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PLUS TRAPPSTEGSMODELL

Förebygga universellt, fånga upp

Föräldraskap i Sverige, ABC,  ABC 

i förskolan 

Förebygga selektivt, föregripa, 

tidig insats

Komet 3-11, Komet 12-18, 

SkolKomet

Förebygga indikerat, 

behandling

MST, förstärkt Komet, 

Tryggare barn, 



BAKGRUND TILL FÖRÄLDRASKAP I SVERIGE

Föräldraskap i Sverige är samhällsorienterande 

föräldraträffar för utrikesfödda föräldrar med 

barn i åldern 0-18 år.

Utvecklat av PLUS och Länsstyrelsen i Stockholm.

Samhällsorienterande:

• Dialog och aktiv medverkan 

• Genomsyras av jämställdhet och 

barnrättsperspektivet



MATERIALETS UTFORMNING

• Gruppledarmanual på lätt svenska

• Föräldramaterial, som finns översatt 

• Tolk

• Lotsande roll: gruppledarna hjälper föräldrar 

söka vidare stöd

• ”Så frön”

• Gruppledarutbildning på 3,5 dag



FÖRÄLDRATRÄFFARNA

• Föräldraträffarna ges i grupp på 10-15 föräldrar

• Föräldragruppen träffas vid fem tillfällen á 2,5 

timmar

• Varje träff leds av två utbildade gruppledare



INNEHÅLL

Träffarna följer en manual och består av diskussioner 

utifrån följande ämnen:

 Att vara familj i nytt land och barnens fritid

 Förskola, skola, pojkar och flickor

 Hälsa och sjukvård

 Föräldrars rättigheter och skyldigheter

 Att vara tonårsförälder



ERFARENHETER/FEEDBACK

• Intresserade och engagerade föräldrar - vill ha 

mer

• Många frågor, bra diskussioner

• Gruppledarmanualen enkel att följa för 

gruppledaren

• Utmaningar om flera tolkar

• Utmaning i rekrytering

• Utmaningar i gruppledarrollen: balansen mellan 

att bjuda in till diskussion och hålla ramarna 

(många teman ska täckas av)



VAR ERBJUDS FÖRÄLDRASKAP I SVERIGE?

• 150 gruppledare utbildade runt om i landet 

• Ca 800 föräldrar har gått Föräldraskap i Sverige 

• Materialet används i 11 av 14 stadsdelar i 

Stockholms stad, 14 kommuner i länet och 15 

kommuner utanför länet

• Gruppledare finns även inom civilsamhället:

Studiefrämjandet, Studieförbundet vuxenskolan, 

Stadsmissionen, Svenska kyrkan, Föreningen Mira och 

BRIS

• Instruktörsutbildning och nya 

gruppledarutbildningar hösten 2019



FÖRÄLDRARS SYNPUNKTER

”Jag visste inte det 

här…”
”Bra att prata och 

få ställa frågor”

”Intressant”

”Ingen har 

berättat om 

barnkonventionen 

förut”

”Så viktigt att 

få veta”

”Fika, så bra”

”Bra att få 

exempel” ”Tack”

”Bra med nya 

ord”

”Vi är alla 

mer lika än 

olika”

”Nu vet jag 

var jag kan 

få hjälp ”
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