståelse av situationer i den sociala värld 
individen lever i. Individen behöver kunna kontrollera, förutsäga och förstå tillvaron för att 
kunna uppleva meningsfullhet (Lalljee, 1998). Föräldraparet ovan beskriver en maktlöshet 
över att inte kunna kontrollera situationen och en förvirring sonens problematik samtidigt som 
de i varandra hittat någon form av stöd. Genom föräldrautbildningen har de blivit mer sam-
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körda vilket man kan anta har resulterat i att de har skapat en slags förståelse för den kom-
plexa situation de anser sig befinna sig i. De väljer att hantera besvärliga situationer på ett 
annat sätt än tidigare som en följd av att de känner sig mer stabila i föräldrarollen.    
 
Under det sista temat; Kritiska synpunkter och eventuella nackdelar samt synen på time-out 
anser samtliga föräldrar att det inte finns några nackdelar eller att något känts mindre bra un-
der utbildningen. En av intervjupersonerna och ett av föräldraparen ansåg emellertid att ut-
bildningen var lite för komprimerad och de hade velat ha mer tid för reflektioner. Intervjuper-
sonerna ger också sin syn på time-out där tre anser att metoden kan användas i allvarliga situ-
ationer. Ett föräldrapar anser inte att metoden fungerar och att den inte stämmer överens med 
deras egna värderingar. Samtliga är nöjda med utbildningen och de flesta skulle vilja ha en 
fortsättning på programmet. Föräldrarnas syn på strategin time-out kan antas vara en kon-
struktion av deras upplevelse. Denna konstruktion påverkas förmodligen av deras tidigare 
tankemönster och eventuellt även av deras egna värderingar om vad som är rätt och fel (Per-
ris, 1996; Wetherell & Maybin, 1998).   

6.4 Sammanfattande helhetsanalys  
Den första intervjun gjorde jag med en av de ensamstående mödrar som deltog i föräldraut-
bildningen. Intervjupersonen beskriver klart och tydligt att både hennes roll som mamma och 
person har förändrats i och med parent training. Innan PT tvivlade hon mycket på sig själv 
som förälder. Hon hade en bild framför sig hur en förälder skulle vara där hon ansåg att hon 
inte passade in. Numera är hon den person hon vill vara, en glad och utåtriktad tjej samt den 
mamma hon vill vara eller på god väg att bli den mamma hon vill vara. Enligt social kon-
struktionismen är människans olika roller som tidigare nämnt socialt konstruerade. Om föräld-
rarna har en syn på sig själv som förälder och individ och dessa ändras genom föräldrautbild-
ningen kan man enligt Berzonskys identitetsmodell anta att föräldrautbildningen är den sociala 
verkligheten som genom assimilation och ackommodation påverkar föräldrarnas sätt att tänka 
vilket i sin tur kan resultera i en förändrad jag- och föräldraroll. En ny roll har därför konstru-
erats i den sociala verklighet som PT består av. Genom assimilation och ackommodation änd-
ras enligt Berzonsky (1988), gamla tankemönster och nya kunskaper ändrar i sin tur indivi-
dens jagstruktur som i detta fall består av föräldrarollen. Assimilation är som sagt när miljön 
påverkar individen och ackommodation när individen anpassar sig till omvärlden. I verklighe-
ten pågår dessa båda processer parallellt och bildar tillsammans adaption (Piaget, 1971). Mil-
jön utgör i detta fall parent trainingutbildningen och genom dess nya kunskaper som individen 
erhåller anpassar sig denna till omvärlden. Berzonsky (1988) menar att när individen förvär-
var kunskap om sig själv och om sina relationer till andra utvecklas och förändras individens 
kognitiva meningsstrukturer. En möjlig tolkning av denna process är att föräldrarna lättare 
kan hantera svåra situationer och vara starkare eller få bekräftelse i sin jagstruktur eller i detta 
fall; föräldrarollen. 
 
En av intervjupersonerna ansåg att hennes tänkande och sin föräldraroll inte har förändrats 
under och efter föräldrautbildningen. Hon ansåg istället att hon fått en slags bekräftelse i att 
hon tänker och handlar rätt i föräldrarollen. Genom att hon fått en bekräftelse att hon gör rätt 
som förälder kan man anta att hennes tankar om sig själv ändå har förändrats. Intervjuperso-
nen uppger att hon känner sig starkare i föräldrarollen. Detta skulle kunna vara ett resultat av 
att möta andra föräldrar med liknande problematik samt att från gruppledarna få den ”coa-
ching” och den bekräftelse som hon behöver för att känna sig starkare. Mötet med andra för-
äldrar kan antas vara en social process och parent training som utbildning som en social verk-
lighet. Denna kombination har som syfte att påverka föräldrarnas tänkande i positiv riktning. 
Föräldrautbildningen har med andra ord infriat sitt syfte genom att ge henne en bekräftelse i 
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föräldrarollen samt en försäkran om att hennes kognitiva meningsstrukturer inte är felaktiga, 
vilket intervjupersonen tidigare befarat. Det sker genom parent training en förändring som 
innebär att hittills gällande teorier på vad som är godtagen kunskap inte enbart byts ut och 
ersätts med andra utan även att dess metoder och fakta i grunden förändras (Perris, 1996). Om 
vi tillämpar denna insikt på individnivå är våra grundläggande meningsstrukturer därför mini-
paradigmer som bestämmer både hur vi definierar vår värld och vårt specifika sätt att handla i 
givna situationer (a.a.) Jag instämmer i Kuhns mening och anser att hans resonemang om pa-
radigmer kan tillämpas som analysbegrepp på föräldrarnas tankar. Man kan anta att föräldrar-
na erhåller ”miniparadigmer” av kunskap från föräldrautbildningen som i sig påverkar deras 
grundläggande meningsstrukturer. Känsla, tanke och handling ses enligt kognitiv teori som 
nära sammanknutna och vårt tänkande formar i hög grad våra känslor. När föräldrarnas tän-
kande influeras av ny kunskap och nya fakta, inverkar detta följaktligen på föräldrarnas käns-
lor. Ett positivt tänkande ger med andra ord fler positiva känslor och detta ligger också i linje 
med föräldrarnas beskrivningar av känslor. Om föräldrarna känner sig mer trygga och positiva 
i sin föräldraroll kan detta resultera i en ökad möjlighet att kunna hantera problembeteendet 
hos sitt barn. 
 
Jag har följt dessa föräldrar som observatör under min praktik på BUP och som intervjuare i 
min uppsats. Föräldrarna har genom denna process delgett mig berättelser om sig själva och 
sina tankar före, under och efter föräldrautbildningen. Genom att följa och jämföra föräldrar-
nas berättelser före, under och efter PT kan jag se hur berättelserna förändras. Enligt social 
konstruktionismen upprätthålls en individs identitet genom de berättelser som individen berät-
tar om sig själv. Berättelsen formar därav individens syn på sig själv (Payne, 2002; Wetherell 
& Maybin, 1998). Merparten av föräldrarna såg på sig själva som dåliga föräldrar före utbild-
ningen. Några upplevde sig också som splittrade i huruvida de skulle agera och handla i för-
hållande till sitt barn. Under utbildningen blev de dock mer medvetna om sig själva och kände 
sig mer stabila i rollen som förälder. Data visar till exempel att föräldrarnas berättelser om sig 
själva förändras eller bekräftas under PT-processen. En tolkning kan vara att berättelserna 
formar deras självbild och hur de ser på sig själva som föräldrar idag vilket kan förstås mot 
bakgrund av social konstruktionismen.    
 
Samtliga föräldrar hade kommit till en punkt i livet där de kände sig maktlösa i sin föräldra-
roll och i förhållandet till sitt barn, all hjälp de kunde få var därför välkommen. Payne (2002) 
menar att hur vi uppfattar våra roller påverkar vår förmåga att hantera förändringar. Ur en 
rollteoretisk synvinkel kan man se föräldrautbildningen som en förändring i det komplexa liv 
föräldrarna upplevde att de befann sig i. Detta kanske kan ha varit skälet till att de under och 
efter utbildningen tog sig an de nya kunskaper som utbildningen medförde vilket i sig resulte-
rade i en mer trygg och mer stabil föräldraroll. Föräldrar till ett barn med beteendeproblem är 
kanske en aning starkare än andra föräldrar med ”normala barn”. Jag tror således att dessa 
föräldrars uppenbara goda förmåga att hanterar förändringar grundar sig i den maktlöshet och 
hjälplöshet som deras vardag i mångt och mycket präglas av. Tidigare forskning visar dock att 
föräldrarna bör genomgå någon form av fortsättning för att kunna bibehålla uppnådda resultat. 
Barkley (1997) uppmuntrar således föräldrarna till att fortsätta delta i månatliga gruppträffar 
inom programmets ram.  
 
Sammanfattningsvis kan jag ej med säkerhet veta huruvida parent training har betydelse för 
föräldrarnas inverkan på barnets problematik. Det verkar vara beroende av hur svår barnets 
problematik är och barnets ålder. Forskning visar att de bästa resultaten nås med familjer där 
barnen är yngre än 8 år, då föräldrarna fortfarande är den enskilt viktigaste faktorn för barnets 
utveckling (Ogden, 1999).  
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 7. SLUTDISKUSSION 
 
I detta avslutande kapitel kommer uppsatsens frågeställning att besvaras. Kapitlet redovisar 
även en tolkning av resultatbilden och koppling till tidigare forskning. Avslutningsvis ges en 
kommentar till vald metod samt förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Resultatbild och besvarande av frågeställning 
 
Uppsatsens frågeställning var: Hur beskriver ett mindre urval föräldrar sina upplevelser och 
erfarenheter av att delta i en föräldrautbildning (parent training)? 
 
Resultatbilden kan struktureras under följande delteman: 
 
Familje- och föräldrarollen 
Flertalet av föräldrarna uppgav att de innan föräldrautbildningen helt nått botten i sin föräldra-
roll eller att de helt tappat föräldrarollen. Under utbildningen upplevde intervjupersonerna att 
något höll på att ske med dem. De kände sig lugnare, stabilare och inte så splittrade i föräldra-
rollen. Utbildningen förändrade eller bekräftade deras tankar om hur de tänkte om sig själva 
som föräldrar till ett barn med beteendeproblem. En av intervjupersonerna upplevde inte nå-
gon förändring vare sig i föräldrarollen eller i sitt tänkande. Hon menade att utbildningen 
istället hade gett henne en bekräftelse att hon tänker och handlar rätt gentemot sonen och att 
hon fått en bekräftelse att det är något fel på pojken som hon länge kämpat med att försöka 
bevisa. De flesta beskriver således mötet med andra föräldrar som en betydande del av föräld-
rautbildningen. Två av föräldrarna anser att barnets problematik kvarstår men att de själva ser 
sig som mer förankrade i föräldrarollen idag än innan utbildningen.  
 
Attityd och relation till barnet 
De ensamstående mödrarna och ett av föräldraparen beskriver sitt barn innan utbildningen 
bland annat som oerhört tidskrävande, våldsam och styrande. Några beskriver att de själv 
kunde sjunka till barnets nivå under alla bråk men att de idag väljer att hantera situationen på 
olika sätt. Ett föräldrapar uppger att de inte går in i alla konflikter som kan tänkas uppstå, att 
de hellre väljer att ignorera. En av intervjupersonerna berättar att hon innan utbildningen tid-
vis inte tyckte om sin son samtidigt som hon älskade honom. Nu har en ökad förståelse om 
pojkens problematik och anser själv att hon är en mer mamma idag än vad hon var tidigare. 
Några av föräldrarna kan idag se små förändringar i sina barns beteende och uppförande. De 
tror att anledningen kan vara att de själva känner sig lugnare som föräldrar vilket de också 
anser påverkar barnet. 
 
Relationen till partnern 
Föräldraparen upplever att de i mer eller mindre omfattning fått mer att diskutera om. Ett av 
föräldraparen uppger att de blivit mer samkörda i tankarna och att de idag tänker och agerar 
mer på samma sätt än tidigare. De ensamstående mödrarna uppger att de har saknat en partner 
att ha som stöd före, under och efter utbildningen. En av mödrarna uppger dock att hennes 
bror och vänner har varit ett stort stöd för henne. En av intervjupersonerna berättar om skill-
naden från att ha varit ensamstående mamma till att ha en partner vid sin sida. Under parent 
trainingprocessen var hon ensam med sina barn och hade ofta dåligt samvete att hon inte räck-
te till för lillasyster i familjen. Nu har intervjupersonen en partner som kan vara ett stöd för 
henne samtidigt som denna person även kan ägna uppmärksamhet till lillasyster. Hon menar 
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att stödet i en partner således har gjort henne lugnare som förälder vilket sonen förmodligen 
också påverkas och känner av.     

7.2 Tolkning av resultatbilden, koppling till tidigare forskning samt slutsatser 
Den generella upplevelsen av att delta i parent training är övervägande positiv. Merparten av 
föräldrarna menar att de efter avslutad utbildning känner sig tryggare och mer stabila i föräld-
rarollen. Intervjupersonernas tankar om sig själv har även de förändrats eller bekräftats. För-
äldrarna har genom PT börjat tänka på ett mer positivt sätt. En möjlig tolkning är att nya for-
mer av kognitiva scheman hos föräldrarna har utvecklats genom assimilation (Piaget, 1971). 
Samtliga intervjupersoner uppger att parent training har haft betydelse för dem i rollen som 
förälder till ett barn med beteendeproblem. Att vara förälder till ett barn med beteendepro-
blem kan enligt några av intervjupersonerna innebära ett ifrågasättande av omgivningen huru-
vida föräldrarna verkligen är föräldrar. Genom att träffa andra föräldrar med samma proble-
matik uppger samtliga en lättnadskänsla av att se att andra föräldrar också kan leva i en kom-
plex vardag. En möjlig tolkning enligt ett rollteoretiskt perspektiv kan vara att parent training 
har påverkat föräldrarna i sin upplevelse om sin föräldraroll och blivit styrkta i denna. En 
tänkbar tolkning av resultatet kan också vara att föräldrarna har förändrat sina kognitioner 
kring att vara förälder, attityden till sitt barn och även relationen till sin partner. Den här typen 
av tolkningar ligger således i linje med tidigare forskning som visar positiva resultat i föräld-
rarnas attityd till sitt barns beteende, föräldrars beteende, samt upplevd stress i familjen (Bres-
tan & Eyberg, 1998; Kazdin, 2000; Webster-Stratton & Taylor, 2001; Eresund, 2002). Föräld-
raträning uppfattas generellt mycket positivt av föräldrarna som genomgår programmet, både 
direkt efter programmet och vid uppföljningen (Patterson, Dishion & Chamberlain, 1993) 
 
Merparten av föräldrarna ville även ha en fortsättning på parent training programmet. Det 
finns som sagt en fortsättning på Webster-Stratton`s  (2004) basicprogram och det vore kan-
ske en bra idé av barn- och ungdomspsykiatrin att introducera denna fortsättning för föräldrar 
som genomgått grundutbildningen. Statens folkhälsoinstitut har i en rapport om föräldrastöd 
till exempel visat att stöd riktat till föräldrar är ett effektivt sätt att förbättra barns hälsa och 
uppväxtvillkor (Olsson et. al., 2003). Barn med beteendeproblem är också den enskilt största 
gruppen som remitteras till öppen och sluten psykiatrisk vård för barn (Kazdin, 1995). Famil-
jerna till dessa barn består både av föräldrar och syskon som i stort behöver stöd i hur det är 
att leva med ett barn eller syskon med beteendeproblem. Syftet med denna uppsats var att 
studera föräldrarnas upplevelser och erfarenheter av att delta i parent training. Föräldrarna 
beskriver föräldrautbildningen som betydelsefull och att denna i mer eller mindre grad har 
förändrat deras sätt att tänka. Man kan följaktligen uttyda ett mönster och en röd tråd genom 
intervjuerna av ett behov av att träffa andra föräldrar med liknande problematik. Jag anser 
därför att idén med en föräldrautbildning med coaching från gruppledarna och råd från andra 
föräldrar utgör en bra kombination för att stärka föräldrarna i rollen som förälder samt att för-
ändra deras kanske destruktiva sätt att tänka och handla. På sikt påverkar detta förhoppnings-
vis barnets antisociala beteende.  

7.2.1 Kritisk tolkning 
I analysen påvisade jag att jag ej med säkerhet kunde veta hur och om parent trainingutbild-
ningen påverkade barnets beteende. Parent training syftar till att hjälpa föräldrarna att hjälpa 
sina barn att bete sig mer prosocialt och att stärka föräldrarna så att de kan känna sig säkra på 
sin förmåga att ta hand om och uppfostra sina barn (Webster-Stratton, 2004). En av intervju-
personerna och ett av föräldraparen anser till exempel att deras sons problematik kvarstår och 
att parent training har påverkat denna i mer eller mindre grad. Jag tror att orsaken till att några 
av föräldrarna anser sig vara mindre hjälpta av parent training än de andra, kan som jag skrev 
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i analysen, bero på hur svår barnets problematik är och åldern på barnet. Föräldraparets son 
var 12 år när de deltog i utbildningen och de anser att vissa av strategierna inte fungerade på 
deras son, vilket de själva tror beror på pojkens ålder. Webster Stratton´s ”basicprogram” rik-
tar sig främst till barn i åldern 3-8 år och som inte upplevs ha alltför svåra problem (2004). 
Sonen till en av de ensamstående mödrarna har periodvis ett mycket utagerat beteende och är 
kanske i behov av ytterligare kompletterande åtgärder. En möjlig tolkning av ovanstående kan 
vara att föräldrautbildningen inte fungerar på alla och att den lämpar sig för vissa typer av 
problem. Personligt engagemang och acceptans av metoden kan också vara faktorer som på-
verkar föräldrautbildningens effektivitet. Detta är något som borde studeras i fortsatt forsk-
ning. 

7.3 Metodkommentar 
Jag har valt att intervjua enbart personer som genomgått föräldrautbildningen parent training. 
Det hade varit önskvärt att intervjua föräldrar till barn med beteendeproblem som ej deltagit i 
föräldrautbildningen enligt PT-modell för att kunna ha ett jämförande perspektiv. Det hade 
även varit intressant att ha ytterligare ett analysperspektiv i form av systemteori då resultatet 
visat att föräldrarnas sociala nätverk har betydelse för föräldrautbildningens effektivitet. Stu-
diens möjliga svaghet är att urvalet är så pass litet att det inte går att generalisera resultatet till 
den stora gruppen föräldrar till barn med beteendeproblem. Det krävs fler intervjuer samt ett 
kvantitativt perspektiv för att studera den statistiska generaliserbarheten. Uppföljande inter-
vjuer med intervjupersonerna hade också varit intressant. Urvalet kanske består av alltför en-
gagerade föräldrar och att högriskfamiljerna således inte kommer med i urvalet. Min tanke 
med urvalet av dessa föräldrar var dock att jag var ganska säker på att de skulle ge mig täta 
och informationsrika beskrivningar. På så sätt kommer de till tals och kan därför ge sina upp-
levelser och erfarenheter av att delta i en föräldrautbildning på bästa sätt vilket kan sägas ge 
en hög intern validitet. För att öka validiteten och reliabiliteten i studien har teori- och under-
sökartriangulering följaktligen använts (Patton, 1990).  

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
En viktig avgränsning i studien är det begränsade urvalet intervjupersoner. I inledningsskedet 
av studien var jag även intresserad av att ha ett observatörsperspektiv genom att intervjua be-
handlare som varit gruppledare för en föräldrautbildning. Jag valde dock att enbart fokusera 
på aktörsperspektivet. Det skulle i framtiden vara intressant att göra en mer omfattande studie 
med fler intervjupersoner, en mixad metod och med ett jämförande perspektiv.  
 
En uppföljande studie efter ett år, hur det gått för föräldrarna och vilka effekter som kvarstår 
skulle vara av intresse att genomföra. Vidare skulle en kritisk diskussion och analys om hur vi 
ska tillämpa parent trainingmodellen vara av vikt. Analysen av time-outbegreppet är inte 
okontroversiell och bakom begreppet ligger ett straff- och belöningstänkande och hur detta 
ska bli föremål för reflektioner bör diskuteras i framtida forskning.  
 
En annan fråga värd att belysa och utreda är hur syskonen i dessa familjer upplever och be-
skriver sin egen situation av att ha ett syskon med beteendeproblem. Vad jag vet finns det inte 
någon större forskning på detta område sedan tidigare. Det skulle därför vara intressant att 
belysa syskonens tankar och upplevelser hur det kan vara att leva med ett syskon med beteen-
deproblem.  
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BILAGA 1 
 
 
INTERVJUGUIDE 
 
TEMA 1: Före föräldrautbildningen 
 

- Hur tänkte ni inför den första träffen med gruppen? 
- Hur uppfattade du dig själv som förälder till ett barn med beteendestörningar? 
- Hur vill du beskriva din/era familjeroller innan parent training? 
- Hur upplevde du/ni ert barn innan? 

 
TEMA 2: Parent trainingprocessen; självbild och rollidentitet 
 

- Hur skulle du/ni vilja beskriva parent trainingprocessen? Hur påverkade den 
ditt sätt att tänka? 

- Hur tänkte du/ni kring samtalet om föräldrarollen under utbildningen? 
- Hur såg du/ni på er själva, vad tänkte och kände du/ni? 
- Hur påverkade parent trainingprocessen din relation till din partner/barn under 

utbildningen? 
 
TEMA 3: Efter avslutad föräldrautbildning 
 

- Hur tänkte och kände du/ni inför den sista träffen med gruppen? 
- Hur ser du/ni på er självbild och föräldraroll idag? 
- Vilken relation har du/ni till ert barn/partner idag? 
- Har PT-processen ändrat er relation till varandra? Hur då? (till föräldrapar) 
- Hur har PT-processen påverkat din/er relation till ert barn? 
- Vilken roll har barnet i relation till dig själv som förälder nu? 
- Vad tycker du att parent training har haft för betydelse för dig? 
- Har PT tydliggjort din föräldraroll, i så fall på vilket sätt? 
- Har parent trainingprocessen ändrat ditt tänkande om hur du skall vara som 

förälder? Hur då? 
 
TEMA 4: Kritiska synpunkter 
 

- Finns det några nackdelar med parent training? 
- Har något känts mindre bra i utbildningen? 
- Vad anser du/ni om begreppet time-out? 
- Påverkas ni av att parent training kommer från en annan kultur? 

 
ÖVRIGT 
 
Har ni något som ni skulle vilja tillägga? 
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