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SAMMANFATTNING 

Syfte: Efter att ha bedrivit föräldrautbildning enligt COPE-modellen (The Community Parent 

Education Program) under cirka fem år på en BUP-mottagning ställdes frågan av 

verksamhetens chef om man bör fortsätta med COPE-föräldrautbildning på BUP–

mottagningen eller om man skall gå över till annan typ av föräldrautbildning. En utvärdering 

gjordes därför av den COPE-föräldrautbildning man bedrivit på BUP-mottagningen. 

Frågeställning var: ger COPE -föräldrautbildning enligt föräldrarna själva ökade färdigheter 

för att de ska kunna agera på ett mer funktionellt sätt mot sina barn? 

Metod: Man valde att intervjua föräldrar som gått någon av de två senaste 

föräldrautbildningarna eftersom man tänkte att de hade utbildningen mer aktuell och därför 

lättare skulle kunna besvara frågor om utbildningen. Ett halvstrukturerat frågeformulär 

utarbetades utifrån tidigare kursutvärderingar och användes som intervjustöd. Sammantaget 

sju föräldrar av tjugo intervjuades per telefon sedan uppnåddes mättnad. 

Resultat: Föräldrarna var nöjda med den föräldrautbildning de gått och barnen hade utvecklats 

positivt. Föräldrarna tyckte att de lärt sig nya strategier och att de blivit bättre som föräldrar. 

Det bästa med utbildningen enligt föräldrarna, var att de fått träffa andra föräldrar i samma 

situation eftersom de tidigare känt sig ensamma med sitt problem. Några föräldrar önskade att 

ledarna styrde hemuppgifterna mer men några tyckte att det var bra som det var. 
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BAKGRUND 

 

Tillsammans med två kollegor på vår BUP-mottagning utbildade jag mig i COPE -

föräldrautbildning i Umeå våren/hösten 2002. COPE är en förkortning för The Community 

Parent Education Program och metoden är utarbetad av Charles E. Cunningham och 

medarbetare i Canada. Programmet finns i tre versioner i Sverige, översatta och bearbetade till 

svenska av Malmö BUP där man också kan beställa svenska manualer och filmer. 

Barnversionen är för föräldrar som har barn mellan 3 – 12 år och tonårsversionen är för 

föräldrar med barn mellan 13 – 18 år. Det finns även en Baby-COPE men den har vi inte 

använt oss av. Programmet är riktat till föräldrar som har svårhanterliga barn men kan också 

vara till nytta för alla föräldrar som mer generellt vill bli bättre i sitt föräldraskap. 

 

Orsaken till att vi överhuvudtaget var intresserade av att gå denna utbildning i Umeå var att vi 

på BUP träffade många familjer med liknande problem dvs. problem som till stor del 

handlade om hur man skulle hantera sina svårfostrade barn. Vi tänkte att det här med att träffa 

flera föräldrar samtidigt för att prata om samma problem kunde bli mer effektivt både 

tidsmässigt och kostnadsmässigt. Vi visste också att processen när man träffar grupper rent 

kvalitativt ofta tillför en extra dimension jämfört med om vi träffade familjer var för sig. 

Utöver detta var vi också nyfikna på att prova något nytt. Att det blev just COPE-

föräldrautbildning handlar nog mest om tillfälligheter, det vill säga att Cunningham kom till 

Umeå vid den tidpunkt han gjorde. Men vi blev förtjusta i tanken som finns i COPE-

föräldrautbildning att inte vara lärare som med sina pekpinnar talar om för föräldrar hur de 

ska göra, därför har vi hållit kvar denna metod. 

 

Cunningham m.fl. menar att föräldrautbildningar har visat sig vara särskilt värdefulla för 

familjer vars barn har uppförandeproblem. Dessa familjer måste oftast handha svåra 

antisociala beteenden hos barnen och de måste även klara av andra svåra problem i samhället 

(Cunningham m fl. 2002). Genom COPE-programmet får föräldrarna redskap eller strategier 

för att förstå och hantera sitt barn på ett bättre sätt vilket är viktigt om man har särskilt 

krävande barn. Författarna skriver vidare att ”Den här kursen är därför utformad för att hjälpa 

föräldrarna att utveckla de mer specialiserade strategier som behövs för att förstärka positivt 

beteende, öka självkontrollen, minska asocialt uppförande och lättare orka med barnets 

svårigheter.” (Cunningham m fl. 2002, s. 7). För att försöka minska motståndet som kan 
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finnas hos föräldrar att ta till sig nya sätt så hänvisar författarna till att det finns nya studier 

som visar på att mer direkta försök att lära ut nya färdigheter ofta ökar misstron hos 

deltagarna medan tilltron ökar då man använder mer indirekta metoder. I en studie där 

Cunningham själv varit delaktig blir en av slutsatserna att i träningsprogram där deltagarna 

själva fått vara delaktiga i att formulera sina egna lösningar känner deltagarna sig mer 

kompetenta, de blir mer nöjda med sin insats och det blir färre bakslag (Cunningham m fl. 

1993). I COPE-programmet använder man sig därför av en metod där föräldrarna aktivt 

medverkar till att skapa den nya kunskapen.  

 

Beskrivning av COPE 

COPE -föräldrautbildning i Sverige består av 10 gruppträffar med föräldrar där varje 

träff/lektion tar två timmar. Man träffas en gång i veckan och får hemuppgifter mellan 

träffarna. Varje träff/lektion har ett givet tema och dessa teman eller färdigheter är för 

barnversionen: uppmärksamhet och beröm, delad uppmärksamhet, att bortse från negativt 

beteende, förbered övergång och först-sedan strategier, planera i förväg för att öka 

självkontrollen, time out –konsekvenser, belöningssystem samt problemlösning –PAPPA 

modellen.  

 

Med uppmärksamhet och beröm avses att man som förälder ger sitt barn uppmärksamhet och 

visar intresse för barnet, till exempel genom att ha ögonkontakt med barnet, lyssna på barnet, 

samtala och leka med barnet. Vidare uppmuntrar och berömmer man barnets konstruktiva 

beteende och sociala samspel. Delad uppmärksamhet handlar om att göra på samma sätt 

tillsammans med två eller fler barn samtidigt. Att bortse från negativt beteende handlar om att 

inte uppmärksamma vissa av barnets mindre allvarliga negativa beteenden som till exempel 

tjat och gnäll så att dessa beteenden så småningom minskar och försvinner. Att förbereda 

övergång innebär att man informerar barnet en stund innan en aktivitet om att nu är det snart 

dags för något annat så att barnet kan ställa in sig på detta och avsluta det som hon/han håller 

på med. Man kan till exempel tala om för barnet fem minuter innan sängdags att det nu är fem 

minuter kvar tills det är tid att göra sig klar för att lägga sig. Först-sedan strategier innebär att 

barnet först får göra det som är viktigt eller nödvändigt att göra och sedan får det göra det som 

är roligt. Att planera i förväg för att öka självkontrollen innebär att man som förälder ska 

försöka att planera i förväg för det som ska hända för att hjälpa barnet att klara av de 

situationer som är svåra för barnet. Föräldern ska alltså öva på att ligga steget före och 

motverka att barnet misslyckas. Time out-konsekvenser handlar om att föräldern får lära sig 
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att hantera situationer då barnet vägrar att göra det föräldern säger åt dem eller då barnet 

uppträder på ett helt oacceptabelt sätt. Belöningssystem innebär att ett sätt att belöna önskat 

beteende hos barnet lärs ut. Tanken är att det beteende som belönas ska bli mer vanligt hos 

barnet. Problemlösning-PAPPA modellen är en problemlösningsmodell som föräldrarna får 

lära sig. Den innebär att definiera vilket problemet är, titta på alternativa lösningar, planera för 

en lösning, pröva denna lösning och slutligen att utvärdera användbarheten. 

 

För tonårsversionen är lektionsteman följande: lära känna din tonåring igen-uppmärksamhet 

och beröm, bortse från negativt beteende, först-sedan, planera i förväg eller att avvärja 

katastrof, konsekvenser, syskonkonflikt eller hur du blir den bästa medlaren, kompisproblem 

och behovet av samhörighet samt problemlösning. Det som skiljer de två versionerna är att 

barnet nu är äldre och klarar fler saker själv samt att det är mer beroende av kompisar och 

mindre beroende av sina föräldrar. Därför finns det en lektion där man jobbar med 

kompisproblem som till exempel om barnet umgås med ”olämpliga” kompisar mm. Här finns 

också en lektion om hur man medlar mellan syskon när de är i konflikt med varandra. I 

tonårsversionen ingår även korta föreläsningar ur en bok om tonåringar där man får råd om 

hur man kan hantera olika svårigheter som kan uppstå (Phelan 1998). 

 

Under varje lektion/träff får föräldrarna i både barn- och tonårsgrupperna titta på 

filmsekvenser kopplade till dagens tema som visar vanliga fel som föräldrar ofta gör men i 

något överdriven version, de får sedan diskutera i grupp vilka fel som görs och vilka 

konsekvenser dessa får för barnets självkänsla och beteende samt hitta förslag på bättre 

lösningar och fundera över konsekvenserna av dessa. Gruppdeltagarna hittar alltså i samspel 

med andra deltagare egna alternativa lösningar på de problem som presenteras och diskuterar 

därefter konsekvenser av dessa lösningar i grupp. Utifrån dagens aktuella tema får föräldrarna 

till viss del själva med stöd av varandra utforma sin egen hemuppgift. De uppmanas av 

kursledarna att inte ha för svåra och stora hemuppgifter utan hellre börja med mer begränsade 

och lättare hemuppgifter för att träna sig i den färdighet man pratat om under dagen men 

kursledarna styr inte själva uppgiften. 

 

Kursledarens roll är som tidigare nämnts inte att vara experten som talar om för föräldrarna 

hur de ska göra utan kursledaren finns mer med som diskussionsledare och som den som 

håller i strukturen över utbildningen och som för in olika teman. Om kursledaren märker att 
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diskussionen på något sätt håller på att gå åt fel håll så är dennes uppgift att leda diskussionen 

rätt igen genom sina cirkulära frågor till gruppen. 

 

Utöver de tio träffarna finns dessutom uppföljningsträffar vars syfte är att hjälpa föräldrarna 

att hålla kvar den kunskap de fått under utbildningen. Föräldrarna har då möjlighet att få prata 

om något ämne som de tycker är angeläget. Som exempel kan man prata om en strategi som 

föräldrarna tycker är svår att hantera eller så kan man prata om hur de ska lösa ett problem 

med sitt barn. Antalet uppföljningsträffar är inte begränsade utan bestäms av gruppledarna 

tillsammans med föräldrarna. 

 

Det finns minst två liknande typer av föräldrautbildning som bedrivs i Sverige men de är mer 

styrande till sättet och kursledarna är mer av experter i sitt förhållningssätt. Dessa två 

föräldrautbildningar är De otroliga åren (Webster-Stratton, 2007) och Komet som är en metod 

som utarbetats i Stockholms stad som är en svensk version av bland andra Webster-Strattons 

föräldrautbildningsmetod och som nu är utvärderad (www.kometprogrammet.se; Kling m fl. 

2006). Denna utvärdering visar att Komet ökat föräldrarnas föräldrakompetenser vilket visar 

sig vid uppföljning fyra månader efter utbildning. Dessutom har barnens beteendeproblem 

minskat och deras sociala kompetenser ökat. Dessa faktorer kunde kopplas ihop så att ju 

bättre föräldrakompetens föräldrarna uppvisade desto färre beteendeproblem hade barnen. 

 

COPE på ”min” BUP-mottagning 

Vi har sedan vår egen utbildning 2002 haft sammanlagt sju föräldrautbildningar på vår 

mottagning. De föräldrar som blivit erbjudna föräldrautbildning har haft en pågående 

behandlingskontakt eller stått i kö för en sådan behandlingskontakt med BUP eller så har de 

utretts av det tvärvetenskapliga utredningsteamet som finns på sjukhuset eller stått på kö för 

en sådan utredning. På det tvärvetenskapliga utredningsteamet som är ett samarbetsprojekt 

mellan landsting och kommun utreds barn och ungdomar där man misstänker att det finns 

någon form av neuropsykiatriska funktionshinder. Från landstigets sida ingår bland andra jag 

som psykolog och en kurator, vi har också varit två av de tre som hållit i COPE-

föräldrautbildning på BUP-mottagningen. Som exempel på neuropsykiatriska funktionshinder 

som vi i utredningsteamet diagnostiserat kan nämnas AD/HD, Asperger, Selektiv mutism, 

Triple-X, Tourette mm. 

 

http://www.kometprogrammet.se/
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Vi som hållit i föräldrautbildningen har vid några tillfällen funderat över om några av 

föräldrarna kanske egentligen varit i behov av ett bättre hållande och omhändertagande än vad 

COPE- föräldrautbildningen ger. Vi har dock inte tagit steget att förändra 

föräldrautbildningen utan mest pratat mellan oss. Frågan väcktes sedan av min chef som från 

en annan BUP-mottagning fått veta att de ansåg att COPE- föräldrautbildning inte var den 

bästa föräldrautbildningsmetoden för en BUP-mottagning. På den BUP-mottagningen hade de 

till en början använt sig av COPE men de ansåg att den inte passade deras föräldrar så bra så 

de övergick till en annan föräldrautbildningsmetod. Orsaken till detta var att de bedömde att 

COPE-föräldrautbildning inte var tillräcklig anpassad till att föräldrar på BUP ofta behöver 

mer stöd än andra föräldrar. Frågan ställdes därför av vår chef till oss som bedriver COPE -

föräldrautbildning på vårt BUP om inte vi bör byta metod vi också. Eftersom vi ändå tycker 

att COPE -föräldrautbildning varit bra till största delen så var vi inte beredda att bara kasta ut 

den för att införa något annat. Vi har fram till idag hållit kvar vid COPE men vi funderar 

mycket över hur vi ska göra framöver. 

 

Den 17 mars 2008 kom dessutom socialdepartementet ut med en ny proposition angående ny 

folkhälsopolitik där föräldrastöd och föräldrautbildning nämns (socialdepartementet 2008). I 

propositionen talar man om ett förbättrat stöd till föräldrar bland annat via utbyggd 

föräldrautbildning, syftet med detta är att barns och ungas uppväxtvillkor ska bli bättre. 

Innehållet i denna proposition ger stöd för att vi ska fortsätta med föräldrautbildning på BUP. 

 

Det finns sedan tidigare internt arbetsmaterial på BUP i form av utvärderingar efter nästan 

alla föräldrautbildningar som vi haft, se utvärderingsformulär bilaga 1 och 2. Utvärderingarna 

för de två tonårsföräldragrupperna är mer kvantitativa till sin struktur än vad 

barnföräldragruppernas utvärderingar är. Som en start på denna undersökning gör jag en 

sammanställning av dessa utvärderingar som finns från föräldrautbildningen för att ha som 

underlag för mina intervjuer. En sammanfattning av resultatet från dessa kursutvärderingar 

visar på att föräldrarna var nöjda med utbildningen i stort. Det bästa med utbildningen var att 

de fått träffa andra föräldrar och byta erfarenheter med dem. De hade även fått lära sig nya 

strategier och blivit mer medvetna om det egna beteendet. Det som var mindre bra var att göra 

hemuppgifter och att tiden varit för knapp. Föräldrarnas svar på frågorna ar dock kortfattade 

och gav oss inte därför tillräckligt med nödvändig information för vårt beslut om hur vi skulle 

göra. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna utvärdering är att få en bild av hur COPE-programmet fungerat för föräldrar 

i BUP-verksamheten och ska ligga till grund för beslut om hur vi ska göra framöver när det 

gäller vilken typ av föräldrautbildning vi ska bedriva hos oss på vårt BUP. 

 

Frågeställning: Ger COPE -föräldrautbildning enligt föräldrarna själva ökade färdigheter för 

att de ska kunna agera på ett mer funktionellt sätt mot sina barn? 

 

Med ökade färdigheter avses här att föräldrarna blivit bättre på att förebygga och hantera de 

olika konfliktsituationer som kan uppstå tillsammans med barnen med hjälp av de strategier 

som lärs ut genom COPE-föräldrautbildning som till exempel uppmärksamhet, beröm, time-

out, planera i förväg mm. Med ett mer funktionellt sätt avses här att föräldrarna kan agera på 

ett sådant sätt mot sina barn att barnens beteendeproblem minskar. 

 

 

METOD 

 

Denna studie innehåller telefonintervjuer av föräldrar som tidigare gått COPE-

föräldrautbildning på BUP-mottagning.  

 

Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen består av personer som tidigare har gått COPE -föräldrautbildning på 

BUP i Örnsköldsvik. Deltagarlistor finns på alla som deltagit i våra utbildningar och kontakt 

kan tas via dessa. Jag valde att kontakta deltagare från de två senaste föräldrautbildningarna 

eftersom jag antog att de hade utbildningen mera färskt i minnet och därför skulle kunna ha 

mer användbara synpunkter för utvärderingen. Av dessa två föräldrautbildningar var en riktad 

till föräldrar med barn mellan 6 och 12 år och den andra var riktad till föräldrar med 

tonårsbarn. Sammantaget intervjuade jag sju föräldrar av de tjugo föräldrar som gått någon av 

dessa två föräldrautbildningar. Tanken var att jag skulle intervjua så många föräldrar som jag 

fick tag i under den tid som var avsatt för intervjuer och som enligt min bedömning kunde 

tillföra mer information till undersökningen. När jag intervjuat sju föräldrar, varav tre 

föräldrar från barngruppen och fyra från tonårsgruppen, så var min bedömning att fler 

intervjuer inte skulle tillföra undersökningen ny information. Samtliga föräldrar jag fick tag i 

var positiva till att bli intervjuade, ingen sa nej. Eftersom de föräldrar jag intervjuade var 
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slumpartat utvalda utifrån vilka som jag först fick tag i så bedömer jag ändå att jag fått ett bra 

genomsnittligt urval. 

 

Instrument 

Ett halvstrukturerat intervjuformulär utarbetades utifrån ett redan befintligt internt 

arbetsmaterialet på BUP-mottagningen. I det befintliga arbetsmaterialet som bestod av 

utvärderingsfrågor som lämnats ut till alla föräldrar direkt efter avslutad utbildning kunde jag 

utläsa vad föräldrarna tyckte varit bra och mindre bra på utbildningen. I arbetsmaterialet finns 

utvärderingar från samtliga utbildningsomgångar förutom en som vi haft på BUP, det vill säga 

sammanlagt sex föräldrautbildningar, se utvärderingsfrågor bilaga 1 och 2. De frågor som 

visade på att flera föräldrar ansåg att något inte varit bra ville jag ställa mer frågor om och de 

finns därför med i telefonintervjun, som till exempel frågan om hemuppgifter. Jag ville 

dessutom fråga något om hur föräldrarna i nuläget använder sig av det de lärt sig och om de 

kan se någon förändring hos barnet. Eftersom vi även har funderat över om föräldrarna 

behöver mer stöd av oss på så sätt att vi bör styra mer över vilka hemuppgifter som de ska 

göra så finns den frågan också med. Intervjuformulär bifogas som bilaga 3. 

 

Procedur 

De deltagande i intervjuerna kontaktades via telefon och intervjuades antingen direkt under 

första telefonsamtalet eller så ringdes de upp på överenskommen tid. Varje telefonintervju tog 

cirka 20 minuter att genomföra. För att underlätta nedskrivandet så användes ett headset vid 

telefonintervjuerna för att ha händerna fria. Svaren skrevs ned så noggrant som möjligt på 

papper under intervjuns gång och renskevs därefter på dator så snart som möjligt efter varje 

intervju. Till varje fråga användes även följdfrågor vid behov utifrån hur den intervjuade 

svarade på frågan. 

 

Databehandling 

Först har en utskrift av samtliga intervjuer gjorts, därefter har utskrifterna lästs igenom 

noggrant. De kvalitativa svaren har därefter grupperats ihop utifrån de teman som tas upp och 

utifrån den frågeställning som denna undersökning vill försöka belysa. De kvantitativa svaren 

det vill säga de frågor där föräldrarna under telefonintervjuerna kunnat svara ja eller nej; lätt, 

ganska lätt, lite svårt, svårt; bra, ganska bra, inte så bra, dåligt; redovisas enbart i löpande text 

under de olika teman där de bedömts passa in. Intervjuerna är för få för att en tabell eller ett 

diagram ska bli mer överskådlig eller vara nödvändig. 
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Etiska överväganden 

För att skydda uppgiftslämnare valdes att inte skriva ut vilken BUP-mottagning 

undersökningen gjorts på och av samma anledning har det även gjorts vissa förändringar av 

svaren där det varit nödvändigt. Förändringarna har gjorts på ett sådant sätt att det ej inverkar 

på resultatet som helhet. 

 

 

RESULTAT 

 

Resultaten redovisas utifrån de olika teman som framkommit under intervjuerna. 

 

Tema 1: Nöjdhet med utbildningen – vad som kan förbättras 

Av telefonintervjuerna kan man utläsa att samtliga sju föräldrar uppgav att 

föräldrautbildningen varit bra. De uppgav även att de var nöjda med både utbildningens 

innehåll och med hur utbildningen utförts. Filmsekvenserna tyckte de ibland var lite 

övertydliga och överdrivna eller så kände de igen sig i dem men alla föräldrar tyckte ändå att 

filmsekvenserna var bra som diskussionsunderlag. Några av föräldrarna efterfrågade de 

uppföljningsträffar som vi inte kunnat erbjuda under en period på grund av vår egen höga 

arbetsbelastning. En synpunkt som framfördes var att den Amerikanska bok som 

föreläsningarna i tonårsgruppen hämtats ifrån var för amerikaniserad och inte riktigt passade 

in i svenska förhållanden, en bok som passar bättre för svenska förhållanden önskades. En 

förälder som gått ensam på utbildningen hade önskat att hon fått med sig den andre föräldern 

också. 

 

Exempel på citat:  

”Bra att få gå det där. Lärarna borde också få gå det där.” 

”Fler föräldrar borde få gå, det borde erbjudas till alla tonårsföräldrar, inte bara om 

man har kontakt med BUP, eftersom fler har problem.” 

”Det är en bra utbildning.” 

”Saknar uppföljningsträffen som skulle komma. Jag är ensamförälder och tycker det är 

bra att få träffa andra vuxna och få diskutera.” 

”Den var lite för amerikansk boken som ni föreläste ifrån…” 
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Tema 2: Prata med andra föräldrar - inte ensam 

Det tydligaste kvalitativa resultatet från telefonintervjuerna är att samtliga föräldrar tyckte att 

det bästa med utbildningen var att få träffa andra föräldrar i liknande situation och samtala. 

Alla tyckte att det gick lätt att prata med de andra föräldrarna även de föräldrar som vanligtvis 

inte hade så lätt för att prata med andra. Föräldrarna hade tidigare känt sig utanför och dåliga 

eftersom deras barn var så besvärliga men nu förstod de att det fanns andra i liknande 

situation vilket gjorde att de kände sig bättre som föräldrar, några såg att det till och med 

fanns de som hade det värre. De förstod också att deras barn inte alltid var så dåliga som de 

hade tänkt tidigare.  

 

Exempel på citat från föräldrar omkring detta tema är: 

”Att få träffa föräldrar i liknande situation. Man tror att man är ensam, man ser att det 

är fler som har liknande problem.” 

”Man fick, du fick se andra som hade värre problem. Du hade det inte värst.” 

”Få prata med andra som hade det lika, få jämföra med andra, få idéer.” 

”De förstår hur man har det, det är inte som att prata med mamma.” 

”Att träffa nya människor kan vara lite svårt för mig men det gick lättare än vad jag 

trodde, förvånansvärt lätt.” 

 

Tema 3: Lära sig strategier. 

De intervjuade föräldrarna tyckte att de under föräldrautbildningen fått lära sig nya strategier 

för att hantera olika svåra situationer med sitt barn. De tyckte överlag att de har bra nytta av 

dessa strategier även idag. Ofta var de dock inte medvetna om att de använde dessa strategier 

eftersom det blivit ett mer naturligt sätt för dem att vara mot barnet. Som exempel på sådana 

strategier som de fortfarande har nytta av nämnde de ”Först-sedan”, ”Uppmärksamhet och 

beröm” och ”Förbereda övergång” mm. Strategin ”Time-out” sa några föräldrar att de inte 

behöver använda längre eftersom det fungerar bättre nu vilket ju är positivt. 

 

Citat från föräldrar omkring detta tema: 

”Man fick olika förslag på strategier. … Skickar sms 15 minuter innan läggdags och 

det fungerar bra. …” 

”Man fick tips och råd om hur man kan göra.” 

”… Men jag har lärt mig att ha klarare riktlinjer, vi fick lära oss att vara klara och 

tydliga.” 
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”… Sen finns vissa saker där som man kanske inte tänker på kommer från COPE. 

”Håller på regler mer och berömmer mer för man har förstått att de behöver mycket 

beröm. …” 

 

Tema 4: Stärkt föräldraroll. 

Föräldrarna tyckte att de blev stärkta i sin föräldraroll av föräldrautbildningen både för att de 

fått träffa andra föräldrar och prata med dem men också för att de genom innehållet i 

utbildningen fått insikt i att de inte varit så dåliga föräldrar som de ibland trott. De har med 

hjälp av bland annat filmsekvenserna fått titta på sig själva som föräldrar utan att få kritik 

vilket också har gett dem en mer positiv syn på dem själva som personer och som föräldrar. 

Under träffarna har vi ofta haft mycket roligt åt dessa filmsekvenser och också åt oss själva så 

lektionerna har varit fyllda av både skratt och glädje. 

 

Citat som exemplifierar tema 4: 

”Man kunde diskutera runt filmerna och fick sig en tankeställare om hur man själv är 

som förälder och person, kan agera lugnare nu. Man blir stärkt i sin roll som förälder 

och i sitt jag.” 

”Inte känna sig som en värdelös förälder. …” 

”Att man inte tänker så fel som förälder i alla fall. Man fick feed - back och idéer från 

 andra föräldrar” 

”Det blev en aha-upplevelse. Ibland tänker man inte på hur man låter själv. Man såg 

skillnader. Det har ändrat ens eget sätt att vara som förälder.” 

 

Tema 5: Barnets/tonåringens utveckling 

Samtliga föräldrar tyckte att det skett en positiv utveckling i barnets/tonåringens beteende 

antingen beroende på att barnet utvecklats eller på att de gått föräldrautbildning. Det var dock 

svårt för föräldrarna att exakt säga om den positiva utvecklingen berodde på att de gått 

föräldrautbildning eller om det berodde på att barnet själv blivit äldre och därmed också blivit 

mer moget. 

 

Citat från föräldrar omkring detta tema: 

”Vi har blivit duktigare som föräldrar men han har också mognat själv.” 

”Svårt att svara på. Beröm, har förstått hur viktigt det är och stjärnsystemet är också bra. 

Det har blivit bättre.” 
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”Svårt att säga om det berodde på COPE, han har blivit äldre och mognare också.” 

”… är väldigt nöjd, det fungerar bra nu. Han är lugn och harmonisk. Vi har haft stor nytta av 

utbildningen.” 

 

Tema 6: Göra hemuppgifter 

Fyra av föräldrarna tyckte att det var svårt att göra hemuppgifterna och oftast var de osäkra på 

vad det berodde på. Två föräldrar tyckte att det var ganska lätt att göra hemuppgifter och en 

förälder svarade mitt emellan. Ett skäl som nämndes till att det varit svårt var att de hade för 

lite tid att göra hemuppgifterna eftersom den övriga vardagen tog för mycket tid att få att 

fungera. Det var inte heller så lätt för föräldrarna att ändra på sitt invanda sätt eftersom det 

krävdes en ansträngning till det. Som följdfråga så ställdes även frågan om föräldrarna 

önskade mer styrning av oss som gruppledare eller ej när det gäller hemuppgifterna vilket 

några svarade ja på och några svarade nej. Några föräldrar önskade alltså mer styrning när det 

gäller hemuppgifterna medan andra inte önskade det. 

 

Citat från föräldrar: 

”…Inte bättre med styrning för min del. Om ni hade sagt vad jag skulle göra så hade 

jag ändå gjort de uppgifter jag tyckte skulle passa hos mig. Det var inte svårt att veta 

vad man skulle göra, det stod ju i papprena.” 

”… Det skulle vara enklare med EN klar uppgift och att alla gör samma uppgift. … 

”Man hann inte med allt, det var för lite tid och man hade mycket att göra hemma. …” 

”Det är inte lätt att ändra attityd och tänka sig för när man är van att göra på ett visst 

sätt. Det krävde viss ansträngning. …” 

”… Det var synd att inte pappan NN gick samtidigt, det är bra att vara bägge. Det var 

svårt att förklara för honom vad vi gjort. …” 

 

Tema 7: Tidsaspekter 

Synpunkterna på antal gånger gruppen träffades, hur ofta man träffades samt hur lång varje 

träff var, varierade mycket. Några tyckte att det var bra som det var nu, någon annan tyckte att 

det bör vara längre tid mellan träffarna, en tredje tyckte att längden på träffarna bör vara 

längre och en fjärde tyckte att det var för få träffar. Däremot tyckte ingen av föräldrarna att 

det bör vara färre träffar än 10 eller att varje träff bör vara kortare än 2 timmar. 
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Exempel på citat: 

”En gång i veckan var roligt, annars hade det blivit för lång tid emellan, man vill träffa 

de andra. Jag hade önskat fler gånger.” 

”Att träffas en gång per vecka var lagom och tio gånger var också lagom.” 

”Det var bra, om det skulle vara glesare skulle man glömma mellan gångerna vad man 

skulle göra.” 

”Man kanske inte hinner prova så två veckor mellan lektionerna skulle vara bra. 10 

gånger är lagom.” 

 

 

DISKUSSION 

 

Som svar på min frågeställning så tycker föräldrarna själva att de genom COPE-

föräldrautbildning fått ökade färdigheter så att de kan agera på ett mer funktionellt sätt mot 

sina barn. De tycker att de fått lära sig användbara strategier både utifrån själva 

utbildningsmaterialet men också av att få prata med andra föräldrar. Föräldrarna verkar till 

viss del ha integrerat kunskapen från föräldrautbildningen och gjort den till sitt egen vilket är 

positivt eftersom de olika strategierna då inte bara är tekniker som de fått lära utan 

strategierna har blivit mer naturliga för dem. Syftet med COPE-föräldrautbildning är inte att 

bara lära ut strategier till föräldrar utan att föräldrar själva ska ta ställning till hur de vill göra, 

vilka strategier de tycker att de kan och vill använda och sedan få hjälp att använda dem på ett 

bra sätt. 

 

Föräldrarna tyckte också att barnen utvecklats positivt men det var svårare för dem att säga 

om det berodde på COPE-föräldrautbildning eller på barnets egen mognad. Föräldrarna tyckte 

ändå att de blivit bättre som föräldrar och att föräldrautbildningen varit positiv och stärkt dem 

i föräldrarollen. Denna fråga om vad som beror på vad är nog för svår att svara på i en 

undersökning som denna. Om man har integrerat kunskap från en utbildning på ett bra sätt i 

sin person så tänker man inte på när man använder denna kunskap och det kan vara en 

delförklaring till att föräldrarna inte kan peka ut kunskapen de fått via föräldrautbildningen 

som orsak till barnens positiva utveckling. Det krävs nog därför en större och mer 

kontrollerad undersökning för att kunna svara på den frågan. Det finns dock ändå ett värde 

tycker jag i att fråga föräldrarna om vad de tror. 
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Man kan även utläsa av resultatet att det varit lite svårt för föräldrarna att planera och prova 

hemuppgifterna. Man skulle kunna se detta som ett tecken på att några av föräldrarna behöver 

mer stöd och ledning av gruppledarna. Man kan fundera över om en lyckad utbildning av 

detta slag mäts i hur bra deltagarna är på att göra sina hemuppgifter eller inte. Men de 

föräldrar som önskar mer styrning av hemuppgifter bör ändå få det för att de inte ska känna 

det som ett misslyckande vid genomgången av hemuppgifter som sker vid varje lektionsstart. 

Vi bör därför fundera mer över hur vi ska ordna det på ett bra sätt. Kanske vi skulle kunna 

erbjuda bestämda hemuppgifter som alternativ till de föräldrar som önskar det medan de 

föräldrar som vill bestämma själva får göra det. 

 

Grunden i föräldrautbildningen så som vi som ledare upplever det är egentligen att få 

föräldrar att mer se sina barn på ett positivt sätt, att ge dem mer uppmuntran och beröm det 

vill säga mer positiv feedback. För barn som har beteendesvårigheter så behövs mycket 

uppmuntran och beröm för att någorlunda uppväga all den kritik och alla de tillsägelser de 

redan får från omgivningen. Barnens självkänsla påverkas då mer i positiv riktning vilket 

innebär att barnen blir gladare och mer tillfreds med sitt liv. Detta i sin tur gör att deras 

beteende blir bättre och relationer till andra blir bättre. Vi tänker också att om vi kan behandla 

föräldrar med respekt och på ett sådant sätt så att de själva upplever sig som kompetenta och 

duktiga så kan de i sin tur förhoppningsvis vidareförmedla detta till sina barn. Och enligt vad 

man kan utläsa av resultaten så kanske vi till viss del har lyckats med det. 

 

Man kan kanske jämföra COPE-föräldrautbildning med andra ordningens cybernetik inom 

familjeterapin. De likheter som jag kan se är att man som gruppledare och som terapeut inte 

är en expert som ska tala om för familjen/föräldrarna hur de ska göra och leva. Man ger inga 

råd utan vänder olika frågor som uppstår tillbaka till deltagarna/gruppen att fundera över och 

hitta svar på. Föräldrarna i föräldrautbildningen får diskutera olika problem som tas upp på ett 

liknande sätt som familjeterapeuter inom andra ordningens cybernetik hjälper familjer att 

göra. Man ställer frågor till gruppen på ett mer cirkulärt sätt utan att förstå för snabbt, jämför 

med ”not knowing-position” hos Harlene Andersen (2002). Syftet är att föräldrarna själva ska 

komma fram till olika alternativ som kan passa dem och sedan besluta om hur de vill göra. 

Därför är inte heller hemuppgifterna så styrda utan var och en får själva bestämma på vilket 

sätt de ska prova den genomgångna strategin hemma. Den mesta diskussionen hålls också 

mellan gruppdeltagarna och inte mellan ledare och gruppdeltagare. 
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Vi på BUP har fått mycket positiv respons på vår föräldrautbildning, den efterfrågas av 

många föräldrar och rekommenderas av andra professionella aktörer inom kommunen så vi 

kommer troligen att fortsätta på något sätt med den. När sedan regeringen kom med sin 

proposition nu i vår (Socialdepartementet 2008) där föräldrautbildning nämns som ett sätt att 

förbättra för barn och ungdomar så är det ett tydligt stöd för att vi bör ha en fortsatt 

föräldrautbildning. I propositionen finns ännu inga rekommendationer på vilken typ av 

föräldrautbildning som bör satsas på men troligen kommer det framöver att komma sådana 

rekommendationer och då får vi se om COPE-föräldrautbildning är en av dem eller inte. 

Någon form av föräldrautbildning kommer vi troligen att ha på BUP, enligt Kling m fl. är 

föräldraträning den bästa metoden för att minska liknande problem hos barn, ingen annan 

metod har bättre forskningsstöd (Kling m fl. 2006). 

 

Föräldrarna efterfrågar även uppföljningsträffarna som vi inte har kunnat erbjuda dem under 

en period på grund av vår egen höga arbetsbelastning. Det är nog viktigt att vi inte ser 

utbildningen som avslutad efter de tio lektionerna utan först när uppföljningsträffarna är slut 

eller när föräldrarna inte längre har behov av fler uppföljningsträffar. Uppföljningsträffarna 

bör därför planeras in redan när vi planerar in en ny föräldrautbildning och de bör inte komma 

alltför långt efter tidsmässigt för att de ska fylla sin funktion att vara som ett fortsatt stöd för 

föräldrarna att använda det som de lärt sig. 

 

Denna undersökning gjordes genom att först sammanställa befintligt utvärderingsmaterial, 

utifrån resultatet av dessa gjordes därefter telefonintervjuer med föräldrar som gått COPE-

föräldrautbildning. Orsaken till detta upplägg är att det här är en mycket begränsad 

undersökning både tidsmässigt och resursmässigt, undersökningsresultatet blir därmed också 

det begränsat. Eftersom de intervjuade är relativt få så kan det vara så är det lite vanskligt att 

dra alltför stora slutsatser av resultatet. Fler intervjuade hade gett större säkerhet i de 

slutsatser som ändå dragits. Om mer tid hade funnits hade det varit intressant att undersöka 

mer ingående de olika teman som kommit upp under intervjuerna. Det hade till exempel varit 

mycket intressant att ha några fokusgrupper med föräldrar som deltagit i COPE-

föräldrautbildning för att se vad som då hade kommit fram under dessa föräldradiskussioner. 

Det hade förmodligen kunnat ge ännu mer fördjupad information om föräldrarnas synpunkter 

på föräldrautbildningen. Nackdelen med fokusgrupper kan vara att enskilda föräldrar kanske 

inte tar upp sina åsikter om dessa går emot vad flertalet i gruppen tycker. 
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Om man ska göra en mer omfattande undersökning i detta ämne, vilket jag anser kan vara 

värdefullt nu när regeringen troligen kommer att satsa mer på föräldrautbildning som ett sätt 

att förbättra situationen för barn och ungdomar (Socialdepartementet 2008), så bör 

föräldrarnas föräldraförmåga och barnens beteendesvårigheter mätas både före och efter 

genomgången föräldrautbildning. Flera olika föräldrautbildningsmetoder bör på detta sätt 

resultatmässigt och strukturerat jämföras med varandra så att man ser vilka metoder som ger 

de bästa resultaten för barnens fortsatta positiva utveckling. De föräldrautbildningar som i en 

sådan jämförande undersökning får de bästa resultaten bör därefter rekommenderas 

kommuner och landsting. 

 

 

SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER 

 

Sammantaget är resultaten från denna undersökning om COPE-föräldrautbildning relativt 

positiva med föräldrar som är nöjda och vars barn har en positiv utveckling även om det inte 

med denna undersökning går att klart fastslå orsaken till barnens positiva utveckling. Utifrån 

undersökningsresultaten i denna undersökning kan BUP-mottagningen ändå rekommenderas 

att göra vissa förbättringar, som till exempel att erbjuda de föräldrar som så önskar färdiga 

alternativ på hemuppgifter. För att föräldrarna ska kunna hålla kvar den kunskap de fått under 

föräldrautbildningen och eventuellt även bli ännu bättre så bör man även erbjuda regelbundna 

uppföljningsträffar med inte alltför långa mellanrum. Om dessa förbättringar görs kan man 

avvakta med att byta föräldrautbildning för att se om man utifrån socialdepartementets 

proposition kommer att rekommendera vissa typer av föräldrautbildning framöver. 
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TILLKÄNNAGIVANDEN 

Slutligen vill jag tacka de föräldrar som ställde upp och svarade på mina intervjufrågor. De 

var positiva och förstående till att jag kontaktade dem trots att jag kanske störde dem i deras 

vardag som jag vet är fylld av att få familjens liv att fungera någorlunda friktionsfritt. 

 

Jag vill också passa på att tacka alla föräldrar som under åren deltagit i de föräldrautbildningar 

som vi har hållit på BUP, de har givit mig och mina kollegor mycket värdefull kunskap och 

erfarenheter. Föräldrarna har alla bjudit mycket på sig själva vilket har lett till många viktiga 

tankar och insikter men även till många glada skratt. 

 

Allra sist vill jag också tacka min utmärkta handledare Ellinor Salander Renberg för gott stöd 

och uppmuntran i skrivandet av denna uppsats. 
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      Bilaga 1 
UTVÄRDERING AV COPE-FÖRÄLDRAUTBILDNING 
 
BARN-COPE 
 
För att vi ska kunna förbättra oss, behöver vi veta från dig vad du tyckte om 
utbildningen. Vi är därför tacksamma för att du svarar på dessa frågor. 
 
1. Blev föräldrautbildningen som du hade tänkt dig? Motsvarade den dina 
förväntningar? 
 
 
 
 
 
2. Vad har du lärt dig på utbildningen, berätta? 
 
 
 
 
 
3. Vad har varit bra med träffarna, berätta? 
 
 
 
 
 
4. Vad har varit mindre bra, berätta? 
 
 
 
 
 
5. Skulle du vilja ändra på något? I så fall vad? 
 
 
 
 
 
6. kan du råda någon annan förälder att gå en sådan här utbildning? 
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      Bilaga 2 
Utvärdering av föräldrautbildningen för föräldrar till ungdomar 13-18 år 
Sätt ett kryss i den ruta som bäst stämmer överens med din åsikt. 
 
Vad tycker du om …. 
 Inte alls bra Så där Bra Mycket bra 
1. Att träffa och samtala med andra 
föräldrar 

    

2. Att vid varje grupptillfälle ta upp en 
ny strategi 

    

3. Att diskutera utifrån videoavsnitten 
 

    

4. Att använda blanketten planering av 
hemuppgift 

    

5. Att diskutera om hemuppgifter 
 

    

6. Att pröva hemuppgifterna där 
hemma 

    

7. Föräldrautbildningen i sin helhet 
 

    

8. Gruppledarnas sätt att leda gruppen 
 

    

 Nej Tveksamt Ja Ja, definitivt 
9. Tycker du att tiden för var lektion 
varit tillräcklig? 

    

10. Tycker du att gruppen var lagom 
stor? 

    

11. Tycker du att de strategier du lärt 
varit användbara? 

    

12. Tycker du att din ungdoms 
beteende har påverkats positivt sedan 
du börjat pröva strategierna? 

    

 
13. Vilken strategi (se nedan) har varit till störst hjälp? (skriv endast en) 
 
 
 
14. Är det någon strategi som inte har varit så användbar? 
 
 
 
15. Övriga synpunkter 
 
 
 
 
Strategierna: 
Uppmärksamhet och beröm; bortse från negativt beteende; först-sedan; planera i förväg; 
problemlösning. 
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      Bilaga 3 
Frågor till COPE-föräldrar 
 
Informera om syftet och lova anonymitet. 
 
1. Det är nu ett tag sedan du gick COPE-föräldrautbildning. Vad tänker du idag att du hade 
bäst nytta av? 
 
 
2. Använder du någon av de strategier som du då fick lära dig, idag? 
 Ja Nej 
 
- Om ja, vilken/vilka?/Om nej, varför inte? 
 
3. Ser du idag någon positiv förändring hos ditt barn/tonåring som du kopplar till att du gått 
föräldrautbildningen? 
 Ja Nej 
 
- Om ja, beskriv vilka 
 
4. Flera av föräldrarna tycker enligt kursutvärderingarna att det var svårt att göra 
hemuppgifterna. Hur tyckte du att det var för dig? 
 Lätt Ganska lätt Lite svårt Svårt 
 
Beskriv varför: 
 
5. Tycker du att du hade behövt mer stöd och styrning av hemuppgifterna av oss? 
 
6. Hur tyckte du att det var att se filmerna? 
 Bra Ganska bra Inte så bra Dåligt 
 
Beskriv varför: 
 
7. Hur tyckte du att det var att delta i diskussionerna med andra föräldrar? 
 Lätt Ganska lätt Lite svårt Svårt 
 
Beskriv varför: 
 
8. I kursutvärderingarna fanns även synpunkter på att kurstillfällena kom för tät eller att de 
var för få. Vad tycker du om det? 
 
9. Vad hade kunnat underlätta för dig i de moment som du tyckte var svåra eller inte bra? 
 
 
10. Vad tänker du kan göra föräldrautbildningen mer användbar för föräldrar? 
 
 
11. Har du några övriga kommentarer? 
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