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Abstract 
 
Parenting is increasingly seen as a profession which requires training and support with the purpose 

of creating improved interaction. A central question appears to be how the concept of interaction is 

defined. The aim of this study is to examine how training programs, trainers and parents perceive 

this concept, whether they define it the same way and whether trainers succeed in reaching parents 

with the message of what it actually is that will improve in the area of interaction. The study uses a 

phenomenological approach and a qualitative method. 

The research subject is the parental training program Komet, a manual-based education program for 

parents. The goal of the program is to offer families training in methods that have strong scientific 

support in order to reduce conflicts and to improve the relation and interaction between children and 

parents. 

One important result of the study is that parents and trainers viewed the concept of interaction from 

different perspectives. While the trainers described the interactions based on the parents’ attitudes 

towards the child, the parents focused on the child’s behavior. This resulted in difficulty for the 

parents to recognize other changes than changes in behavior. 

 

 

Nyckelord: Samspel, föräldrautbildning, inverkan, trygg bas, förväntningar, förutsättningar 

Keywords: The interaction, parent education, impact, “trygg bas”, expectations, assumptions  
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Försättsblad 

 
Vid studiens start var det två uppsatsförfattare, jag Alexandra Kilpi samt Marju Stenudd Elg. Den 

gemensamma biten bestod i att söka tidigare forskning, välja teorier, utforma intervjuguide, kontakta 

intervjupersoner, observera vid kurstillfälle, intervjua föräldrar och transkribera materialet. Därefter 

har arbetet skett enskilt och ur grundmaterialet har delar både tagits bort och lagts till, varför det kan 

komma att finnas vissa identiska textdelar i våra två uppsatser från grundmaterialet.  

 

Inledning, problemformulering, Syftet, viss del av bakgrund, inlärningsteorin, beskrivning av 

Komet, metod, avgränsningar, förförståelse, genomförande, resultat och analys, slutdiskussion och 

slutsatser är de delar som arbetats med separat. 

Jag ansvarar själv för innehållet i denna uppsats! 
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1.  Inledning 
Att få till ett bra samspel med sitt barn för att få vardagen följsam istället för konfliktfylld är 

säkerligen var förälders önskan. Men utifrån samhällets upplevda krav kan detta vara svårt att få till. 

Tiden i allas vår vardag kan ses som en aspekt till att samspelet blir lidande, då samhället bygger upp 

fler och fler upplevda "måsten" där vi ska hinna få till rutiner, arbeta, ha fritidsaktiviteter och 

samtidigt ha tid för barnen. Begreppet samspel kan även i sig upplevas som svårdefinierbart, vilket 

kan innebära att insikten om hur man VILL ha det är lättare att beskriva än hur man praktiskt GÖR 

för att nå dit man vill. 

Det finns relativt gott om studier, åsikter och tankar om hur en förälder skall vara för att uppnå 

kriterierna av att vara en "bra förälder", vilket i flera fall handlar om samspelet mellan barn och 

förälder. Bland annat har det i studier visat sig att föräldrar som umgås med sina barn, skapar ett så 

kallat "vaccin", i relationen mellan sig och sina barn, från onödiga konflikter (Forster, 2009, sid. 19). 

Dock finns färre utbildningar för att nå det mål vi strävar efter, det vill säga att få till ett samspel för 

att vara "den bra föräldern". Det har visat sig att en del föräldrar behöver mycket stöd och hjälp, men 

allt som oftast räcker det med att ge enkla råd för att leda föräldern till att själv finna egna lösningar. 

Problemet idag ses inte vara brist på information, föräldrar är i regel ofta pålästa, svårigheten ligger i 

att kunna orientera sig i det enorma utbudet (Forster, 2009, sid. 7-8). Som socialpedagog och även 

andra yrkesgrupper inom området är det av stor vikt att kunna ge föräldrar och barn det stöd och den 

hjälp de behöver. Kunskapen om föräldrarnas egna erfarenheter av att leva i en familj där samspelet 

inte fungerar, är då av stor vikt att utveckla genom nya studier och syntetisering/sammanställning av 

tidigare genomförda studier. Studiens problemformulering hamnar därav i att belysa begreppet 

samspel som sådant för att tydliggöra vilka faktorer som är väsentliga, då det förefaller vara så 

viktigt.  
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1.1 Problemformulering  

Det talas idag om att det inte räcker att bara vara förälder och lära sig via sitt eget barn, vilka behov 

som ska fyllas, utan bilden av en osäker individ som behöver kunskaper om hur barn fungerar med 

hjälp av en expert börjar träda fram ”Det behövs utbildning för alla yrken, men förälder blir jag utan 

vidare” (Lejdström, 1977 citerat i Gustafsson s.18). Benämningen har även under åren förändrats 

från föräldrautbildning till föräldrastöd där också inriktningen har förändrats, från att ha relativt lösa 

ramar där föräldrarna kunnat styra mycket av det som avhandlats under gruppsamtalen, till att stödet 

ska ske i form av strukturerade föräldragrupper som är evidensbaserade, följer en manual, leds av en 

utomstående person med syfte att nå bättre samspel mellan förälder och barn (Gustafsson, 2010, s. 

30, 36).  

Då föräldrarollen idag kan liknas vid en yrkesroll, vilken behöver utbildas eller ges föräldrastöd med 

syfte att nå bättre samspel, förefaller problemet ligga i begreppsdefinitionen av samspel. Huruvida 

utbildningsprogrammen, kursledarna och föräldrar ser på begreppet, om de beskriver samspel 

likadant, samt om kursledarna når fram med sitt budskap om Vad det faktiskt är som ska bli bättre i 

frågan om samspelet.   

 

För att få ett bättre grepp om detta har jag studerat föräldraträningen Komet, ett manualbaserat 

utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar och lärare. De har som mål att erbjuda familjer en 

utbildning i metoder som har starkt vetenskapligt stöd för att minska bråk och konflikter samt att 

förbättra relationen och samspelet mellan barn och föräldrar.  

 

1.2  Syfte 

Syftet med studien är att undersöka begreppet Samspel och vilken innebörd det har för de som är 

instruktörer, de som har skapat Kometutbildningen enligt den plan som föreligger just nu samt för de 

föräldrar som deltar i utbildningen.  

 

1.3  Frågeställningar 

* Vilken definition lägger föräldrar, gruppledare samt Komet in i begreppet samspel? 

* Hur upplever föräldrarna att samspelet såg ut med sitt barn innan utbildningen startade? 

* Upplever föräldrarna att samspelet har förändrats efter utbildningen och i så fall på vilket sätt? 

 



 

  9 

2  Bakgrund 
Föräldraträning sägs vara den metod som har bäst forskningsstöd för att minska problem hos barn 

(Kling et al., 2006, s. 5).  Föräldrautbildningar har vuxit i antal och sägs delvis försvara sin existens 

genom evidensbaserad forskning som visar på att dessa är verksamma där barn uppvisat 

beteendeproblematik. Dessutom finns teoretiska utgångspunkter, som talar för ett samband mellan 

hur föräldraskapet ser ut och barns beteende (Lucas, 2011).  Kanske kan detta förklara det växande 

intresset där det år 2010 fanns 140 föräldraprogram listade i den förteckning som National Parenting 

Practioners, (NAPP) gjort som haft i uppdrag att kartlägga föräldrastödsprogram i Storbritannien. I 

deras sammanställning går att utläsa att de fyra utbildningar, som av NAPP fått de högsta 

kvalitetsmässiga betygen, har flera likheter. Det är relativt korta utbildningar, de teoretiska 

grunderna vilar på social inlärningsteori, anknytningsteori eller kognitivt teori och utbildningarna 

består av moment som videofilmer över vardagssituationer, rollspel, gruppdiskussioner och 

hemläxor (Lucas, 2011).  

 

2.1  Kunskapsområdet   

Under kunskapsområdet är tanken att såväl tydliggöra de begrepp som är av vikt för studien, som att 

ge insikt i vad tidigare forskning säger om ämnet. Då studien syftar till att se på samspelet mellan 

förälder och barn är de huvudteman som valts ut; Föräldraskap, Föräldrautbildning, Möten mellan 

människor och Samspel mellan förälder och barn. 

  

2.1.1  Föräldraskap 

Även om det finns olika synsätt på föräldraskap, har forskning kommit fram till att en alltför sträng 

uppfostran från föräldrar, leder till att barnen i sin tur oftare hamnar i konflikter samt bryter mot 

regler. Detsamma gäller även för föräldrar med en alltför eftergiven uppfostran (Andershed & 

Andershed, 2005 citerad i Forster, 2009, sid 9). Ibland har det inte någon betydelse hur konsekvent 

man som förälder är eller vilka gränser man sätter, utan lösningen handlar istället om att umgås mer 

och att bygga upp relationen till sitt barn.  

 

Under en dag bör barnet få minst fem gånger så mycket uppmärksamhet i positiva sammanhang som 

vid de tillfällen barnet gör något fel eller dåligt (Forster, 2009, sid.19). Forskning visar på att det 

särskilt lönar sig för samspelet mellan förälder och barn att umgås mer med sitt barn. I en studie som 

gjorts där 70 barn deltagit, fick föräldrarna till dessa öva sig på positiv samvaro med barnen, vilket 

visade en ökning på 25% av den positiva samvaron, bara under träningens gång. Det gjordes även en 

särskild analys som visade en direkt koppling mellan dessa förändringar (Forster, 2009, sid. 20).  
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Forskning visar även på att de föräldrar som avsätter femton minuter så kallad "särskild tid" dagligen 

åt sina barn för umgänge, sett positiva effekter i relationen med sina barn (Forster, 2009, sid. 21). Att 

synen på hur föräldrautbildningar ska utformas har förändrats genom åren, är förstås tätt 

sammanlänkat med hur synen på föräldraskap har förändrats. Parallellt kan ses hur osäkerheten i 

föräldrarollen och uppfostran av barn använts till att bli en industri i sig, där ämnet diskuteras inte 

bara i expertutgivna böcker utan i all annan media också, inte minst i tv-program där experter på 

ämnet ska hjälpa familjer som lever i ett vardagligt kaos (Johansson, 2009, s. 15, 159, Lucas, 2011). 

Bilden av hur detta ska gå till är inte alltid enhetlig utan synen på barnet kan ses ur två diametrala 

perspektiv, vilket dels kan vara individbundet, men kan även ses som kopplat till olika tidsepoker 

(Johansson, 2009, s. 159, Halldén, 2010, s. 49ff).  

 

2.1.2  Föräldrautbildning 

Föräldrautbildningar är inget nytt fenomen. Det går att finna diskussioner på temat från 1920-talet 

baserat på ett resonemang att föräldrar är i ett behov av att utbildas i sin föräldraroll (Gustafsson, 

2010, s. 16). Det räcker inte bara att vara förälder och lära sig i förhållande till sitt eget barn vilka 

behov som ska fyllas, utan bilden av en osäker individ som behöver kunskaper om hur barn fungerar 

med hjälp av en expert kan utläsas av diskussioner i ämnet och de samhällsåtgärder som genomförs. 

Nyblivna föräldrar ska läras in i ett nytt yrke. ”Det behövs utbildning för alla yrken, men förälder 

blir jag utan vidare. Det är ingen som frågar efter vare sig om jag lämpar mig för ”yrket” eller om 

jag har utbildning för det”. (Lejdström, 1977 citerat i Gustafsson s.18). Detta passar också in i vår 

kultur där utbildning och lärande ses som något positivt och det finns en lång tradition av 

folkbildande (Gustafsson, 2010, s. 32, Johansson, 2009, s. 159). 

 

1979 tog riksdagen beslut om att alla nyblivna föräldrar skulle få en utbildning i sin nya roll. 

Beslutet grundades ur slutbetänkandet: ”Föräldrautbildning 1. Kring barnets födelse”, (SOU 

1978:5). Detta resulterade i föräldragrupper som sedan dess anordnats av barnavårdscentralen (BVC) 

under den första tiden efter barnets födelse. Dessa föräldrautbildningar leds av BVC-sköterskor och 

ger ett stöd kring vardagliga frågor om mat, sjukdomar och hälsa i ett forum där mammorna även 

kan vara ett kontaktnät och stöd för varandra kring barnets skötsel och utveckling. Målet för 

föräldrastödet var att genom pedagogiska insatser förbättra barns levnadsvillkor. Det yttersta målet 

för föräldrautbildningen är att förbättra det allmänna klimatet för barn och familjer och att alla får ett 

gemensamt ansvar för barnens situation. Detta innebär att politiska reformer och samhällsplanering i 
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vid bemärkelse i väsentligt högre grad måste genomföras med utgångspunkt från barns och 

barnfamiljernas förutsättningar. 

 

1    ersattes begreppet f r ldrautbildning med stöd i föräldraskapet   o  1    1 1 .  etta avser 

den  uns ap och det st d som samh llet  an f rmedla till f r ldrar f r att utvec la deras  ompetens 

och st r a deras trygghet i f r ldrarollen, fr n det att de v ntar barn och under hela barnets 

uppv  ttid.   begreppet innefattas  ven utredningens  verv ganden och f rslag ang ende 

utformningen av f r ldrautbildningen och andra ver - samheter som  an fungera som st d f r 

f r ldrar i deras f r ldras ap  www.riksdagen.se) 

 

Cirka tio år senare lämnas ett nytt betänkande i form av SOU-rapport 2008 131 ”Föräldrastöd – en 

vinst för alla”. Benämningen har under åren förändrats från föräldrautbildning till föräldrastöd 

(Gustafsson, 2010, s. 30) och omfattningen har gått från att löpa under det första levnadsåret till att 

istället ha som mål att stötta föräldrar till dess att barnet fyllt arton år, något som visar på en syn på 

att föräldrar anses ha behov av stöd i sin roll under hela barndomstiden.  Även inriktningen har 

förändrats från att ha relativt lösa ramar där föräldrarna kunnat styra mycket av det som avhandlats 

under gruppsamtalen till att stödet ska ske i form av strukturerade föräldragrupper som är 

evidensbaserade, följer en manual, leds av en utomstående person med syfte att nå bättre samspel 

mellan förälder och barn (Gustafsson, 2010, s. 36).  

 

2.1.3  Möten mellan människor 

  r m nnis or m ts och det finns ett specifi t m l med m tet,  an man tala om ett fo userat 

samspel d r parterna  r m ldrivna   offman, 1  0 .  edling  an ses som ett s dant fo userat 

samspel, varvid parterna m ts i ett samspel d r m let med m tet  r att ge och ta emot ett perspe tiv 

av en gemensam h ndelse.  nder ett fo userat samspel agerar b gge parter s ndare och mottagare, 

de b de s ic ar och tar emot meddelande fr n den andra parten. Vad parterna uppfattar av det som 

s nds ut beror p  att oli a fa torer p ver ar intryc en i intera tionen, bland annat m tesplatsens 

utformning, om rituella regler f l s eller bryts samt den  ropps- och ansi tsa tivitet som motparten 

s nder ut   offman, 1  0 . Vid ett fungerande samspel engagerar sig b da parter i intera tionen, det 

 r oc s  av vi t att parterna l gger tidigare fiends ap ba om sig f r att inte anta en f rsvarsattityd 

vid m tet, vid en medling s ulle en s dan f rsvarsattityd resultera i ett fortsatt fiends ap d  

brottsoffrets f rlorade ansi te inte r ddas i intera tionen.  et  r d rf r av stor vi t att b da parter 

f rs  er f rhindra att den andra parten tappar ansi tet i ett lyc at samspel   offman, 1  0 . 

 

http://www.riksdagen.se/
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2.1.4  Samspel mellan förälder och barn 

Den teoretiska grunden för samspelets betydelse i och med barns utveckling, fokuseras i forskning 

bland annat på anknytningsteorin. Denna omfattar hela levnadstiden från spädbarnstid till vuxen 

ålder och visar på vikten av att arbeta för ett bra samspel mellan förälder och barn (Broberg et al., 

2009, s. 11ff, s. 23). Under de senaste decennierna har som påvisats nya metoder för stöd till 

föräldrar utvecklats. Metoderna bygger på social inlärningsteori och kognitiv psykologi. Omfattande 

vetenskaplig litteratur visar även på att ett gott samspel mellan föräldrarnas och barn minskar risken 

för ett stort antal hälsoproblem (Stewart-Brown 2008).  

 

Det samspel som i det vardagliga livet sker genom att tusentals händelser och upprepade situationer 

uppstår, kan jämföras med den livsluft som barn andas. Det är genom dessa situationer som barnet 

formas och utvecklar bilder samt modeller för sin existens och sitt samspel med andra (Hedenbro, 

Wirtberg, 2003, s. 26).  Ett samspel äger rum utifrån de händelser som sker i vår vardag och som kan 

upplevas utifrån alla våra olika sinnen. Det är möjligheten till att få praktisera den förmågan och att 

sedan knyta an till instinktiva register som ger barnet koder för att senare i livet kunna utveckla 

vänskap och lek. Därmed skulle man kunna säga att ett barn blir till i samspel med andra. 

 

 I samspelet mellan förälder och barn, behövs såväl ömsesidighet som synkronisering förekomma så 

att barnet utvecklas på ett harmoniskt vis. Med ömsesidighet menas att delaktighet från bådas håll 

innefattas utifrån sina respektives villkor, där dialogen mellan förälder och barn omfattar såväl en 

emotionell ömsesidighet som turtagning i kommunikationen dem sinsemellan (Hedenbro, Wirtberg, 

2003, s. 26-27). Synkronisering avser den utveckling där barnet samspelar med flera personer, vilket 

i en familj kan vara den process där reglering och styrning i användandet av tid görs. För att barnet 

skall uppnå en känsla av deltagande och att bli sedd, är det av stor vikt för barnet att bli lyssnad till 

samt få möjlighet att finna vägar och ta egna deltagande initiativ i familjens samspel (Hedenbro, 

Wirtberg, 2003, s. 28).  

 

En annan del i samspelet sägs vara spegling, vilket innebär att föräldern besvarar barnet genom en 

upprepning av det barnet sagt, samt tillför en känsla i svaret, vilket för samspelet vidare. Detta leder i 

sin tur till att barnet tar eget initiativ, vilket föräldern speglar vidare på genom imitation samt att 

lägga till en känsla på initiativet. Denna process påverkar såväl barn som vuxna i sitt samspel med 

andra, beroende på hur speglingen utförs (Hedenbro, Wirtberg, 2003, s. 30).  

 

Om tidigare forskning inriktades på den tidiga språkutvecklingen hos barn, där barnet lärde sig och 

den vuxne lärde ut, går forskningen idag mer mot samspel, där barnet ses använda alla sinnen för 
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kommunikation. Man menar att barnet redan från födseln ingår i former av samspel, där samverkan 

mellan förälder och barn förefaller att vara den utveckling som är elementär för ett kommande tala-

svar mönster, samtidigt som en kommunikativ aktivitet äger rum, där var och en tar sin tur 

(Hedenbro, Wirtberg, 2003, s. 32-33). Biologin sägs vara en form av hörnsten för att förstå 

samspelet mellan förälder och barn, där varje barn har ett behov av ett känslomässigt samspel, som 

genom sammanhanget av relationen förälder och barn sinsemellan formar en anknytningsprocess. En 

del kategorier av sociala beteenden, som leenden och ögonkontakt, uppmanar även till samspel och 

de barn som påvisar dessa beteenden ses även få mer samspel samt känslomässig näring (Hedenbro, 

Wirtberg, 2003, s. 37). 

  

En viktig del för den ömsesidighet som påverkar utvecklingen i samspelet mellan barn och förälder, 

är emotionsregleringen, vilken innefattar barnets förmåga att reglera sina känslor. Känslan av 

kompetens hos ett barn utvecklas då regleringen av känslorna lyckas, vilket kan vara svårt för barn 

vid negativa känslor, där emotionsregleringen menas skall hjälpa barnet i dess reglering av känslor 

genom förälderns medvetenhet kring att reagera positivt till vissa känslor samt tona ned andra 

(Hedenbro, Wirtberg, 2003, s. 48-50).  

 

Även dialogen mellan förälder och barn är en väsentlig del i samspelet dem emellan. Som vuxen 

innehar man även styrkan att hjälpa barnets utveckling i samspelsförmågan genom dialogen. Då barn 

kan skapa svårigheter i samspelet, kan det som förälder vara svårt att veta hur man skall bemöta 

barnet. Här ses det viktigt och till hjälp för barnet med bekräftelse, samt att föräldern uppehåller en 

positiv inställning då denne fortfarande försöker agera i önskad riktning. I och med barnets 

utveckling växer även viljan att identifiera sin känsla och sätta ord på den, vilket kan ses som ett 

underlättande i kommunikationen och samspelet (Hedenbro, Wirtberg, 2003, s. 53-58). 

 

 Konflikter anses vara en naturlig del av vår vardag, som vi genom en empatisk förmåga kan klara 

av att lösa och hantera. Då vi lär barnet att förhandla, ge och ta åsikter eller känslor, utvecklar barnet 

även sin förmåga att känna efter och även ta in andras upplevelser. Barn skapar konflikter i lek för 

att träna sitt samspel och finna vägar att försonas, där det är den vuxnes hantering av att samarbeta, 

diskutera samt kompromissa med barnet som verkar för hur barnet sedan samarbetar med andra 

(Hedenbro, Wirtberg, 2003, s. 62).  Arbetet med samspel mellan förälder och barn kan te sig lite 

olika beroende på barnets ålder. Begreppet samspelsbehandling innehåller olika typer av metoder 

som har sin början på 1960-talet med programmet Head Start i USA (Neander, 2011, s. 14ff). De 

metoder som följt på denna som en vidareutveckling, har gemensamma drag där ofta mor och barn 
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observeras i sitt samspel och där även mamman får i uppdrag att observera sitt barn och lära sig att 

lyssna in och ta till sig barnets behov.   

 

En studie genomförd 2002-2006 fokuserade på samspelsbehandling mellan förälder och barn och av 

101 deltagande föräldrar uppgav 91 stycken att samspelet var orsaken till att de sökt/fått hjälp 

(Neander, 2011, s. 51-66). Behandlingen var utformad, med olika kombinationer, av beståndsdelarna 

samtal, videosessioner eller observationer av vardagliga situationer. Resultatet visar på positiva 

effekter av behandlingen avseende anknytningen mellan förälder och barn och effekter på barnets 

beteende.  

 

Forskningsresultat visar på att interventioner inriktade på att förbättra föräldrarnas förmåga att se till 

barnets behov var mest verksamt för att öka anknytning mellan förälder och barn (Neander, 2011, s. 

32). Detta oavsett om det fanns en konstaterad problematik inom familjen eller inte.  Sett till ett 

flertal undersökningar av effekterna av föräldraträningsprogram som riktats till barn med utagerande 

beteende, har dessa visat på positiva effekter på barnets beteende både på kort och lång sikt 

(Neander, 2011, s. 34ff).  

 

2.1.5 Sammanfattning 

Föräldrautbildningar är ett relativt gammalt fenomen, men har förändrats i sin utformning genom 

åren baserat på en förändrad syn på hur föräldraskapet bör vara utformat och vilken betydelse detta 

har f r ett barns utvec ling.  etta s apar i sin tur st rre  rav p  hur f r ldrar ”s a” vara f r att 

förebygga framtida problem hos barnen, vilket gjort att efterfrågan skapat en växande marknad för 

föräldrastödsprogram på internationell basis. Många likheter går att finna mellan deras uppbyggnad 

och teoretiska utgångspunkter, dessa är social inlärningsteori, anknytningsteori eller kognitivt 

förhållningssätt. Framförallt kvantitativa undersökningar har gjorts kring effekter av 

samspelsbehandling och föräldrastödsprogram där dessa visar på positiva resultat både ur 

föräldrarnas syn på samspelet och hur barnets beteende bedömts efter genomförd behandling. 
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3. Komet 
Komet är en förkortning för KOmmunikationsMETod och är ett manualbaserat utbildningsprogram 

som riktar sig till föräldrar och lärare. Komet drivs av Stockholms Stad och det var Martin Forster 

samt Fredrik Livheim som först utvecklade programmet i Sverige med flera. Utbildningens mål är 

att lära ut verktyg till föräldrarna som leder till mindre bråk och konflikter hemma, i förskolan och 

skolan. Gruppledarna utbildas av Komet centralt i Stockholm. Programmet syftar till att lära 

föräldrar och lärare bättre sätt att kommunicera med barnet. Komet menar att det är genom den 

vuxnes, i första hand, ändrade beteende som medverkar till att minska de befintliga problemen. Då 

denna utbildning ger dessa verktyg till både föräldrar och personal inom skolan, menar Komet att 

programmet på sikt leder till en bättre relation mellan den vuxne och barnet. Föräldrarna får sin 

utbildning i föräldragrupper. Grupperna sköts självständigt av de Kometutbildade gruppledarna. I 

dagsläget återfinns de flesta utbildade gruppledarna i kommunernas socialtjänst och inom barn- och 

ungdomspsykiatrin. 

Komet är uppdelad i två grupper, föräldrar till barn 3-11 år samt föräldrar till barn 12-18 år. Komet 

marknadsför sig via sin hemsida, www.kometprogrammet.se, där de även menar att de föräldrar som 

är intresserade av att gå en föräldrakurs ska kontakta sin lokala kontaktperson och göra en 

intresseanmälan. Dessa kontaktpersoner står på hemsidan. Komet finns idag i samtliga Stockholms 

stadsdelar och i 46 kommuner. Kurserna startar vanligtvis en gång per termin och vid platsbrist 

rekommenderar Komet föräldrar att höra av sig till en kontaktperson i en närliggande kommun.  

(http://www.kometprogrammet.se/). 

 

3.1 Vad menas med ”manualbaserat”?  

Med manual menas ett program med en insats som innehar en eller flera beståndsdelar beskrivna i 

denna. Manualen kan vara en enkel beskrivning av tillvägagångssättet i programmet eller bestå av ett 

omfattande material med exempelvis videofilmer och arbetsb c er.  anualens roll  r att underl tta 

f r andra att ta del av och l ra sig metoden, men avser  ven att   a sannoli heten att metoden 

anv nds utifr n dess syfte   undell    orster, 200  .  enna manual  an bes rivas som det 

huvudsa liga s ttet att s  ra att arbetet genomf rs relativt li a samt att den  r oberoende av vem som 

utf r den. (Kling, Å. Sundell, K., Melin L. & Forster, M. 2006)  

 

 

3.2 Inriktning  

Studiens inriktning är på den del av Komet som är riktat till föräldrar med barn i åldern 3-11 år. De 

har som mål att erbjuda familjer en utbildning i metoder som har starkt vetenskapligt stöd för att 

http://www.kometprogrammet.se/
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minska bråk och konflikter och förbättra relationen och samspelet mellan barn och föräldrar. 

Grunden för programmen är Kognitiv beteendeterapi (KBT).  

Föräldragruppen träffas en gång i veckan vid 11 tillfällen, varav studiens inriktning är på de 5 första 

tillfällena som syftar till att förbättra relationen och samspelet mellan förälder och barn. Varje träff 

tar 2,5 timmar och ges vanligen under kvällstid. Gruppen består vanligen av föräldrar till 6 barn och 

två gruppledare (http://www.Kometprogrammet.se/). Vanligt förekommande vardagssituationer 

demonstreras i form av korta videofilmer som det sedan förs diskussioner kring. Ett skriftligt 

material delas ut vid varje kurstillfälle, dels för att påminna om temat för det specifika tillfället, men 

också för att föräldrarna ska kunna använda sig av detta som en hemläxa att praktisera till 

nästkommande gång. Kursledarna för sin undervisning muntligt baserat på principerna som 

Kometutbildningen bygger på och föräldrarna på kursen delger i sin tur varandra och kursledarna hur 

de olika momenten fungerat att praktisera, samt delger tankar och funderingar kring de ämnen som 

tas upp (Forster, 2007). 

 

 

3.3  Utbildningens upplägg 

En kortfattad redogörelse beskrivs för upplägget på utbildningen som sådan, samt vad Komet 

beskriver ska komma att tas upp för gruppen ”föräldrar till barn 3-11 år”. Studien fokuserar på de 

första 5 träffarna, som är inriktade på relation och samspel, varför endast de beskrivs. Redogörelsen 

är utifrån Vad Komet säger sig ta upp, inte Hur och med vilka material (videofilmer, muntligt osv).  

 

Träff 1- Samvaro och uppmärksamhet 

Begrepp som gemensam stund tas upp, där föräldrarna får träna sig på att umgås på barnets villkor 

och att vara närvarande i umgänget. Första tillfället handlar även om beteendeförändring, att 

uppmärksamma och berömma det barnet gör bra, vilket påverkar dess beteende. Ett annat begrepp 

som lyfts är förtroendekontot där Komet menar att forskning visar på att det krävs fem gånger så 

mycket uppmuntran och positivt umgänge som krav och tillsäger (Se figur1). 

  

 

 

 

 

Umgänge 

Uppmuntran 

Beröm 
5 

Kram 

1 
Tjat 

Gränser 

Krav 
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Innan 

Tydliga rutiner 

Tid att avsluta 

Påminnelser 

Positiva uppmaningar 

Figur 1 

Förklaringen till 5-1 tänket är att då tjat, gränser eller  rav s tts p  barnet, g r f r ldern ett ”uttag” 

från förtroendekontot, vilket innebär att det är viktigt att hela tiden fylla på detta konto med 

umgänge, uppmuntran och beröm (Manualen för Komets gruppledare). 

Träff 2- Förberedelser och uppmaningar 

Denna träff fokuserar på att förebygga konflikter genom att förbereda barnet på vad som ska hända. 

Föräldrarna får även på denna träff träna på att ge sina barn effektiva uppmaningar. Begreppet 

beteendeanalys tas här upp och beskrivs som ett verktyg för att förstå hur beteenden påverkas av 

omgivningen. Fokus i beteendeanalysen hos Komet ligger i huruvida föräldern agerade innan OCH 

efter att en viss händelse uppstått, detta för att Komet menar att utbildningen är just till för att 

utveckla föräldraskapet (Manualen för Komets gruppledare). 

 

Träff 3- Beröm 

I denna träff arbetar föräldrarna vidare med uppmuntran och beröm. Under den första träffen fick de 

uppmärksamma och följa barnets egna initiativ under den gemensamma stunden. Denna träff går 

vidare genom att öva på att visa barnet uppskattning när denne följer en uppmaning. Här tas 

begreppet FUB upp (Förberedelser, Uppmaningar och Beröm – FUB). Se Figur 2 

   

  

 

 

Figur 2. 

 

Syftet med berömmandet är bland annat att stärka barnets självförtroende och att minska negativa 

beteenden. Komet menar därför att det även är viktigt att berömma försök, inte bara då barn lyckas 

eller presterar, exempel kan vara då barnet spontant berättar något för föräldern (Manualen för 

Komets gruppledare). Utifrån FUB:en är det viktigt att berömma det positiva och inte 

uppmärksamma det negativa. Med detta menar Komet att poängen är att det är barnets beteende som 

ignoreras, inte barnet som sådant, då de flesta barn fortsätter med störande beteenden därför att de 

får mycket uppmärksamhet när de gör detta (www.kometprogrammet.se).    

 

Efter 
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Uppmärksamhet 
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Träff 4- Ormen 

Denna träff syftar till att visa föräldrarna hur de kan göra ett poängsystem, kallad ormen, för att 

uppmuntra barnets positiva beteenden. Komet menar att ormen inte är en ersättning av gemensam 

stund, förtroendekonto eller FUB som tidigare tagits upp, utan ett tillägg, ytterligare ett verktyg. 

Ormen  är en spelplan föreställande en orm bestående av ett antal rutor från huvud till svans. 

 

   
? 

    
? 

 

 Figur3 

Barnet ska genom att utföra tydliga uppdrag föräldern bestämt, samla stjärnor för att komma till 

rutor med chanskort som består av olika belöningar. Komet förespråkar cirka 3 uppgifter/dag så att 

barnet känner en möjlighet och vilja att utföra uppdragen och nå sin belöning. Uppdragen kan handla 

om allt fr n att ”borsta t nderna s  lv p  morgonen” till att ”h nga  ac an p   ro en i hallen efter 

s olan”.  et vi tiga  r att det  r tydliga uppdrag som barnet i minst  0% av fallen s a  lara av redan 

från början. Chanskorten, belöningarna, ska vara utformade efter det egna barnets intressen och vad 

som  r rimligt f r famil en. E empel  an vara att ”Ha pic nic  middagen  ute p  tomten eller i 

vardagsrummet”, ”Cy la med ena f r ldern” eller ”Få en glass”. Dessa chanskort ska vara klara 

innan ”ormen” startas, s  att barnet kan dra ett slumpmässigt kort när målet uppfyllts. Skulle man 

exempelvis inte ha glass hemma för tillfället tar man bort det kortet. Chanskorten syftar till att öka 

motivationen hos barnet att ändra sitt beteende, men målet är att de till slut ska bli självgående.  

 

Träff 5- Uppföljning av Ormen 

Denna träff handlar om att följa upp arbetet med Ormen som föräldrarna startat med sina barn samt 

att tala om huruvida man kan anpassa Ormen för förskolan eller skolan. 

 

 3.4  Andra synpunkter på Komet 

Monika Bogren, psykolog och psykoterapeut i Stockholm, menar att en av de svåraste 

barndomserfarenheter som patienter beskriver handlar om att inte få sina känslor bekräftade. Enligt 

henne skulle rådet att nonchalera barnets aggressiva eller besvärliga känsloyttringar kunna leda till 

uppfattningen hos barnet att det inte är någon idé att söka hjälp. Att belöna gott uppförande har 

också, enligt Bogren, sitt patologiska facit, speciellt då belöningen utgörs av umgänge med 

föräldern. Med detta menar Bogren att när närhet villkoras skapas 'duktighetssyndromet', i dag en 

välkänd faktor bakom diagnosen 'utmattningsdepression', vilket kortfattat innebär en ständig strävan 

efter att bli accepterad och få bekräftelse tills man helt enkelt inte orkar längre. Bogren finner det 
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märkligt att dessa 'föräldraskolor' får sådant genomslag samtidigt som forskningen kommit ganska 

långt då det gäller att förstå kopplingen mellan de tidiga relationernas betydelse för hjärnans 

utveckling och för benägenheten att drabbas av farlig stress (Bogren, Monika ”H rd  riti  mot 

f r ldra urser”, Dagens Nyheter 2008-02-12)  

 

Även Lagerblad (200   tar upp huruvida den dans e famil eterapeuten och f rfattaren Jesper Juul 

framh ller att ber m inte  an ses som samma sa  som   rle  och d rf r inte b r ges i alltf r stor 

omfattning. Juul menar att om man st ndigt ger barnen ber m blir barnen os  ra och s apar 

personligheter som st ndigt str var efter att leva upp till omgivningens f rv ntningar.  etta s ulle 

 ven  unna leda till att barnen f r h gf rdiga egon och blir e tremt s  lvupptagna i den eviga str van 

efter be r ftelse.  ed detta menar Juul att barn beh ver bli sedda som de  r, inte f r vad de g r, 

vilket kan ses som kritik mot Komet där de uppmärksammar positiva beteenden och ignorerar 

negativa beteenden (Juul, enligt Lagerblad, ”ber m  r inte   rle ”, SvD 2005-11-17).  

 

En annan aspekt som tål att tänkas på är vad som händer med familjen då endast en förälder går 

utbildningen. Förhållningssätt gentemot barnen kan komma att ändras och se olika ut och vad 

innebär det för barnen och förhållandet mellan föräldrarna? Pappa har plötsligt "mer tid, 

gemensamma stunder och lyssnar-berömmer", medan mamma fortfarande "tjatar och säger till om 

något gjorts fel". Att själv delta i kursen där tankar och funderingar kan ventileras med andra 

föräldrar är inte samma sak som att försöka återberätta för exempelvis sin partner vad som sagts och 

gjorts. Det kan också vara svårt att delge en rättvis bild av hur man ska applicera materialet i 

vardagen, då man själv fortfarande är inne i en slags lärande process. 

 

Lars H Gustafsson betonar i en artikel i pedagogiska magasinet (Pm) att en viktig del av 

utvec lingen i synen p  barn menades vara d  man mer och mer satte fo us p  orsa erna till barnens 

beteende och inte bara p  beteendet i sig.  ustafsson menar att det  r vi tigt att f rst  barnen och att 

anpassa insatserna efter varje unikt barns behov och f ruts ttningar  Gustafsson, 2007).  

.  

4.  Teoretiska perspektiv 
Jag har valt att utgå från Anknytningsteorin och Inlärningsteorin som utmynnar i den Kognitiva 

Beteende Terapin (KBT). 

Anknytningsteorin är bland annat vald utifrån vikten av att vara en trygg bas, vilket även kan ses 

som grunden till samspel. Inlärningsteorin beskriver istället att det är genom inlärning sättet att 

http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/hard-kritik-mot-foraldrakurser
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förändra vårt tankemönster sker, vilket gör det intressant att ta med teorin. Inlärningsteorin mynnar 

sedan ut och utgör grunden för KBT, vilken Komet säger sig utgå ifrån.  

 

4.1  Anknytningsteorin- Den trygga basen 

John Bowlby ses som upphovsman till anknytningsteorin och beskrev i slutet av 1960-talet sina 

tankar kring betydelsen av en god anknytning mellan förälder och barn för en gynnsam utveckling 

(Broberg et al., 2009, s. 12f). Till en början behandlade teorin framförallt förhållandet mellan 

spädbarn och deras mamma, men går nu att applicera under hela uppväxten och till båda 

vårdnadshavarna. En trygg bas är det mest centrala begreppet, vilket beskriver två aspekter av 

förälderns omsorgsförmåga: att vara en bas för barnets utforskande och att utgöra en hamn dit barnet 

kan återvända i händelse av upplevt hot eller fara (Broberg et al., 2009, s. 24). Anknytningsteorin 

handlar om människans, och andra däggdjurs, fallenhet till att knyta starka känslomässiga band samt 

varför denna fallenhet har uppstått och utvecklats (Wennerberg, 2010, sid. 31)  

 

Inom anknytningsteorin talas det om två medfödda drivkrafter, relatedness, som innebär ett behov 

av närhet till andra människor, samt self-definition, som innebär en strävan att upprätta den egna 

autonoma identiteten. Dessa två beteendesystem menar anknytningsteorin motiverar oss att söka 

närhet till beskyddande och förståelse för andra, samt motiverar oss att upptäcka och utforska 

världen. Barnet lär sig här att balansera sina behov genom denna trygghetsskapande närhet och sitt 

självständiga utforskande (Wennerberg, 2010, sid. 31). De medfödda egenskaper och anlag som vi 

människor har, framträder enligt anknytningsteorin i relationer till andra. Människan sägs vara 

programmerad för att verka i relation med andra människor, där våra medfödda anlags konsekvenser 

är beroende av de situationer våra relationer möts i och hur andra reagerar eller förhåller sig till dem 

(Wennerberg, 2010, sid. 31). 

  

Anknytningsteorin betraktar benägenheten att knyta intima känslomässiga band till särskilda 

individer som en grundläggande komponent i människans natur (Bowlby, 2010, s. 146). Särskilt 

uppmärksammar den betydelsen ett barns föräldrar spelar för hur barnet utvecklas (Bowlby, 2010, s. 

149). Själva begreppet samspel kan även ses som en röd tråd för att förstå barns samspel med sina 

föräldrar och senare med sin omgivning, där "att knyta an" är en livsviktig drivkraft barnet har med 

sig. Denna anknytningsprocess är ömsesidig och en process som sker över tid (Hedenbro, Wirtberg, 

2003, s. 22-23). En trygg anknytning lägger basen för en mer samstämd relation mellan förälder och 

barn, vilket även leder till att öppenheten för uppfostran blir större. Den trygga anknytningen hjälper 

även barnet i andra nära relationer och till att bli mer självständigt (Hedenbro, Wirtberg, 2003, s. 
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24). Det är därför viktigt att föräldern sätter sig in i barnets situation och försöker förstå varför det 

beter sig på ett visst sätt (Bowlby, 2010, s. 34).   

 

Anknytningsbeteende är varje form av beteende som leder till att en person når, eller bibehåller, 

närhet till någon annan klart identifierad individ som uppfattas som bättre i stånd att klara världen 

(Bowlby, 2010, s. 50). Ett barns anknytningsbeteende aktiveras till exempel särskilt av smärta, 

trötthet och allt som är skrämmande och också av att föräldern är eller verkar oåtkomlig. De 

omständigheter som avbryter beteendet varierar beroende på hur intensivt det aktiverats: 

Vid låg intensitet kan det räcka med att modern syns, hörs eller märker barnets närvaro.  

Vid hög intensitet kan det behöva röra vid eller hålla fast henne innan beteendet upphör.  

Vid högsta intensitet, då barnet är olyckligt och ängsligt, krävs en längre stunds omfamning.  

Detta beteendets biologiska funktion antas vara ett beskydd, särskilt mot angripare. I exemplen är det 

fråga om relationen mellan barn och mamma, men går även att appliceras på ungdomar och vuxna i 

relationen till båda vårdnadshavarna. Beroende på hur relationen mellan individen och 

anknytningsgestalten ser ut, går det att kliniskt se att intensiteten i den känsla som följer varierar. 

Detta gäller oavsett vilken ålder individen är i. Om relationen är god infinner sig en känsla av glädje 

och trygghet, om den är hotad uppstår svartsjuka, ängslan och vrede och om relationen bryts följer 

sorg och depression (Bowlby, 2010, s. 25). 

 

4.2  Inlärningsteori 

År 1941 tog de amerikanska psykologerna John Dollard och Neal E Miller fram inlärningsteorin 

(Miller & Dollard, 1941), som sedermera den amerikanske psykologen Julian B Rotter anammade. 

De sätt för människan att använda sig av socialt beteende, betonade de ha sin betydelse av imitation, 

symboler och självreglerande processer. Rotter lade särskilt stor vikt vid de förväntningar på 

omvärlden som människor efter hand införskaffar, vilka kan ses som olika beroende på vilka 

erfarenheter de gör. Han menade att ju oftare ett beteende har lett till förstärkning i det förflutna, 

desto starkare blir personens förväntningar att beteendet ska komma att uppnå det resultatet igen 

(Rotter, J.B, 1954) 

 

Albert Bandura, som i slutet av 1960-talet anslöt sig till den sociala inlärningsteorin, betonade 

särskilt starkt att barn (och vuxna) lär sig beteenden inte bara genom förstärkning utan också genom 

imitation och genom att se andras beteendemönster (Bandura, 1977 i Payne, 2005, sid. 181). 

Bandura betraktar lärande som en interaktion mellan individen, situationen och omgivningen, där 

känslan av självförmåga är en viktig motiverande faktor vid all inlärning. Self efficacy är baserat på 

Banduras ”sociala inl rningsteori”  social learning theory). Det handlar om en persons uppskattning 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=Julian%20B%20Rotter
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=Albert%20Bandura
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=förstärkning
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av sig själv, om den känner att dennes kunskaper och färdigheter kan bidra till en förändring och om 

externa faktorer tillåter förändring (Bandura 1986).  

 

Inlärningsteorin sägs utgöra grunden för ett kognitivt perspektiv och hjälper oss att förstå mänskligt 

fungerande. Inlärning beskrivs vara sättet att förändra vårt tankemönster, hur vi känner och agerar 

som resulterar utifrån nya erfarenheter (Kåver, 2007, s. 49-51). För att kunna förutsäga och påverka 

sitt eget eller andras beteenden menar inlärningsteorin att det är viktigt att förstå varför vi beter oss 

som vi gör och för att förstå vad som styr beteenden är det viktigt att se till situationen där beteendet 

utförs. Det talas då om situation, beteende och konsekvens. 

Situation --» Någon säger emot Lovisa  

Beteende --» Lovisa skriker 

Konsekvens --» Lovisa får som hon vill 

Med detta menar inlärningsteorin att en viss situation aktiverar Lovisa beteende, men även att kon-

sekvensen, det vill säga att personen ger med sig, också styr Lovisas beteende. I många situationer är 

konsekvenserna viktigare när det gäller att styra ett beteende än situationen i sig. Detta kallas operant 

inlärning (Payne, 2005, sid 186). Inlärningsteorin talar om att det finns fyra typer av konsekvenser 

som till stor del styr vårt beteende: positiv och negativ förstärkning respektive positiv och negativ 

bestraffning.  

Bestraffning är något som minskar sannolikheten för ett beteende. Ordet positiv står när det gäller 

bestraffning för att man tillför något. Positiv bestraffning innebär således att man tillför något nega-

tivt som exempelvis kritik eller våld. Negativ bestraffning innebär att man tar bort något positivt. 

Om Lovisas ilska leder till att hennes kompis vägrar att fortsätta umgås blir beteendet negativt be-

straffat; umgänget, som vi antar upplevs positivt, tas bort. Någonting fungerar endast bestraffande 

om det medför att beteendet upphör.  

De konsekvenser som ökar sannolikheten för ett beteende kallas förstärkning. Förstärkningen kan 

både vara av den karaktären att man upplever någonting positivt eller att man blir av med något som 

upplevs negativt. Man benämner detta positiv respektive negativ förstärkning. I exemplet med Lo-

visa kan vi anta att det handlar om positiv förstärkning eftersom Lovisa förmodligen får som hon vill 

(Payne, 2005, sid. 187). När vi vill förändra ett beteende hos oss själva eller hos någon annan, menar 

Kåver att positiv förstärkning i särklass det bästa sättet. Uppmuntran, kärlek och belöning gör oss 

avslappnade och att vi kan tänka klart och därmed integrera det vi lärt oss, medan kritik minskar 

inlärningsförmågan (Kåver, 2007). 

 

Utöver förstärkning och bestraffning talas det i inlärningsteorin även om utsläckning, vilket innebär 

att ett beteende upphör då det inte förstärkts. Exemplet med Lovisa skulle kunna se ut som så att: 
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någon säger emot henne - Lovisa skriker - hon blir ignorerad. Detta skulle förmodligen leda till att 

Lovisa slutar skrika då ingen uppmärksamhet, belöning eller bestraffning getts, en utsläckning av 

beteendet har då skett (Kåver, 2007). 

 

Inlärning kan enligt denna teori ske på tre huvudsakliga olika sätt:  

Modellinlärning eller observationsinlärning- Att se en utförd handling, vilken vi härmar.   

Instruktioner- Att få muntlig eller skriftlig information om hur något ska göras eller fungerar. 

Egen direkt erfarenhet (trial and error)- Att vara med om något nytt, vilket vi applicerar på egen 

hand, genom att pröva sig fram i tankar, känslor och handlingar (Kåver, 2007, s. 53).  

 

4.3  Kognitiv beteende terapi  

I Östs bok KBT- inom barn och ungdomspsykiatrin, beskrivs det i introduktionen om utvecklingen 

av den kognitiva beteende terapin (KBT). KBT har kunnat spåras redan sedan antikens tid. I den mer 

moderna tiden startade användningen på 1920-talet, då barn med fobier behandlades av Mary Cover 

Jones. På 30-talet kom sedan behandling av barns fobier med enures (sängvätning) med användande 

av den så kallade enuresmattan. Sedan på 40-talet uppkom behandlingen av alkoholism med aversiv 

metodik. Burrhus Frederic (B.F.) Skinner med medarbetare var på 50-talet först att nyttja termen 

beteendeterapi och gjorde detta i beskrivning för behandlingsförsök av schizofrena patienter. Det var 

även på 50-talet (1958) som den första genomarbetade boken i beteendeterapi släpptes. Denna var 

skriven av Joseph Wolpe och hette; Psychotherapy by reciprocal inhibition. Det började göras 

randomiserade behandlingsstudier inom olika områden på 60-talet och man kan säga att 

utvecklingen tog ordentlig fart från 70-talet, då det redan -74 fanns fem gånger fler publicerade 

artiklar innefattande KBT än exempelvis om psykodynamisk terapi. Det första utförandet av 

beteendeterapi i Sverige började under det sena 1960-talet och den första systematiska utbildningen 

startade i Uppsala 1969 (Öst, 2010, s.12). 

 

KBT beskrivs som att det uppfyller patientens önskan på olika sätt. Metoden sägs vara pedagogisk, 

baserad på en respektfull, jämlik och positiv människosyn och ger en insikt om att förändring går att 

åstadkomma genom inlärning. Man brukar summera KBT som "konsten att göra det som fungerar 

för patienten". Ett av de viktigaste målen med KBT är att genom språk, tankar och beteende försöka 

lära att reglera och stå ut med sina känslor (Kåver, 2007, s. 21). 

 

KBT talar även om transaktionalism, vilket betecknar just hur påverkan sker mellan individ och 

omgivning och hur individen väljer att tolka och respondera på det denne uppfattar (Kåver, 2007, s. 

93ff). Tankar sker enligt denna teori på olika nivåer, automatiska tankar, livsregler och kognitiva 
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scheman där det sistnämnda benämns som tankeprocesser som formar synen på sig själv, i 

förhållande till sin omgivning och är djupt rotat och därigenom svåra att komma åt (Kåver, 2007, s. 

95ff).  

 

KBT är principstyrd och inte regelstyrd. Skillnaden beskrivs som att en princip talar om riktlinjer för 

hur något fungerar eller hur något ska hanteras på ett mer övergripande och allmänt hållet plan, 

medan en regel är mer tvingande och detaljerad, den talar om exakt hur man ska göra. Vidare menar 

Kåver att inlärningsprinciperna erbjuder stort svängrum i det konkreta terapiarbetet. Att det gör det 

möjligt att analysera patientens problem och anpassa åtgärderna i behandlingen på ett ytterst 

flexibelt sätt, så att den passar för just denna patient. (Kåver, 2007, s. 50) 

 

5.  Metod 
Studien är byggd på en kvalitativ metod med en fenomenologisk tolkning genom intervjuer. 

Begreppet kvalitativ står för kvalitet eller egenskap och syftar till att klassificera onumeriska och 

obestämda egenskaper (Hartman, 2004, sid. 219). Genom att välja en kvalitativ metod i forskningen 

har djupare kunskap kunnat sökas inom området (Patel & Davidson, 2003, sid. 118). Fokus i den 

kvalitativa metoden ligger i att söka fenomens egenskaper, vilka betydelser som människor lägger i 

detta samt vilken mening som fenomenet har för människor (Friberg, 2006, sid. 24). Fenomenologin 

har som ambition att förtydliga förståelseformen hos den kvalitativa forskningsintervjun, vilken 

fokuserar på den mening som den intervjuade upplever i sin livsvärld (Kvale, 1997, sid. 54). Då 

studien har ett fenomenologiskt perspektiv har den sin utgångspunkt vid människans livsvärld och 

ser med öppenhet på den intervjuades upplevelser. Studien liksom det fenomenologiska perspektivet 

sätter stor vikt vid exakta beskrivningar, att kunna sätta förkunskap inom parentes samt att 

efterforska beständiga och återkommande företeelser i intervjuerna (Kvale, 1997, sid.42). 

Forskningsmetoden i studien var genom intervjuer, vilket innebär att samtal med struktur och syfte 

gjordes. Genom att ställa omsorgsfulla frågor och vaket lyssna har grundligt prövade kunskaper 

kunnat vinnas (Kvale, 1997, sid.13). En allmän intervjuguide har används, vilket ger utrymme för att 

fånga in de områden och underfrågor som undersökningen söker svar på från samtliga informanter. 

Detta utan ett krav på i vilken ordning dessa besvaras, vilket också skapar en lättsammare 

samtalssituation (Larsson et al., 2005, s. 104f). Studien har även innefattats av deltagande 

observationer, vilket Kvale beskriver ger en mer välgrundad kunskap då man vill studera människors 

beteende och samspel med sin omgivning. Att komplettera deltagande observationer med intervjuer, 

kan ge en mer giltig information (Kvale, 1997, sid.100). De direkta observationerna önskas ska leda 

till ett underlättande av vår förståelse för fältet, det vill säga utbildningens uppbyggnad kopplat till 
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föräldrarnas upplevelse (Aspers, 2007, s.114). Fördelen med observationerna ses även skulle kunna 

vara då de ger en tolkningshorisont för att förstå de enskilda händelserna, vilket sedan leder till en 

förståelse för helheten för att kunna besvara syftet med studien (Aspers, 2007, s.111). Då direkta 

observationer används där observationer av föräldrar som genomgår Kometutbildningens första del 

görs, skaffas information genom ett inifrånperspektiv. Detta innebär ett försök att ta del av 

föräldrarnas inre världar, men med vetskapen om att man snarare kan observera hur än varför en 

individ uppför sig på ett visst sätt (Olsson, 2008, s.84). Studien har valt att utgå från följande tre 

frågeställningar i observationerna:  

Vad som ska observeras, vilket är Kometutbildningens metodik avseende samspelet mellan förälder 

och barn samt vilka problemområden och förbättringsområden som föräldrarna lyfter. 

Hur observationerna ska registreras, vilket blir genom ett observationsschema, där det redan innan 

observationstillfället ställts upp kategorier som uppfyller vad som ska observeras.  

Hur vi som observatörer ska förhålla oss vid observationstillfället, vilket blir genom att sitta utanför 

den inre cirkeln, vid var sin sida av cirkeln, för att få en helhetsbild av alla deltagare och båda 

kursledarna. Vi har även valt att fördela det så att en av oss antecknar medan den andre endast 

observerar och varierar denna fördelning på vart annat observationstillfälle (Olsson, 2008, s.84). 

 

Observationen i studien har gjorts genom en så kallad icke deltagande observation där man aktivt är 

med i det förhållande som avses att observeras, men rollen är tydlig som observatör och man 

befinner sig utanför det direkta skeendet. Detta för att få situationen så "vanlig" som möjligt och inte 

påverkad av observatören (Patel & Davidson, 2003, sid. 97). Transkribering av samtliga intervjuer 

har gjorts genom att strukturera materialet i textform. Denna omvandling tydliggör betydelsen av 

inspelningens kvalitet samt vikten av att ställa tydliga och hörbara frågor (Kvale, 1997, s. 155). 

Studien har sin utgångspunkt ur en analytisk induktion, vilket innebär att datamaterialet analyserats 

efter det att all data samlats in (Hartman. J, 2004, s.286).  

5.1  Sökprocess 

Datainsamlingens första steg gick ut på att skapa en form av helhetsöversikt av forskningsområdet, 

där en urskiljning av vilka typer av studier, grupper- kvalitativa eller kvantitativa, som förekommer 

mest inom forskningsområdet (Friberg, 2006). I sökprocessen har strävan varit att hitta forskning 

kring föräldrautbildningar och föräldraskap inriktat på beteendeproblematik hos barn. Möjligheterna 

att välja bort områden i sökningen blev centrala och sökorden som användes var: parenting training 

OR parenting program, behavior problem AND child* OR conduct disorder, relation* OR 

interaction parent* AND child*. De avgränsningar som användes i sökningen gjordes genom att 

använda NOT: alcohol, drug*, ADHD, obesity, foster*, divorce, crim*. Sökningarna gjordes i 

ProQuest platform som gav  underlag ur nitton databaser. En annan sökning har gjorts i EBSCO 
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Academic Search. Eftersom denna databas ger mer begränsade möjligheter till specificeringar, men 

ett mindre underlag, användes här sökorden: parenting program AND behavior disorder AND 

children, OR conduct disorder AND children. För att finna svensk forskning gjordes även en bred 

sökning i Libris med orden: föräldrastöd OR föräldraprogram.  

Det andra steget i datainsamlingen handlar om att det överblickade forskningsområdet ska avgränsas 

och därmed på ett omsorgsfullt sätt motivera valet av det inkluderade sökningsresultatet (Friberg, 

2006). Av de sökningar som gjorts har ett flertal resultat bedömts vara ointressanta, då de varit 

inriktade på annan problematik som inte kunnat sorterats bort i det första urvalet eller med alltför 

lokal, geografisk anknytning som ej känts relevant att undersöka eller jämföra med för detta 

sammanhang och därför exkluderats. De artiklar eller den litteratur vilka funnits vara intressanta och 

inkluderats med utgångspunkt ur denna forskning, har dessutom fått ligga till grund för intressanta 

referenser att söka vidare på.  

 

 

5.2  Avgränsningar 

Det finns idag ett flertal föräldrautbildningar i Sverige, som exempelvis; aktivt föräldraskap, Cope, 

Föräldrakraft, De otroliga åren med flera. Avgränsningen i denna studie har gjorts till den 

föräldrautbildning som heter Komet. Deltagandet i Kometutbildningen fokuseras på förälderns 

problematik avseende ett av sina barn, oavsett om det finns syskon i familjen. I undersökningen 

kommer det att bortses från om det finns liknande eller annan problematik med eventuella övriga 

barn i samma familj. Undersökningen fokuserar på samspel mellan förälder och barn, vilket är 

huvudinriktningen under utbildningens första del. Den andra delen av utbildningen, som är inriktad 

på konflikthantering, kommer ej omfattas av denna undersökning. Det är den deltagande förälderns 

upplevelser som kommer att undersökas, hur eventuella andra vårdnadshavare som ej deltagit i 

utbildningen upplever förändringar eller inte, kommer inte att tas upp i undersökningen. Barnen i 

undersökningen kommer heller inte att intervjuas. 

  

5.3  Förförståelse 

Författaren av föreliggande studie har en personlig kontakt med en kursledare inom Komet, dock 

inte i gruppen studien valt att undersöka. Trots detta kändes inte så mycket till om själva 

utbildningens innehåll och teori, varför det funnits intressant att genomföra studien. 

Då det innan studiens start, utifrån denna person, getts infallsvinklar kring huruvida programmet 

som sådant är verksamt eller inte, med en positiv antydan, kan det ha lett till att författaren 



 

  27 

omedvetet gått in i studien med ett positivt synsätt på Kometutbildningen som sådan. Med denna 

vetskap innebär det att diskussion och analysdelen valts att tolkas utifrån ett kritiskt perspektiv.  

5.4 Genomförande  

I processen har två personer deltagit (enligt försättsblad) fram till dess att transkriberingarna av fem 

intervjuer gjorts. Därefter har jag kompletterat med två intervjuer av kursledare för 

Kometprogrammet. Inga diskussioner eller analyser har gjorts gemensamt. Undersökningen är 

uppbyggd på en kvalitativ ansats för att fånga informanternas tankar och reflektioner kring deras 

upplevelser. Intervjuer var i detta fall en lämplig metod för datainsamling (Larsson et al., 2005, s. 

92). En allmän intervjuguide har används, vilket gav utrymme för att fånga in de områden och 

underfrågor som undersökningen sökte svar på från samtliga informanter. Detta utan ett krav på i 

vilken ordning dessa besvaras, vilket också skapade en lättsammare samtalssituation (Larsson et al., 

2005, s. 104f).  Den allmänna intervjuguiden som användes tog upp väsentliga teman för 

forskningsområdet och gavs en specifik ordning för att väcka intresse hos informanterna (Hartman, 

2004, s. 281). 

Vid första utbildningstillfället presenterades de två uppsatsskrivarna samt det övergripande syftet 

med undersökningen, vilket går att se som ett informerat samtycke som är en viktig etisk aspekt 

(Larsson et al., 2005, s. 119). Kursledarna hade inför detta tillfälle informerat samtliga respondenter 

via telefon och mail om medverkans innebörd och ombett dem att höra av sig om de motsatte sig 

detta, vilket ingen gjorde. För att säkerställa att alla respondenter fått möjlighet att välja om 

uppsatsförfattarna skulle delta vid utbildningstillfället eller inte, ställdes samma fråga innan de 

startade. Vid detta tillfälle gavs information om möjligheten för respondenterna att välja vilken plats 

intervjuerna skulle utföras på för att undvika att inkräkta på deras privatliv och arbete, samt för att de 

skulle känna sig bekväma med intervjusituationen. Detta blir därmed en typ av designkontroll, 

genom att respondenten kan välja ett intervjutillfälle- och plats som är bäst lämpat och därmed kan 

påverka kvalitén i intervjun i positiv riktning (Larsson et al., 2005, s. 113). Därefter skickades även 

ut ett mail till de föräldrar som intervju bokats med, där information och samtycke ingick. 

Vid ett senare utbildningstillfälle gjordes en till observation samt att föräldrarna informerades en 

sista gång inför intervjuerna angående frivilligheten i deltagandet och bokade dessa, vilket är en 

annan viktig etisk aspekt (Larsson et al., 2005, s. 119). Observationerna gjordes genom att 

gruppdeltagarna och kursledarna satt i en ring medan observatören satt på en stol utanför ringen, 

endast aktivt inlyssnande. Efter en stund ombads observatören att sitta i ringen av kursledaren med 

samtliga deltagares instämmande, vilket observatören då gjorde, men fortfarande endast 

observerande. I slutet av kurstillfället ställdes en öppen fråga av kursledaren där svar skulle ges av 

deltagarna i form av en "runda" i cirkeln. När sista deltagaren svarat vände denne sig mot 

observatören varav kursledaren i sin tur frågade om observatören också ville svara, vilket gjordes. 
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Studien består av fem intervjuer med föräldrar samt två intervjuer med gruppledare, vilka har gjorts 

på de ställen som intervjupersonerna önskat. Tre av dessa hölls i respektive persons hem, en hölls på 

ett cafè, en per telefon och två via mail. Samtliga intervjuer, förutom de via mail, bandades in. Vid 

alla intervjuer utom telefonintervjun och mailintervjuerna var det två intervjuare som var med, men 

med olika roller, en som intervjuade och en som observerade och lade till eventuella frågor på slutet. 

Intervjuarna hade samma roller vid alla tillfällen. När tre av intervjuerna gjorts visade reflektioner att 

vissa tilläggsfrågor till intervjuguiden ansågs vara av vikt. De sista två intervjuerna gjordes då med 

den fullständiga intervjuguiden medan de första tre fick komplettera via mail på dessa frågor. Efter 

att intervjuerna gjorts fortsatte arbete med uppsatsskrivande var för sig. Därefter intervjuades två av 

kursledarna via mail på deras önskan. Svaren på min intervjufråga till kursledarna fick jag tillbaka 

via mail och skrev ut dessa två på papper och raderade sedan mailen med tanke på kofidentialiteten. 

De sju intervjuerna har transkriberats av författaren i föreliggande studie ordagrant utifrån innehåll 

och för att underlätta tolkningen. Vissa pauser, skratt, suckar och liknande har medtagits med avsikt 

att göra rättvisa för intervjupersonerna och hur de eventuellt hade formulerat sig i skrift (Kvale, 

1997, s. 156). Transkriberingarna omfattade 47 sidor och varje intervju var ca 20-40 min lång. 

Författaren av föreliggande studie har sin utgångspunkt ur en analytisk induktion, vilket innebär att 

datamaterialet analyserats efter det att all data samlats in (Hartman. J, 2004, s.286). De två 

momenten i analysen bestod i att reducera materialet till underkategorier, för att sedan tolka det och 

finna huvudkategorier. (Hartman. J, 2004, s. 287). Denna del i analysen är vad Kvale beskriver som 

meningskategorisering, att intervjun kodas i kategorier (Kvale, 1997, s. 174). 

 

 

5.5  Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

För att stärka validiteten i denna intervjumetod, medverkar två uppsatsförfattare vid samtliga 

intervjutillfällen som innefattar direktkontakt med intervjupersonerna. Detta gör att risken minskar 

att frågor glöms bort att ställas eller att påståenden från respondenterna inte följs upp. Detta gör 

också att risken blir mindre att det är olika frågeområden från respektive intervju som framkommer 

och därmed gör att resultatet blir svårt att jämföra och analysera. Detta skulle kunna vara en 

överhängande risk med olika personer som intervjuar med tanke på denna relativt ostrukturerade 

form av intervjuguide. Eftersom en kvalitativ undersökning består av ett litet urval är det av stor vikt 

för validiteten att detta kompenseras genom ett rikligt innehåll vid varje intervju (Larsson et al., 

2005, s. 116f) vilket är tanken att uppnå genom en större frihet med motfrågor på de svar som ges 

och därigenom få fylligare svar. Detta är också ett sätt att öka reliabiliteten som i en kvalitativ 

undersökning med fördel kan göras genom att ställa samma fråga på olika sätt för att se att svaret blir 
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detsamma (Larsson et al., 2005, s. 117). Genom att båda deltar ger detta också möjlighet att efter den 

första genomförda intervjun reflektera tillsammans om något av intresse framkommit som är 

relevant att följa upp vid de övriga intervjuerna och därför ska kompletteras med till den 

ursprungliga intervjuguiden. Den naturalistiska generaliseringen som Kvale (1997) tar upp och 

beskriver som den personliga erfarenheten, där den tysta kunskapen kan leda till förväntningar och 

sedan till påståendekunskap, har i studien behandlats genom att specificera stödjande belägg för 

eventuella argument, vilket skulle kunna göra det möjligt för läsaren att bedöma riktigheten i frågan 

om generalisering (Kvale, 1997, sid. 211). I och med att vi är två observatörer har funderingar kring 

reliabiliteten gjorts, då vi förmodligen inte kan komma att observera "samma resultat" vid varje 

tillfälle, vilket i vanliga fall skulle vara det som visar på en hög reliabilitet (Olsson, 2008, s.86). Men 

vi såg det som positivt att varje observatör har sin egen referensram som bestämmer vad han eller 

hon observerar i en viss situation och att två forskare därmed kan få olika observationsscheman, 

även om de kommit överens om vad som ska observeras (Olsson, 2008, s.86). Då vi båda var med 

under observationerna, fördelas det så att en av oss observerar och antecknar medan den andre 

endast observerar, vid nästa tillfälle gör vi tvärtom. Vi såg det vara ett sätt för oss att öka validiteten, 

då vi hade bådas observationer att utgå ifrån och även slipper eventuella svårigheter kring att vi 

enskilt inte kan observera allt som sker inför våra ögon eller registrera allt vi hör omkring oss 

(Olsson, 2008, s.84). Då det ofta pratas om att observationer behöver kompletteras med exempelvis 

intervjuer såg vi detta som en variant till att komplettera våra observationer (Aspers, 2007, s.133). 

Det är fältanteckningarna som utgör det påtagliga resultatet av observationerna, vilket görs för att 

skapa ett empiriskt underlag, ge en beskrivning av vad som händer i Kometutbildningen och för att 

sedan genomföra en analys som till slut besvarar forskningsfrågan (Aspers, 2007, s.116). Denna 

analys kommer till stor del att vara viktig för innehållsvaliditeten i min studie, då jag mäter en 

upplevelse som sedan behöver analyseras i olika delar för att kunna se sambandet mellan dessa 

faktorer (Olsson, 2008, s.76). Då anteckningarna består av mina egna observationer (fältanteckning, 

2012-03-13, gruppsammanhållning, lyssnande mellan deltagare, vissa pratar mer än andra, 

delaktighet på olika sätt- lyssna, prata, anteckna, olika ålder och kön) är jag dock medveten om att 

det endast är delar av fältanteckningarna som kan representera vad intervjupersonerna "egentligen" 

säger och tänker, vilket kan vara en av svårigheterna kring reliabiliteten och även för 

generaliserbarheten med observationer. Men förhoppningen är ändå att genom att observera 

föräldrarna, kunna se om deras funderingar möts upp av innehållet i Kometutbildningen och vad i 

dess uppbyggnad som bidragit till detta (Aspers, 2007, s.125). 
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Vanligen diskuterar man validiteten kring mailintervjuer då den personliga kontakten förlorades. Jag 

anser ändå denna information som framkom vara av så pass stor vikt för min undersökning, då 

materialet var väl genomarbetade och innehållet utförligt besvarade. 

 

Transkriberingen i studien görs ordagrant för att underlätta tolkningen och med tanke på 

reliabiliteten är det av vikt att vara aktsam kring sådant som inte har en entydig lösning, exempel på 

detta kan vara; Var pauser ska sättas in? Hur länge en tystnad får vara innan det innefattar en paus? 

Var en mening slutar? och så vidare. Validiteten i transkriberingen kan vara svår att bedöma, då det 

inte finns endast en sann omvandling från det den intervjuade svarat till den skriftliga kodningen. 

Det är därför av vikt att ha i åtanke vilken form av utskrift som passar denna studie utifrån 

forskningssyftet, vilket valdes att göras ordagrant (Kvale, 1997, s. 152).  

 

5.6  Etiska aspekter 

Etiska aspekter är oerhört viktiga i samband med kvalitativa undersökningar eftersom ett 

intervjumaterial kan innehålla privata angelägenheter som är känsliga (Larsson et al., 2005, s. 119). 

Genom ett informerat samtycke hos intervjupersonerna ökar studiens etiska riktighet. Detta har 

gjorts genom ett mail som skickats ut, alternativt tagits per telefon då endast den formen av kontakt 

varit möjlig. Intervjupersonerna har här informerats om studiens generella syfte, vilka som kommer 

att få tillgång till det slutliga materialet, att deltagandet var frivilligt och kunde avslutas när helst de 

ville, tillvägagångssättet av intervjun samt om konfidentialiteten i studien (Kvale, 1997, s. 107). När 

det gäller mailintervjuerna har materialet skrivits ut och sparats i pappersformat, för att sedan kunna 

radera mailen från min dator.  Det är av stor vikt för etiska och vetenskapliga dilemman att 

intervjupersonerna i studien har rätt till konfidentialitet, vilket innebär att all privat data som på 

något sätt kan identifiera personen i fråga inte redovisas i denna studie (Kvale, 1997, s. 109). Den 

etiska principen kring fördelaktighet, som handlar om att intervjupersonerna i så liten utsträckning 

som möjligt ska lida skada, har i denna studie behandlats bland annat genom att intervjupersonerna 

själva fått välja tid och plats för intervju (Kvale, 1997, s. 110). 

 

6  Resultat och analys 
Resultatet utgår från studiens intervjuguide, begreppet samspel och Komets förhållningssätt 

gentemot detta samt de teorier och den bakgrund som studien valts att tolkas ifrån. Huvudkategorier 

har tagits fram efter att jag studerat mina kodningar, reducerat materialet till underkategorier, för att 

sedan tolka det och finna huvudkategorier, vilket även beskrivs som meningskategorisering.  
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Utifrån dessa kategorier presenteras resultatet av huruvida Komet, gruppledarna och föräldrarna 

förhåller sig till detta, kopplat till en analysdel huruvida det resulterade sig i att bli. Respondenterna 

benämns i resultatet med siffrorna 1-5 samt kursledarna 1-3 för att inte någon person ska kunna 

utläsas. De tre huvudkategorier jag i resultatdelen har valt att utgå ifrån är; Förutsättningar, En trygg 

bas, och Förväntningar 

 

Förutsättningarna har fångats upp som en kategori då det är intressant för studien att se huruvida det 

påverkar resultatet. Exempelvis då kursledare och föräldrar går in med olika förutsättningar 

avseende hur de ser på begreppet samspel eller då förutsättningarna för huruvida anledningen till 

varför föräldrarna sökte sig till Komet ändrats sedan de påbörjat utbildningen.  

 

Anknytningsteorin beskriver själva begreppet samspel som en röd tråd för att förstå barns samspel 

med sina föräldrar och senare med sin omgivning, där "att knyta an" är en livsviktig drivkraft barnet 

har med sig. För att uppnå detta är den trygga basen av stor betydelse, vilket innebär att föräldern ska 

vara en bas för barnets utforskande och att utgöra en hamn dit barnet kan återvända i händelse av 

upplevt hot eller fara. En trygg bas utgör därav i denna studie grunden för begreppet samspel, vilket 

även avses att studeras. Då utbildningen, gruppledarna, föräldrarna och teorierna nämner vikten av 

detta begrepp, görs en redogörelse för huruvida förståelsen av begreppet kopplat till teorierna ser ut, 

samt om de stämmer överens med varandra eller inte. 

 

Förväntningar har valts som kategori utifrån de olika aspekter som uppkommit ur intervjuerna. 

Huruvida de underliggande förväntningar på utbildningen som nämns påverkar resultatet. 

6.1  Förutsättningar    

 

Komet 

Komet redogör för hur vanligt förekommande det är att barn bråkar med sina föräldrar och syskon, 

men att det många gånger kan vara svårt som förälder att veta hur man ska hantera och agera i dessa 

situationer. Att inte lita till sin egen förmåga är ofta en del av problemet för de föräldrar som går 

Komet, eftersom de har erfarenhet av att det de gör inte hjälper deras barn utan leder till mer bråk 

och konflikter. Komet menar att för att  unna lita p  sin egen f rm ga beh ver man ha erfarenhet av 

att ha f rm ga.   r ldratr ningsprogrammen  r  mnade  terge f r ldrar tillit till sin egen f rm ga 

genom att de märker att det de gör faktiskt påverkar deras barn. Det ger ett hopp om och en 

erfarenhet av att  unna f r ndra en sv r situation samt att  unna bli den f r lder man vill vara 

(www.kometprogrammet.se).  

http://www.kometprogrammet.se/
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Gruppledare 

En av Komets gruppledare gjorde beskrivningen att då man söker sig till utbildningen handlar det 

främst för föräldrarna om att försöka hitta metoder utifrån de verktyg som passar ens egna 

förutsättningar, inte att gruppledarna ger konkreta svar på vad och hur de ska göra, säga eller agera 

(Personlig kommunikation, kursledare 2 Komet, maj 2012).  

 

Föräldrarna 

Beskrivningarna av varför föräldrarna tagit kontakt med Komet varierar, men sambandet dem 

emellan kan tydas utifrån temana kommunikation och konflikter. Ett kort sammanställande utdrag av 

hur föräldrarna besvarade frågan angående anledningen till att de gick med i utbildningen kan utläsas 

i tabell 1: 

 

Resp. 1 Resp. 2 Resp. 3 Resp.4 Resp. 5 

Föräldrarna gick isär, 

föräldern 

 kände att barnet 

behövde uttrycka sig 

Barnet lyssnar/lyder 

inte.  

Styr och 

bestämmer i nio 

av tio fall hemma 

Ville förbättra 

Kommunikationen 

och relationen 

till sitt barn 

Tumultartat 

i skolan där 

fokus  

lades på   

”d lig attityd” 

Få hjälp med de 

konflikter/ 

situationer 

som uppstår 

”  rt fast” 

   

Tabell:1 

Utifrån tabell 1 framkom kategorierna kommunikation och konflikter och ses som två övergripande 

anledningar till att söka sig till utbildningen. Konflikt kan här ses som, utöver det situationsbundna 

som man oftast relaterar till,  ven en ” onfli t i f r ldern” i det avseende att denne inte   nner tillit 

till sin förmåga att hantera förhållandena som uppstår kring och med barnet ”få lite mer ord på det 

här att vara förälder och barn, kontakten och samspelet, hur det funkar va” (4). Tolkningen är att 

föräldrarna inte endast ville ha hjälp med konflikten i sig, utan även känslan av Hur man hanterar 

denna konflikt, vilket leder in på nästa kategori, kommunikation. Detta beskriver föräldrarna både 

som en övergripande förklaring till samspel, men även indirekt som en förklaring till varför de sökte 

sig till utbildningen. Flera av föräldrarna nämner att de fastnat i tankemönstret på hemmaplan och 

inte förstått var i problematiken egentligen legat ”Det handlade om mycket mer än att testa 

gränser… vi hade inte förstått riktigt på nåt sätt att ge tid till barnet” (2). Föräldern menar här på att 

det är skillnad på att vara i rummet och att faktiskt ge tid samt kommunicera med sitt barn. 

 

Även om anledningarna till varför respondenterna sökt hjälp varierar och att de beskriver sina 

processer från att söka hjälp till att få en plats som olika, har de en sak gemensamt och det är 
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väntetiden. Flera av dem beskriver att de fått vänta så pass lång tid, upp till ett och ett halvt år, att 

den ursprungliga problematiken som de sökte för, inte längre fanns kvar i familjen då utbildningen 

startade "det hade nog varit mer befogat kanske att göra nånting då, akut liksom..." (4). Två av dem 

anser dock att det gick relativt snabbt att få en plats till utbildningen. I och med denna tidsaspekt 

som är återkommande och föräldrarnas syn på denna, har det i tabell 2 redovisats för hur 

beskrivelsen av samspelet mellan förälder och barn såg ut då utbildningen sedan startade. 

 

Resp. 1 Resp. 2 Resp. 3 Resp.4 Resp. 5 

Ungefär som 

efter Komet, men 

jag fick större 

förståelse för hur 

barn reagerar på 

sina föräldrar 

Fungerade inte då  

jag  inte hade  

förståelse för vad  

”att ge tid” 

till barnet innebar 

Fungerade bra i 

 vardagen, men 

ville komma närmre 

mitt barn 

känslomässigt 

Har alltid ett 

bra samspel. 

Händer saker 

som blir akuta, 

som ingen kan 

göra nåt åt 

Inte jättedåligt, 

ville mer ha 

verktyg för att göra 

det bättre 

Tabell 2 

 I fyra av fallen har respondenterna vid utbildningens start inte ansett det finnas någon specifik 

problematik, utan beskriver det som att de ville ha hjälp att få sina familjesituationer mer följsamma. 

Respondent 2 skiljer sig från dessa då denne ansåg att det fortfarande fanns en problematik i sin 

familj vid kursens start. Respondent 1 ansåg sig själv skilja ut från utbildningsgruppen då denne inte 

såg sig finna någon problematik hos barnet utan hos sig själv. Men gemensamt för dem alla är att de 

vill se en skillnad i familjesituationen som sådan, vilken anledningen än kan tänkas vara.  

 

Det som kan tydas utifrån det tidsperspektiv föräldrarna beskriver, då de fått vänta på utbildningens 

start, är att förutsättningarna för deras problematik har ändrats. Det som en gång var anledningen till 

att söka sig till utbildningen, behöver som tidigare nämnts, vid kursens start inte längre ha varit den 

samma ”Precis, när jag väntade, jag vet inte vad som hände, men det blev lite bättre. Eller mycket 

bättre kan jag säga… men det finns ju alltid någonting man kan förbättra kände jag” (3). Utifrån att 

förutsättningarna förändrats i och med väntetiden, framgår även att förväntningarna, eller 

anledningen om man så vill, också ändras för föräldrarna. Detta bör has i åtanke då analys kring 

huruvida deras ursprungliga problematik/anledningar (tabell 1) ändras eller inte görs.  

 

Analys 

Inlärningsteorin menar att om vi kan förstå varför vi fungerar som vi gör underlättar det för oss att 

ändra på det vi inte är nöjda med hos oss själva och i våra liv. Inlärning beskrivs av vara sättet att 

förändra vårt tankemönster, hur vi känner och agerar som resulterar utifrån nya erfarenheter (Kåver, 

2007, s. 51). Föräldrarna visar dock på att förändring skett innan de hunnit få denna inlärning, vilket 

 an leda till fr gan huruvida de  r motiverade eller inte till att fullf l a den ”l ran” utbildningen 

sedan ger, som de från början sagt sig velat ha, då tiden ändrat förutsättningarna.  
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Ett av huvudtemana föräldrarna tog upp var konflikter, vilket anknytningsteorin anser vara en 

naturlig del av vår vardag, där vi vuxna lär barnet att förhandla, ge och ta åsikter eller känslor varvid 

barnet utvecklar sin förmåga att känna efter, samt ta in andras upplevelser. Vilket visar på att 

föräldrarnas anledningar till att söka sig till utbildningen handlar om anknytningen, den trygga 

basen. Kommunikationen föräldrarna finner en brist på, menar anknytningsteorin utvecklas då barn 

skapar konflikter i lek för att träna sitt samspel och finna vägar att försonas, där det är den vuxnes 

hantering av att samarbeta, diskutera samt kompromissa med barnet som verkar för hur barnet sedan 

samarbetar med andra, vilket också visar på att föräldrarnas anledningar till att söka sig till 

utbildningen starkt kan kopplas till dess anknytning med sitt barn (Hedenbro, Wirtberg, 2003, s. 62). 

Huruvida tidsaspekten och den föränderlighet i familjesituationen som uppstått i och med detta, har 

påverkat föräldrarna, kan bara spekuleras kring. Då de sökte till utbildningen fick de information via 

kursledarna om hur upplägget var och vilka viktiga delar som skulle komma att tas upp. Föräldrarna 

kunde även läsa om detta på Komets hemsida vilket man kan anta startar en slags tankeprocess hos 

föräldern redan då, vilket skulle kunna kopplas till den del då anknytningsteorin betonar vikten av att 

föräldern sätter sig in i barnets situation och försöker förstå varför det beter sig på ett visst sätt, vilket 

även skulle kunna ses som en grund för föräldrarna i deras känsla att uppnå erfarenheten av att ha 

"en egen förmåga" (Bowlby, 2010, s. 34). Eventuellt får man ett annat sätt att se på barnet, man är 

mer fo userad och  terf r styr a i vets apen om att ”h  lp”  r p  väg. Detta skulle kunna leda till att 

anknytningen mellan förälder och barn förändras i och med att förälderns beteende ändras, där 

anknytningen då är belöningen av att man medvetet eller omedvetet gör på ett annat sätt.  

 

Resultaten visar att det handlar främst om att hitta metoder utifrån de verktyg som passar ens egna 

förutsättningar, inte att ge konkreta svar på vad och hur de ska göra, säga eller agera. I och med 

dessa verktyg skulle en tolkning kunna vara att det inte spelar någon roll vilken anledning man som 

förälder har till att gå med i utbildningen, utan det är hur denne väljer att applicera dem eller inte 

som är av betydelse. Detta skulle kunna kopplas till den kognitiva beteende terapin (KBT), som 

Komet även utgår ifrån, då den är principstyrd och inte regelstyrd. Skillnaden beskrivs som att en 

princip talar om riktlinjer för hur något fungerar eller hur något ska hanteras på ett mer övergripande 

och allmänt hållet plan (Komets verktyg till föräldrarna), medan en regel är mer tvingande och 

detaljerad, den talar om exakt hur man ska göra (det kursledaren menar att de inte gör). Det 

principstyrda i Komet skulle i sin tur kunna ses göra det möjligt att analysera varje enskild familjs 

problem och anpassa åtgärderna i utbildningen på ett ytterst flexibelt sätt, så att den passar för just 

denna familj (Kåver, 2007, s. 50). Huruvida föräldrarna har denna förståelse eller inte framgår inte, 



 

  35 

vilket kan vara en anledning till att eventuellt känna sig omotiverad till kursen, då föräldern inte tror 

sig ha rätt förutsättningar för kursens målgrupp. 

 

Forskning menar att kommunikationen mellan förälder och barn är en väsentlig del i samspelet dem 

emellan. Som vuxen innehar man även styrkan att hjälpa barnets utveckling i samspelsförmågan 

genom dialogen. Här ses det viktigt och till hjälp för barnet med bekräftelse, samt att föräldern 

uppehåller en positiv inställning samtidigt som man försöker agera i önskad riktning. I och med 

barnets utveckling växer även viljan att identifiera sin känsla och sätta ord på den, vilket kan ses som 

ett underlättande i kommunikationen och samspelet (Hedenbro, Wirtberg, 2003, s. 53-58). Konflikter 

och kommunikation kan alltså utläsas av respondenterna vara orsaken till att de sökte sig till 

utbildningen, samtidigt som forskning visar på att det har en väsentlig del för samspelet mellan 

förälder och barn. Komet i sin tur säger sig vara ämnade att återge föräldrar tillit till sin egen 

förmåga genom att de märker att det de gör faktiskt påverkar deras barn. De menar att det ger ett 

hopp och en erfarenhet av att kunna förändra en svår situation samt att kunna bli den förälder man 

vill vara (www.kometprogrammet.se). Föräldrarna visar på att då de sökte sig till utbildningen hade 

de inte insikt i varför de agerade som de gjorde mot deras barn och hade därför svårt att bryta sitt 

beteende. Utifrån dessa synsätt skulle föräldrarna kunna komma att vänta sig att efter genomgången 

utbildning ha större möjligheter till att lita på sina egna förmågor, få en större insikt i sitt barns 

beteende samt inneha en form av egenkontroll på vad de reagerar på när en situation uppstår. 

 

6.2  En trygg bas   

 

Komet 

Komet menar att utbildningen syftar till att lära föräldrar och lärare bättre sätt att kommunicera med 

barnet, förbättra samspelet och minska konflikterna mellan förälder och barn. Detta görs genom att 

stärka relationen mellan förälder och barn, förbättra kommunikationen och stötta föräldrar i ett 

lugnare och tryggare föräldraskap. Komet menar att det är genom den vuxnes, i första hand, ändrade 

beteende som medverkar till att minska de befintliga problemen. Då denna utbildning ger verktyg till 

både föräldrar och personal inom skolan, menar Komet att programmet på sikt leder till en bättre 

relation mellan den vuxne och barnet (www.Kometprogrammet.se). Dessa verktyg som ska utgöra 

den trygga basen talas det om i begrepp som gemensam stund, förtroendekonto, FUB och ormen 

(gruppledarmanulen för kursledarna). Samspel skulle i Komet kunna anses vara det som 

anknytningsteorin ser som en trygg bas, då Komet menar på att inte förrän samspelet är fungerande, 

http://www.kometprogrammet.se/
http://www.kometprogrammet.se/
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den trygga basen är lagd, är det möjligt att bryta de onda cirklar man befinner sig i. 

(www.kometprogrammet.se). 

 

Föräldrarna kan komma att vänta sig, att genom Kometutbildningen få till ett fungerande samspel 

med sitt barn för att sedan kunna bryta de onda cirklar familjen hamnat i. Detta skulle då kortfattat 

göras genom att stärka, förbättra och stötta föräldrarna i deras kommunikation, relation och 

bekräftande av barnet, vilket gör föräldrarna till den trygga bas barnen sedan har med sig. Att få en 

ökad förståelse för situationen i sig, kunna sätta ord på hur samspelet ser ut, vari det önskas ske en 

förändring samt att vara öppen för nya tankesätt kan utifrån detta ses vara av stor vikt för att få till ett 

fungerande samspel, en trygg bas. 

 

Kursledarna  

Kursledarna för utbildningen beskriver väldigt detaljerat hur de ser på begreppet samspel, där 

sambandet kan uttydas ur förälderns förmåga att känna in och bejaka sitt barn. Det beskrivs 

övergripande att samspel handlar om en form av turtagande från både förälderns och barnets sida där 

”barn i sin natur vill ha ett fungerande samspel och ständigt försöker att hitta sätt som gör att det 

blir en relation” (kursledare 1). När detta turtagande och samspel är fungerande, menar kursledarna 

att det är hälsobefrämjande för både barn och förälder. Det beskrivs även huruvida barnet lär sig att 

förstå sina känslor och handlingar via detta pågående anknytningsarbete.  

Det som kan uttydas även om de beskriver samspel som ett turtagande, är att det till stor del handlar 

om förälderns förhållningssätt gentemot barnet. Samspelet är därav avgörande för huruvida barnet 

upplever att föräldern kan känna in och bejaka denne. 

   

"Jag tänker om samspel att det handlar om det sätt man som förälder har förmåga att 

interagera, lyssna in, bekräfta, fånga upp och tona in sitt barns känsloliv och behov… Och det 

sätt som barnet, när de får detta ”seende” av föräldern, tar in och växer av…”(gruppledare 

2). 

 

Med att känna in menas då att verkligen se och höra sitt barn, som beskrivs utifrån båda kursledarna, 

som en viktig aspekt för samspelet. Likväl som vikten i be a andet till barnet av att f r ldern ”  nt 

in” denne.   r detta  r fungerande är den trygga basen lagd och föräldern och barnet kan sägas få till 

ett samspel. 

 

Föräldrarna  

http://www.kometprogrammet.se/
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Begreppet samspel beskrivs av föräldrarna på väldigt olika sätt, men de underliggande gemensamma 

nämnarna som kan uttydas är kommunikation och tid. Respondent 1 och 3 nämner specifikt 

kommunikation som en begreppsförklaring till samspel. De övriga föräldrarna uttrycker 

kommunikationen som en del av samspelet mer underförstått exempelvis med "Det ska vara 

trygghet, speciellt för barnet då och kunna tala om sina känslor och så där" (4). Då många av 

föräldrarna nämner att kommunikation är en viktig del i samspelet och samtidigt menar på att barnen 

måste känna en trygghet, visar detta på att föräldrarna ser en trygg anknytning som en viktig del i 

processen av att få till ett bra samspel.  

 

Den andra delen som flera av föräldrarna tar upp är tiden och dess effekt på samspelet mellan dem 

och deras barn. Föräldrarna påpekar både inverkan av den brist på tid de uttrycker sig ha, samtidigt 

som bekräftelsen av vilket resultat det genererat i då de gett sina barn mer tid "Samspel för mig är 

gemensam stund mellan förälder och barn... Det räcker med att vara upp till tio minuter en kvart 

med en aktivitet som barnet tycker och styr" (2). Tidsperspektivet som är återkommande, även om 

det ses på detta ur olika vinklar, skulle kunna kopplas till den del i Komet då de säger sig stärka 

föräldrarna i deras bekräftelse av sina barn, vilket i sin tur leder dem till att bli den trygga basen. 

 

Huruvida de anser att samspelet har förändrats påpekar de flesta föräldrar först att förändringen inte 

är speciellt stor och att de anser det vara svårt att uttrycka vari den egentliga förändringen ligger. 

Samtidigt går det tydligt att uttyda att den förändring som skett ligger hos dem själva, då de på olika 

sätt bekräftar sina barn, vilket lett till en bättre relation dem emellan "Jag har börjat ge mer tid till 

min son. Lite mer närvarande för att jag är mer och mer medveten och blir hela tiden påmind 

liksom" (3). Det grundläggande i familjerna uttrycks vara tiden och att i och med utbildningen ger de 

sina barn mer tid, vilket visar på en skillnad då de upplever ett annat sätt att se på sitt barn och de 

konflikter som varit, samt hur dessa ska bemötas. Många anser även att det som tas upp på 

Kometutbildningen, så här i efterhand, ses vara saker de i regel redan kände till, men att de upplever 

sig nu blivit mer påminda om dessa.  

 

"Även om alla dom här sakerna som man går igenom... det är ganska elementära, självklara 

saker, men skillnaden är ju att, att man får en större medvetenhet om det själv. Man blir lik-

som mer uppmärksam på sina egna brister, så det är väl det som jag upplever, som jag föränd-

rats" (5). 

 Även då föräldrarna först vidmakthåller att de inte sett någon specifik skillnad efter genomgången 

utbildning, kan det uttydas att en större medvetenhet, som gjort att de ger sina barn mer tid, har lett 

till en förändring i samspelet dem sinsemellan.  
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Även vid förfrågan om förändringar hos barnen, påtalar de flesta att det  inte är speciellt stora skill-

nader som skett, men att de ändå kan se positiva effekter hos sina barn. Detta utgår från föräldrarnas 

egna tolkningar och de tycker sig se en lugnare relation mellan sig och sitt barn, bättre lyssnande 

från barnets sida och ett bättre samspel dem sinsemellan "Asså det är min förändring som har lett till 

hans förändring om man säger så. Vi har färre tillfälliga strider, mer samtal. Det blir liksom mindre 

friktion, mindre konflikt och mer samtal" (1). Det är flera av föräldrarna som fått vänta en längre tid 

från deras första kontakt innan de fick starta utbildningen och samtliga av dessa upplever att den 

ursprungliga situation som var orsak till att de sökte till utbildningen har under tiden förbättrats, vil-

ket gjort att det varit svårt att bedöma vilken effekt det skulle givit om de fått starta direkt, när situat-

ionen på hemmaplan upplevdes som mer akut  

 

"...alltså det är så för kort tid för att det skulle va nån markant skillnad eftersom att vi inte har 

haft några såna här ehh, utspel direkt eller liksom sådär. Däremot så tycker jag väl ändå att 

jag har, alltså det har ju blivit lite, det har ändå blivit lite lugnare, jag försöker och möta hans 

frustration och sådär lite mer va..." (4)  

 

En av föräldrarna menar dock på att skillnaden är stor. I detta fall upplevs en skillnad i den stämning 

som finns i hemmamiljön och att barnet förändrats i sin attityd gentemot föräldrarna. Denne nämner 

även att i och med det förändrade förhållningssättet gentemot sitt barn och därmed den förändrade 

attityden, har även föräldrarnas relation ändrats till det bättre. 

 

Vid den konkreta frågan angående vad i utbildningen som varit mest applicerbart framkommer ändå 

att det funnits delar som varit verksamma ”dom här gemensamma stunderna, hur viktiga dom är och 

resultatet, alltså det funkar för mig”(3). En annan beskriver att denne inte kan säga vilken den 

största förändringen på hemmaplan är, att det är svårt att se någon skillnad. Men på denna fråga 

kring vad som varit verksamt svarar samma person ”förtroendekontot och uppmärksamhetsbiten 

som man gick igenom på de första träffarna gav väldigt bra resultat, det är väl just basen eller vad 

vi ska kalla det”(5). Flera av föräldrarna har svårt att se vari skillnaderna i samspelet ligger, men kan 

ändå ge exempel på vad i utbildningen som varit verksamt för just dem.  

 

 

Analys 

Den teoretiska grunden för samspelets betydelse i och med barns utveckling, fokuseras i forskning 

bland annat på anknytningsteorin (Broberg et al., 2009, s. 11ff, s. 23). Anknytningsteorins mest 
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centrala begrepp, En trygg bas, beskriver två aspekter av förälderns omsorgsförmåga: att vara den 

bas vari barnets utforskande sker samt att utgöra en hamn, trygghet, dit barnet kan återvända i 

händelse av upplevt hot eller fara (Broberg et al., 2009, s. 24). Själva begreppet en trygg bas, är då 

en slags röd tråd för att först förstå barns samspel med sina föräldrar och senare med sin omgivning, 

där "att knyta an" är en livsviktig drivkraft barnet har med sig. Denna process är enligt 

anknytningsteorin ömsesidig och ses ske över tid (Hedenbro, Wirtberg, 2003, s. 22-23). Enligt 

anknytningsteorin lägger den trygga anknytningen basen för en mer samstämd relation mellan 

förälder och barn, som i sin tur även leder till att öppenheten för uppfostran blir större. Den trygga 

anknytningen, samspelet i Kometutbildningen, hjälper även barnet i andra nära relationer och till att 

bli mer självständigt (Hedenbro, Wirtberg, 2003, s. 24). De två nämnarna kommunikation och tid 

som beskrivs i begreppet samspel av föräldrarna, kan ses som det anknytningsteorin benämner som 

en trygg anknytning, vilken lägger basen för en mer samstämd relation mellan förälder och barn. 

Den trygga anknytningen, som utifrån föräldrarnas sätt att se det, kommer genom kommunikation 

och tid, hjälper enligt anknytningsteorin även barnet i andra nära relationer och till att bli mer 

självständigt (Hedenbro, Wirtberg, 2003, s. 24) 

  

   f r ldrarna har f tt ver tyg att ”l ra”, vil a de uppfattat som applicerbara, har inlärningen kring 

förstärkning som, inlärningsteorin talar om, varit verksamt i de flesta fall för föräldrarna. 

Förstärkare beskrivs i inlärningsteorin vara något som ökar sannolikheten för ett visst beteende. 

Vidare beskrivs att för att förändra ett beteende hos oss själva eller hos någon annan, är positiv 

förstärkning i särklass det bästa sättet (Kåvér, 2007, s.69). Då föräldern gör på ett annat sätt, i det här 

fallet använder sig av positiva verktyg, ändras även barnets agerande, vilket innebär att föräldern 

uppnår det önskade resultatet. Förstärkning skulle här kunna ses som att lyckas. 

Inlärningsteorin utgör grunden för ett kognitivt perspektiv och hjälper oss att förstå mänskligt 

fungerande (Kåver, 2007, s. 49). Precis som inlärningsteorin förespråkar kan det ses vara av vikt för 

föräldrarna som genomgår Kometutbildningen att förstå varför vi fungerar som vi gör, för att 

underlätta att kunna ändra på det vi inte är nöjda med hos oss själva och i våra liv. Inlärning beskrivs 

av Kåver vara sättet att förändra vårt tankemönster, hur vi känner och agerar som resulterar utifrån 

nya erfarenheter (Kåver, 2007, s. 51).  

 

Inlärningsteorin talar om self efficacy (tilltro till den egna förmågan att genomföra ett specifikt bete-

ende) Föräldrars tilltro till den egna förmågan utvecklas i första hand genom egna erfarenheter. I viss 

mån påverkas dock tilltron även av vad andra människor säger. Exempelvis kan en förälder få höra 

att deras eget sätt att ta hand om barn är bra, vilket stärker tilltron till den egna förmågan att vara 
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förälder. Effekten av andras uttalanden är dock avsevärt svagare än den egna direkta erfarenheten av 

att ha lyckats (Bremberg, FoU 2004). 

 

Intressant att belysa är huruvida föräldrarna beskriver begreppet utifrån delar av utbildningen som 

tid och kommunikation, där samspelet då handlar om huruvida förälder och barn kommunicerar eller 

inte, samt om föräldern spenderat den tid med barnet som krävs för att få till ett samspel. Medan 

kursledarna beskriver samspel mer utifrån förälderns förhållningssätt än dess agerande. Skillnaderna 

mellan dessa synsätt på begreppet skulle kunna tänkas bli å ena sidan, att oavsett hur mycket tid 

föräldrarna avsätter eller kommunicerar med sina barn, får de inte till ett fungerande samspel då de 

inte känt in och sedan bejakat barnet. Alternativt att oavsett hur inkännande och bejakande föräldern 

tycker sig vara, fungerar inte samspelet, då bristen på kommunikation och tid dem emellan, leder till 

att barnet inte upplever detta.  

 

Synen på samspelet finner jag genom studien olika tankar kring från kursledare och föräldrar. 

Huruvida dessa tankar har diskuterats dem sinsemellan, är jag dock frågande till. Komet har en 

tydlig tanke kring att det är relationen och samspelet som först måste arbetas med för att senare 

kunna jobba på den problematik man finner i familjen. Frågan är om detta går att uppfylla då man 

kan urskilja en tydlig skillnad på synsättet vad gäller begreppet samspel. Den kognitiva teorin talar 

om tankefällor, varvid man drar felaktiga slutsatser. En av dessa är känslotänkande där vi tror att 

våra känslor avspeglar verkligheten samt hur saker och ting ”är” (Kåver, 2006, sid. 104), vilket 

skulle kunna ses vara en risk för föräldrarna att hamna i då de har sin egen bild/känsla av vad ett 

samspel ” r” och kursledarna en annan, vilket leder till frågan om deras strävan då är mot samma 

mål. 

 

Föräldrarna nämner specifikt kommunikation som både en begreppsförklaring till samspel vilket är 

intressant då det i forskning talas om bekräftelsens betydelse för kommunikationen och samspelet. 

Tanken är att föräldern ska bekräfta barnet samt upprätthålla en positiv inställning då denne 

fortfarande försöker agera i önskad riktning. I och med barnets utveckling växer även viljan att 

identifiera sin känsla och sätta ord på den, vilket kan ses som ett underlättande i kommunikationen 

och samspelet (Hedenbro, Wirtberg, 2003, s. 53-58). Gemensam stund och förtroendekontot är två 

delar av Komet som föräldrarna återkommer till ett flertal gånger, vilket visar på att de anammat 

både bekräftelsens betydelse och vunnit styrka i den del de sökte sig till Komet för, 

kommunikationen, som i sin tur leder till ett bättre samspel mellan förälder och barn. 

6.3  Förväntningar 
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Komet 

Forster (som Komet hämtar inspiration ifrån) menar på att ibland har det inte någon betydelse hur 

konsekvent man som förälder är eller vilka gränser man sätter, utan lösningen handlar istället om att 

umgås mer och att bygga upp relationen till sitt barn. Han menar att under en dag bör barnet få minst 

fem gånger så mycket uppmärksamhet i positiva sammanhang av föräldern, som vid de tillfällen 

barnet gör något fel eller dåligt (Forster, 2009, sid.19). Forskning visar även på att de föräldrar som 

avsätter sig femton minuter så kallad "särskild tid" dagligen åt sina barn för umgänge, sett positiva 

effekter i relationen med sina barn (Forster, 2009, sid. 21). Då Kometutbildningen menar på att inte 

förrän samspelet är fungerande, den trygga basen är lagd, är det möjligt att bryta de onda cirklar man 

befinner sig i, kan det förväntas utav utbildningen att kommunikationen i familjerna ska komma att 

förbättras efter genomgången utbildning.  

 

Kursledare 

Utbildningens olika delar kan föräldrarna förvänta sig generera i verktyg, vilket i sin tur leder till en 

bättre kommunikation och relation mellan förälder och barn. Dessa verktyg innebär att hitta olika 

sätt att bemöta sitt barn och agera på dess beteende, utifrån den relation man har till sitt barn. Sättet 

att använda dessa verktyg på kan alltså variera, likväl som det kan variera vilka verktyg man 

använder vid vilka situationer. Varje relation är unik och måste hitta sina fungerande verktyg, vilket 

Kometutbildningen avser att hjälpa föräldrarna med (personlig kommunikation, kursledare 3, maj 

2012). 

 

Föräldrarna 

Frågor angående materialet i kursen, som exempelvis videovinjetter, skriftlig och muntlig 

information, och gruppsammansättningen besvarades av föräldrarna med både positiva och negativa 

anseenden. Den huvudsakliga uppfattningen var att föräldrarna upplevde det lättare att besvara 

denna fråga och såg dessa delar som verktyg och mer konkreta att beskriva. 

  

Det skriftliga materialet bemöts med olika kommentarer där en del menar på att detta varit till stor 

hjälp och är ett material att gå tillbaka till "det är bra material för det står väldigt tydligt, inte så 

komplicerat, det kan du lätt läsa in och bara få en påminnelse" (4). Medan en av föräldrarna 

upplever att det skriftliga var minst applicerbart i verkligheten eller i ett annat fall, att tidsbristen 

återigen är en inverkande faktor för huruvida materialet är applicerbart eller inte "Det skriftliga, det 

var lite olika uppfattningar där. Ehh, vissa gillade jag mer än andra... Men jag har inte den 

möjligheten att gå igenom materialet som sådant hemma" (1). Det uttrycks alltså att materialet som 
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sådant är bra och det kan tydas att tidsaspekten i vardagen spelar in för huruvida det är applicerbart 

eller inte för familjerna.  

 

Den muntliga delen beskriver föräldrarna indirekt som positiv, genom att benämna de olika delar 

som tagits upp på utbildningstillfällena. De gemensamma nämnarna är återigen tid samt kursledarnas 

förhållningssätt. Två av dem nämner specifika delar av kursmaterialet som det mest verksamma ur 

den muntliga presentationen "Just det här med, som kursledaren tagit upp, dom här gemensamma 

stunderna, hur viktiga dom är och resultatet då, alltså det funkar, funkar för mig" (3). Medan två 

andra beskriver huruvida kursledarna som personer har sitt inverkande för hur de ser på den 

muntliga delen "Mycket bra kursledare, erfarna säkra som kursledare. De lyssnade och var 

förtroendeingivande" (4). En ansåg dock att upplägget på utbildningens muntliga delar hade kunnat 

förbättrats genom en tydligare struktur  

 

Många av föräldrarna lyfter specifikt fram videofilmerna som ett bra material med hög 

igenkänningsfaktor och därmed som ett positivt inlärningssätt "Och när jag såg, dom visade filmer 

också på olika situationer och det var väldigt bra inslag. För man kände igen det där... (1). Ur dessa 

videofilmer kan flera föräldrar även nämna exempel på vad de upplevt varit bra och även om de 

nämner olika delar, var den gemensamma nämnaren för dem alla att de ansåg att filmerna visade på 

vardagliga situationer "den här filmen med, vi fick se en film då med ehh, just det här att du ska ge 

barnen en chans och inte hela tiden, om dom gör nånting... 'men sådär kan du inte göra' utan då tar 

man ju bort det roliga." (4). Vad filmerna har genererat i för föräldrarna beskrivs både som en 

igenkänningsfaktor, men samtidigt som en känsla i att man inte är ensam, samt den positiva inverkan 

vid att få diskutera detta med de andra kursdeltagarna. Det går att utläsa att samtliga ser 

videofilmerna som en positiv del av utbildningen 

 

Alla föräldrar utom en menar att gruppsammansättningen var en viktig del av kursen, där det både 

gick att utbyta tankar och erfarenheter med de andra föräldrarna. En av föräldrarna nämner också att 

då de inte var så många i deras grupp fanns mer tid och utrymme för diskussion dem sinsemellan. 

”Vi har alla olika erfarenheter och kunde dela åsikter med varandra. Jag kände att man kunde 

uttrycka vad man tyckte kring alla frågor och alla var väldigt öppna” (5) 

Huruvida ålder, problematik och så vidare spelar in för gruppsammansättningen var det delade 

åsikter kring, där den största skillnaden låg i att en av föräldrarna beskrev det som ”jag tappade 

intresset då det handlade om att barnet var problemet, jag ville liksom veta vad barnet Menade”(1). 

Föräldern menade på att problemet inte låg hos barnet utan hos föräldern och att de andra i gruppen 

inte hade samma utgångspunkt och ålder som denne varav intresset tappades. Samma åsikter kring 
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en blandad gruppsammansättning nämns av en annan förälder, med en annan beskrivning av dess 

inverkan ”det är samma upplevelse som vi har gemensamt, hur vi kände oss frustrerade över dom 

situationer som uppstått med våra barn. Annars var det faktiskt olika ålder och problematik”(2). 

Huruvida det skulle vara positivt eller negativt med likvärdiga eller blandade 

gruppsammansättningar råder det alltså blandade meningar om. Men slutkontentan är ändock att fyra 

av fem ansåg att denna del av utbildningen var positiv för dem.     

 

 

 

 

 

Analys 

 
Inlärningsteorin utgör grunden för ett kognitivt perspektiv och hjälper oss att förstå mänskligt 

fungerande (Kåver, 2007, s. 49). Att uttrycka vad som varit den största förändringen, kan innan man 

går utbildningen förefalla att vara lätt, "när jag gjorde såhär, förändrades det här". Men i och med att 

Komet bygger på att lära bättre sätt att kommunicera på och att det är föräldern som ska ändra sitt 

beteende för att minska problemen, förefaller det vara svårt för föräldrarna att se vart i 

förändringarna uppkommer.  

 Precis som inlärningsteorin förespråkar är det av vikt för föräldrarna, som genomgår Kometutbild-

ningen, att förstå varför vi fungerar som vi gör, för att underlätta att kunna ändra på det vi inte är 

nöjda med hos oss själva och i våra liv. Inlärning beskrivs av Kåver vara sättet att förändra vårt tan-

kemönster, hur vi känner och agerar som resulterar utifrån nya erfarenheter (Kåver, 2007, s. 51).  

Det är då intressant att de flesta av föräldrarna (4 av 5) först uttrycker bestämt att det inte är någon 

direkt skillnad för dem efter att de gått Kometutbildningen och därmed fått inlärningen via Komet. 

Vid första anblicken av intervjuernas kodning, ges då intrycket att ingen förändring skett, medan en 

djupare inblick i dessa resulterar i något helt annat.  

 Det visar på att de föräldrar som säger sig se en skillnad, är de föräldrar som hade en specifik tanke 

om vad de ville skulle ändras när de påbörjade utbildningen. Om denna specifika idé har ändrats, 

säger de sig sedan se en skillnad. Svårare är det dock för föräldrarna att se att även "andra" skillnader 

än den ursprungliga problematiken, ändock är en förändring. Det är påtagligt att föräldrarna vill ha 

mer konkreta, tydliga förändringar för att se det som att en faktisk skillnad har märkts, medan utifrån 

sett kan tydas att stora skillnader skett. Att ha fått en större medvetenhet, ge mer tid till sitt barn, 

möta frustrationer osv är en stor del för att bygga upp den trygga bas som ligger till grund för 

samspelet mellan förälder och barn och kan utifrån ses som stora förändringar.  
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Inlärning kan i viss mån ske genom att föräldrar får höra hur andra föräldrar gör i olika situationer. 

Sådan inlärning är möjlig då föräldrar träffas och gemensamt talar om hur det är att ha barn. Här 

finns dock tydliga begränsningar. Den främsta är att en stor del av det vi gör kan vara svårt att 

verbalisera. En förälders berättelse kan också tolkas på många olika sätt (Bremberg, FoU 2004). 

Inom Komet finns en tanke att skapa grupper som består av föräldrar vars barn ligger nära i ålder 

och i vissa fall även har liknande problematik. Detta för att de ska ha nytta av varandras erfarenheter 

och känna igen sig i varandras berättelser. För samtliga dessa föräldrar har det dock inte varit på 

detta sätt. Det har varit relativt stor åldersskillnad och problematiken har inte varit uttalad inom nå-

got specifikt område. Åsikterna går också isär huruvida gruppsammansättningen har betydelse för 

utbildningen: Vissa anser det vara irrelevant och att det är diskussionerna som sådana som är av vikt, 

någon anser att det varit svårt att jämföra för att skillnaderna varit för stora inom gruppen och någon 

anser att gruppen varit bra som den är. Föräldrarnas förväntningar på huruvida gruppen ska komma 

att se ut, vad den ska tillföra osv har för en del av föräldrarna verkat spela stor roll för hur denna 

inlärning senare ska komma att ha varit verksam eller inte.  

Även då anknytningsteorin menar att vi människor skulle vara programmerade att verka i olika relat-

ioner, talas det om huruvida människan är beroende av de situationer våra relationer möts i, samti-

digt som det är av betydelse hur andra reagerar eller förhåller sig till dessa. Detta skulle alltså kunna 

tolkas som att beroende på huruvida gruppen och kursledarna reagerar och förhåller sig till situation-

en föräldern befinner sig i, kommer denne att agera och påverkas på skilda sätt (Wennerberg, 2010, 

sid. 31). Detta tyder på att samspelet i gruppen är beroende av alla som medverkar i den samt det 

förhållningssätt man har, vilket alla föräldrar inte tycks relatera till, utan har en förväntan om hur 

gruppen ska vara samt vad den ska tillföra redan då föräldern ” liver in” i den. 

  

7. Slutdiskussion och slutsatser 
 

Studiens syfte var att undersöka begreppet Samspel och vilken innebörd det har för, de som är 

instruktörer, de som har skapat Kometutbildningen enligt den plan som föreligger just nu, samt för 

de som deltar i utbildningen. Frågeställningarna har kunnat besvarats i resultatdelen utifrån de 

huvudkategorier som valts ut; förutsättningar, en trygg bas och förväntningar. 

 

Studien visar på, utifrån föräldrarna, att Komet har en klar bild av vad de vill förmedla. Deras 

material är tydligt, verksamt, samt applicerbart för de flesta av föräldrarna i studien och kursledarna 

sägs ge ett förtroendeingivande intryck. Det framgår att anledningarna till varför föräldrarna först 

sökte sig till utbildningen handlar om den trygga basen, vilket i Komet handlar om samspel. 

Gruppledarna visar på att utbildningens olika delar förväntas generera i verktyg, vilket i sin tur leder 
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till en bättre kommunikation och relation mellan förälder och barn. Dessa verktyg innebär att hitta 

olika sätt att bemöta sitt barn och agera på dess beteende, utifrån den relation man har till sitt barn. 

Sättet att använda dessa verktyg på kan alltså variera, likväl som det kan variera vilka verktyg man 

använder vid vilka situationer. Varje relation är unik och måste hitta sina fungerande verktyg, vilket 

Kometutbildningen avser att hjälpa föräldrarna med. 

 

Ändock lyfts det tydligt fram av föräldrarna huruvida förändringar skett sedan de sökte sig till 

utbildningen till dess att de fått en plats. Flertalet av föräldrarna lyfter att den ursprungliga 

problematiken inte fanns kvar, att det hade varit mer givande att få en plats då det var mer akut och 

så vidare. Funderingar väcks utifrån detta, huruvida föräldrarna har insikt i utbildningens tankar 

kring den trygga basen, eller om de förutsätter att kursen syftar till problemlösning.  

 

Begreppet samspel i sig finner jag dock olika tankar kring från föräldrar och kursledare, vilket visar 

sig leda föräldrar och Komets grundbild åt skilda håll. Där föräldrarna beskriver begreppet utifrån 

delar av utbildningen som tid och kommunikation, där samspelet handlar om huruvida förälder och 

barn kommunicerar eller inte, samt om föräldern spenderat den tid med barnet som krävs för att få 

till ett samspel. Medan kursledarna beskriver samspel mer utifrån förälderns förhållningssätt än dess 

agerande. Huruvida föräldrarna sen tycker sig se en skillnad i samspelet visar sig resultera utifrån 

den specifika tanke om vad de ville skulle ändras när de påbörjade utbildningen. Om denna 

förväntning har ändrats, säger de sig sedan se en skillnad. Svårare är det dock för föräldrarna att se 

att även "andra" skillnader än den ursprungliga problematiken, ändock är en förändring. Det är 

påtagligt att föräldrarna vill ha mer konkreta, tydliga förändringar för att se det som att en faktisk 

skillnad har märkts, medan utifrån sett kan tydas att stora skillnader skett. Att ha fått en större 

medvetenhet, ge mer tid till sitt barn, möta frustrationer osv är en stor del för att bygga upp den 

trygga bas som ligger till grund för samspelet mellan förälder och barn och kan utifrån ses som stora 

förändringar. Huruvida dessa skillnader som till synes skett hjälper föräldrarna då de inte själva har 

den insikten, är en annan intressant aspekt av det hela. Kanske behöver hela Kometutbildningen 

genomgås för att föräldrarna ska hinna få perspektiv på vad de lärt sig, då samspelet hela tiden 

handlar om en pågående process. Vid studiens genomförande har de ännu bara hunnit gå halva tiden 

av utbildningen, vilken fortsätter med ett nytt upplägg och mer tid att ta till sig av de delar som vid 

första kurstillfällena tagits upp.   

 

De utbildningsdelar som visade sig gynna ett bättre samspel enligt föräldrarna var främst gemensam 

stund, förtroendekontot och videofilmerna, vilket visar på att de tagit till sig av den bas (samvaro och 

uppmärksamhet) som Komet syftar till att lära ut. Den gemensamma stunden handlar om att 
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uppmärksamma barnet, att ge tid, visa intresse, uppmärksamma det barnet gör bra och därigenom 

stärka barnets självkänsla och positiva beteenden, vilket på sikt leder till en positiv relation samt ett 

bra samspel. Den andra delen studien visar på att föräldrarna anser gynna samspelet är 

f rtroende ontot, vil et inneb r att barnet  r ” ontot” som beh ver fyllas på med fem gånger så 

myc et positivt umg nge, uppmuntran och ber m innan det g r att g ra ett ”uttag” p   ontot av t at, 

gränser och krav. Videofilmerna visar på att den höga igenkänningsfaktor föräldrarna känt, var den 

huvudsakliga anledningen till att kunna ta till sig, diskutera och sedan applicera detta i vardagen, 

vilket gynnat samspelet med deras barn.   

 

Gruppsammansättningens betydelse var enligt resultatet av stor vikt för föräldrarna. Även här skilde 

det åt huruvida de ansåg vad som var av vikt för dess inverkan eller inte.  Medan en av föräldrarna 

ansåg att skillnaderna i gruppen var för stora för att kunna ha utbyte av varandra, menade en annan 

på att det var upplevelsen av att vilja ha hjälp som förenade dem, trots skillnaderna. Då dessa 

gruppträffar bygger på ett givande och tagande av varje enskild individ, kan det ifrågasättas huruvida 

individen och därmed gruppen påverkas av att någon inte känner ett utbyte av att vara där. Man kan 

även spekulera kring om det är genom dessa blandade grupper som man vidgar seendet och får 

perspektiv på sig själv genom att höra hur andra har det. Även aspekten att föräldrarna fått ett 

bekräftande att verktygen är verksamma på olika sätt i olika sammanhang samt entusiasmen att våga 

pröva för att få samspelet att fungera. Slutsatsen skulle kunna vara att olikheter är en tillgång. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Föreliggande studie syftade övergripande till att undersöka begreppet Samspel. En kvalitativ metod 

har använts och genom intervjuer därmed försökt fånga föräldrarnas samt gruppledarnas tankar och 

reflektioner kring deras upplevelser angående begreppet som sådant och kursens innehåll. Detta i sig 

var till fördel för studien, då den innefattar begreppstolkningar, som i andra former av intervjuer med 

svarsalternativ, hade kunnat vara svårare att få fatt i. 

 

Dock kunde en brist ses i den allmänna intervjuguiden som användes, med syfte att skapa en 

lättsammare samtalssituation och fånga in områden samt underfrågor, då det ledde till att svaren blev 

mer otydliga. Det visade sig att övergripande frågor får övergripande och utsvävande svar. Detta 

löstes genom att lägga till frågor i intervjuguiden, varav det tydligare upplägget av intervjuguiden 

ledde till rakare svar på frågorna.  

 

En styrka för studien var då två kunde vara med vid intervjutillfällena. Med olika roller kunde 

observat ren ”  nna in” och uppm r samma eventuella till ggsfr gor, medan interv uaren  unde 
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fokusera på att intervjua. Att det inte fördes några diskussioner kring intervjuerna efter att de 

transkriberats kan dock ha varit en svaghet för studien, då det genom dessa diskussioner skulle 

kunna kommit fram vad som observerats, de olika insikter som gjorts och så vidare. 

 

Att respondenterna fick möjligheten att välja tillfälle och plats för intervjuerna ses som en styrka i 

studien, då detta kan vara en av anledningarna till att intervjutillfällena innefattade lättsamma och 

öppna samtal, mer än känslan av en strikt intervju. Ett förtroende kan här ses ha skapats. 

 

7.2 Förslag på vidare forskning 

Det vore intressant att studera hur bestående dessa förändringar är över tid. Då förändringar för de 

flesta förefaller vara ansträngande, påfrestande och kräver energi, kan det tänkas vara en risk att 

hamna i gamla vanor när vardagen är tillbaka. Då man inte får den uppbackning och feedback som 

kursledarna och de andra kursdeltagarna tidigare gett, vore det alltså intressant att se huruvida 

föräldrarna uppehåller det som de lärt sig via utbildningen.  

En annan aspekt är huruvida föräldrarna har förmågan att omsätta den kunskapen de innehar efter 

genomgången utbildning över tid, alltså anpassat till barnets ålder. När de går utbildningen befinner 

sig barnet i en utvecklingsfas och föräldern tar förmodligen då upp utvecklingsområden de vill ha 

verktyg för i och med denna fas. Hur verksamt är då det som föräldern lärt sig över tid, när barnet 

 ommer in i ”n sta fas”?  

Då denna studie gjort urvalet kring föräldrar, kursledare och programmet i sig vore det intressant att 

se det hela ur ett barnperspektiv. Vilka förändringar ser barnet efter att föräldern genomgått 

utbildningen, vad upplevde barnet var ”problemet” innan utbildningen? Jag  an naturligtvis finna 

vissa svårigheter i denna aspekt, men det vore ändock intressant.     
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Bilaga 1: Samtycke 
 
 

Hej (namn) 

 

Tack för att du vill ställa upp på att bli intervjuad och därigenom hjälpa oss med vår uppsats! 

Du kommer självklart vara anonym, vi kommer inte nämna några namn i uppsatsen. Intervjun 

kommer att spelas in på en diktafon och skrivas ut ordagrant, men allt material kommer att förstöras 

efter att vi är klara med uppsatsen. Uppsatsen kommer förmodligen att kunna läsas på 

Socialhögskolans hemsida och om … och … gruppledarna  önskar ett exemplar kommer vi lämna 

ifrån oss det till dem som tack för att vi fått ta del av utbildningen. Men som sagt, det kommer inte 

att gå att utläsas vem som sagt vad. 

 

Vi skulle vilja göra intervjuerna under vecka 13 och eftersom kvällstid passar dig bäst föreslår vi 

antingen måndag den …. eller onsdag …. 

Vid kl. 20 eller när det passar dig bäst med tanke på nattning osv. Räkna med att intervjun tar max 

45 min. 

 

Hör gärna av dig så snart som möjligt om vilken tid som passar dig! 

 

 

 

Mvh 

 

Alexandra och … 
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Bilaga 2: Intervjuguide till föräldrar 

 

Vad lägger du för betydelse i begreppet ”att ha ett bra samspel med 

sitt barn”? 

 
Vad var den huvudsakliga orsaken till att du gick med i Kometut-
bildningen? 
 

På vilket sätt fick du veta om Komet? 

 

Hur lång tid tog det att få en plats i utbildningen från och med att du 

tog kontakt? 
 

Vad hade du för förväntningar på Kometutbildningen när du star-

tade? 
 

Hur såg samspelet ut med ditt barn när du startade utbildningen? 

 

Vad är den största förändringen hos DIG sedan du genomgått Ko-

metutbildningen? 
 

Vad är den största förändringen hos DITT BARN sedan du genomgått 

Kometutbildningen? 
 

Vad skulle du säga är den största skillnaden i ert samspel nu jämfört 

med hur det såg ut innan du startade utbildningen? (Om du upple-

ver någon skillnad) 

 

Vilka delar av utbildningen känner du har varit verksamma? Vilka 

har varit svåra att applicera? 

 
Vad tyckte du om video, skriftligt material, muntlig information & 
interaktion med de andra deltagarna? 
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Bilaga 3  Mailintervju kursledare 
 

 

Hej Karin och Dan! 

 

Nu kommer jag med en liten fråga som jag undrar om ni kan, var för sig, svara på via mail till mig. 

Ni får alltså inte "fuska" och skriva tillsammans, utan jag vill höra era bådas unika svar :) 

Min undersökning handlar som ni vet om samspel mellan förälder och barn, vilket föräldrarna nu är 

intervjuade kring. 

 

Jag undrar nu  Vad l gger  u f r betydelse i begreppet ”att ha ett bra samspel med sitt barn”? 

Om ni har tid och möjlighet skulle jag vara oerhört tacksam om ni ställde upp och svarade mig på ett 

var sitt/enskilt mail. Ni kommer att vara anonyma i uppsatsen. Dock benämnas som kursledare men 

inte i vilken stadsdel. Jag skulle behöva era svar så fort ni kan. 

 

  

Mvh 

Alexandra 

 

 

 


