
Utvärdering av föräldraskap 
i Sverige

 Första steget: gruppledarchecklistor 

 Preliminära resultat 

 Erfarna gruppledare

 Stor spridning i grundproffessionerna hos gruppledarna

 Tolk användes i 70% av grupperna

 Varierande gruppstorlek mellan 2 och 17 deltagare

 Vanligaste språken hos deltagarna var somaliska, 

arabiska och tigrinja
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Träff 1
 Leva med flera kulturer

 Sverige då och nu

 Jämställt föräldraskap

 Barnets rättigheter-barnkonventionen

 Fritidsaktiviteter för barn

Styrka: Engagerande teman, lite trevande men bra diskussioner

”Fina delningar, berättelser av några som delat på föräldraledigheten.”

Utmaning: 1) Ett omfattande material. 2) Språket.

”Tigrinja, av tolk på plats i rummet, Somaliska, via telefon. En deltagare fick dessutom 

bli tolkad av sin partner på ett tredje språk…”
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Träff 2
 Förskolan

 Grundskolan

 Pojkar och flickor

Styrka: Engagerande tema om pojkar och flickor. 

”Föräldrarna utstrålar tolerans och förståelse för varandra, och bidrar till att skapa en 

trygg miljö. Trots tolk-strul och olika språkgrupper är de generösa och öppna för varandra.”

Utmaning: Temat utmanade både deltagare och gruppledare, mer 

grupprocess att hantera. 

”Min största utmaning denna gång var att begränsa mig själv och inte säga mina egna 

åsikter vad gäller pojkar och flickor.”

”De diskuterade pojkar och flickor längre än den tid som var planerat.                         

Det var ett känsligt ämne, blev nästan en konflikt mellan dem…”
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Träff 3
 Må bra som familj

 Hälsa

 Sjukvård

Styrka: Allt tryggare grupp. Engagerande och viktiga teman, t ex om 

omskärelse.  

”Mycket engagemang hos föräldrarna som jag tror beror på både själva ämnet och också 

att vi försökte skapa en mer dialogform snarare än föreläsning.”

Utmaning: Att bryta engagerade diskussioner. 

”Att hinna med att säga allt och också kunna gå in och bryta då det flera gånger blev 

engagemang och åsikter… tolken hade svårt att hänga med. Tycker vi lyckades ganska bra att 

balansera behovet att prata och ha ordning. Trött efter träffen – och nöjd!”
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Träff 4
 Stress

 Skydd för barn

 Ungdomars rättigheter

 Föräldrars rättigheter och skyldigheter

Styrka: Bra diskussioner, engagerade föräldrar.   

”Mycket engagemang överlag och också kring området stress och att hinna med allt som 

krävs som förälder.”

Utmaning: Tunga ämnen om barnaga, våld, socialtjänsten.  

”Att på ett pedagogiskt sätt prata om socialtjänsten när man vet att alla har sett 

fruktansvärda klipp på Youtube när polisen och soc ”släpar iväg/tar barn” från föräldrar som skriker 

och gråter. Då räcker liksom inte det vi har i manus till för att uppväga den bilden. Vi gjorde det bra 

men skulle behövt lägga mer tid här, tänka till mer på hur denna del kan göras så bra som möjligt.”
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Träff 5
 Att vara förälder till en tonåring

 Tobak, alkohol och narkotika

 Brott

 Kärlek i tonåren

 Gymnasium

Styrka: Tryggare grupp. Engagerande teman.

”De försökte hjälpa varandra ibland t ex genom at översätta begrepp på google translate.”

”Vid något tillfälle såg jag att de kunde berätta/förklara för sin ”granne” om någon vi sa.”

Utmaning: Spretigt upplägg. 

”Gymnasiet. Kändes apart, kanske passat bättre under skolavsnittet.”

”…Att förstå deras perspektiv och samtidigt vara tydlig med vad som gäller här utan att   

skriva någon på näsan eller vara för autoritär! En balans helt enkelt, för det är ju fint att dom öppnar 

sig!”
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Genomgående styrkor i 
Föräldraskap i Sverige

 Engagerade och kompetenta gruppledare  

 Engagerande teman som tas upp i programmet

 Bra och viktiga diskussioner utifrån innehållet

 Gruppens kraft när de stöttar varandra, delar
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Genomgående utmaningar i 
Föräldraskap i Sverige

 Språkbarriären 

 Stora grupper, ibland med barn med

 Omfattande manual i förhållande till grupprocess

 Balans mellan viktiga diskussioner och få med 

innehållet i manualen  
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Nästa fas i utvärderingen av 
Föräldraskap i Sverige:

Kunskap – attityder – beteende

 Vilka föräldrar hittar till Föräldraskap i Sverige?

 Vet deltagarna vart de kan vända sig om de 

behöver stöd och hjälp?

 Känner sig föräldrarna stärkta i sitt föräldraskap?

 Har tilliten till samhällsinstitutioner ökat?
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