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Sammanfattning
Familjeförskolan är ett led i det förebyggande arbetet med barn i riskzon och deras
föräldrar. Det övergripande målet för Familjeförskolan är att skapa goda uppväxtvillkor och
ökad hälsa för de minsta barnen. Familjeförskolan vänder sig till familjer med förskolebarn
och har vissa kriterier för att en familj skall kunna erbjudas plats där. Syftet med vår studie
är att beskriva och utvärdera Familjeförskolan för att arbetet där skall kunna utvecklas och
förbättras. De frågeställningar vi utgår ifrån är; Hur ser personalen och samarbetspartnerna
på begreppen barn i riskzon och förebyggande arbete?, Hur beskriver och
upplever/uppfattar de olika respondenterna verksamheten? För att uppnå syftet med studien
har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Vi har intervjuat sju mammor som gått/går på
Familjeförskolan och personalen på Familjeförskolan samt genomfört en gruppintervju med
de samarbetspartners som har hänvisat familjer till Familjeförskolan. Vårt resultat visar att
respondenterna upplever att det vore bra om Familjeförskolan var öppen fler dagar i
veckan. Det visar även att det finns en kluvenhet kring pappans delaktighet i verksamheten.
Vårt resultat visar också att det verksamhetsövergripande samarbetet som Familjeförskolan
har med andra verksamheter upplevs som mycket viktigt av både personal och
samarbetspartners. Vi anser att Familjeförskolan är en väl fungerande verksamhet i
dagsläget men att det finns vissa delar i verksamheten som kan förändras och förbättras.

Sökord: familjeförskola, förebyggande arbete, barn i riskzon, familjearbete

Abstract
The Family preschool is a part of the preventative work with children at risk and their
parents. The comprehensive objective of the Family preschool’s work is to create a good
environment and an increased health for small children growing up. The Family
preschool’s target group is families with preschool children and there are certain criterions
to be offered to join the Family preschool. The aim of our study is to describe and evaluate
the Family preschool so that their work can develop and improve. Our questions at issue
are; How does the personnel and their cooperation persons describe the conception of
children at risk and preventative work? How do the interviewees describe and
experience/comprehend the Family preschool? We have used qualitative interviews to
attain the aim of our study. We have interviewed seven mothers and the personnel at
Family preschool and carried out a group interview with those cooperation persons who
have referred families to Family preschool. The research findings show that the
interviewees wish that the Family preschool would be open even more days a week. The
interviewees are indecisive when it comes to father’s participation at the Family preschool.
The result also shows that both the personnel and their cooperation persons think that
cooperation is very important. Our result shows that the Family preschool is a well-
functioning activity today but that there still are some parts of the activity that could be
changed and improved.

Keywords: family preschool, preventative work, children at risk, family work
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1. Inledning/Bakgrund

Under höstterminen 2002 lyssnade vi på en föreläsning som ingick i temakursen socialt
utsatta barn. Föreläsarna kom från en familjeförskola där de arbetar förebyggande med
barn i riskzon. Vi tyckte båda att det var en intressant föreläsning då vi anser att
förebyggande arbete har en viktig roll inom barn och familjearbete. Föreläsarna
framförde även en förfrågan om det var några studenter som var intresserade av att göra
en utvärdering av verksamheten. Vi anmälde vårt intresse och vårt samarbete började.
Verksamheten är ett led i det förebyggande arbetet med barn i riskzon och det var just
det förebyggande arbetet som fångade vårt intresse. Att skriva en uppsats som kommer
någon till nytta var också en anledning till att vi valde att göra en utvärdering av
Familjeförskolan.

Vi åkte till den lilla kommunen på västkusten den 28/1-2003 för att träffa personalen
som jobbar på Familjeförskolan och för att prata om utformandet av utvärderingen och
uppsatsen. Familjeförskolans lokaler finns på övervåningen i ett gult hus. Vårt första
intryck var att byggnaden såg ganska tråkig och inte särskilt inbjudande ut. När vi
knackade på och möttes av ett glatt ”kom in” förändrades intrycket och bilden av
Familjeförskolan direkt. Vi fick en skön känsla i magen redan när vi steg in över
tröskeln. Personalen har själva inrett lokalen och det är färgglatt och mysigt. I hallen har
varje familj sin egen krok att hänga ytterkläderna på, och barnen har en egen låda att
förvara extrakläder i. Det finns små stolar i hallen, som är lagom för ett litet barn att
sitta på, och det hänger en spegel i barnens höjd. Personalen berättar att de är noga med
att möta varje barn och vuxen här i hallen varje morgon. De berättar vidare att de tycker
det är viktigt att säga ”hej” till alla och benämna var och en med namn. När vi hängt av
oss våra jackor och småpratat en liten stund börjar personalen att visa oss runt. Först går
vi in i samtals- och upplevelserummet. Där finns bland annat två fåtöljer, en stor och
mjuk madrass, ett ”bolltäcke” och en bandspelare om man vill spela lugn och rogivande
musik. I taket hänger en diskokula som gör fina mönster om ljuset dämpas. Vid ena
väggen står en stor vattenfylld lampa där stora luftbubblor blandas med ett mjukt
färgsken, i lampan simmar små plastfiskar runt. Personalen berättar för oss att barnen
uppskattar att titta på fiskarna, bubblorna och alla fina färger. Vårt intryck av rummet är
att det är mycket rogivande, man får lust att lägga sig på den mjuka madrassen och bara
slappna av. Vi går vidare till pysselrummet där både föräldrar och barn har möjlighet att
rita, måla, klippa och klistra. Mitt emot pysselrummet finns ett sångsamlingsrum där
man har sångstund varje dag. När vi går vidare kommer vi till det största rummet som
innehåller både kök och lekrum. Det finns ett stort matbord, där alla sitter tillsammans
under fikastunder och måltider. Personalen berättar att det är här familjer och personal
samlas varje morgon för en gemensam fika och för att prata om hur dagen ser ut. I
resten av rummet finns leksaker för barnen och i ett hörn står en mysig soffa där man
kan slå sig ned och läsa en saga för sitt barn. Vår uppfattning av Familjeförskolan efter
vårt första besök är att det råder ett välkomnande och varmt klimat. Där kan både barn
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och vuxna trivas tillsammans och känna gemenskap och delaktighet.  De fina färgerna
och den mysiga inredningen bidrar till att det känns bra att vara där.

1.1 Familjeförskolan

1995 startade ett samarbete mellan socialtjänst, barnomsorg, mödravårdcentral (MVC)
och barnavårdcentral (BVC) i den berörda kommunen. Tanken med samarbetet är att
det skall fungera som broar mellan verksamheterna och att man skall finna
gemensamma former för att stödja barn i riskzon och deras föräldrar. Inom kommunens
individ- och familjeomsorg gjordes 1998 en inventering där man utgick från tre kriterier
för att kartlägga antalet barn som skulle kunna befinna sig i riskzon. Kriterierna man
utgick ifrån var; barn man oroade sig för att allt inte ”står rätt till”, barn man tror far illa
och barn man vet far illa. Denna inventering visade att det fanns ett stort behov av en
riktad verksamhet för barn i riskzon och deras föräldrar, som ett komplement till den
ordinarie förskolan och öppna förskolan. Familjeförskolan skulle vara en del av det
förebyggande arbetet med barn i riskzon. Det beslutades att Familjeförskolan skulle
vända sig till familjer med förskolebarn och att det skulle arbeta en förskollärare och en
socionom där. Verksamheten startade i projektform men är från och med november
2002 en fast verksamhet. Familjeförskolan öppnade i Maj 2001 och tog då emot sin
första familj.

Det övergripande målet för Familjeförskolan är att skapa goda uppväxtvillkor och
ökad hälsa för de minsta barnen. Utöver detta arbetar man för:

� Att stärka och vidga barns och föräldrars sociala nätverk
� Att barnen får träffa andra barn och vuxna samt får möjlighet till lek och

sysselsättning.
� Att barnen får en trygg anknytning till sin förälder/föräldrar.
� Att föräldrarna klarar av att se barnets/barnens behov.
� Att föräldrarna blir säkra i sin föräldraroll.
� Att fånga upp barn i riskzon i ett tidigt skede och se till att dessa barn får det

stöd de behöver.
� Att föräldrar och barn klarar att delta i andra barnverksamheter som

samhället erbjuder, till exempel öppna förskolan.

Familjer kan erbjudas plats i Familjeförskolan om någon eller några av nedanstående
kriterier stämmer in:

� Har litet nätverk.
� Psykiska problem.
� Unga eller omogna föräldrar som har liten eller ingen kunskap om barns

behov och som har svaga egna föräldraförebilder.
� Relationsproblematik.
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� Föräldrar som lever under stress.
� Missbruk.

(Projektansökan Familjeförskolan, 2000)

I nuläget är Familjeförskolan öppen två förmiddagar i veckan klockan 9.30-13.00.
Verksamheten innehåller olika aktiviteter som alla har olika syften. Varje dag har man
sångsamling som är noga planerad i förhållande till åldern på barnen i gruppen. Syftet
med sångsamlingen är att förstärka samspelet mellan förälder och barn och att hjälpa till
med kroppsuppfattningen, jag- utvecklingen och språkutvecklingen hos barnen. En gång
i veckan försöker man ha ”temadiskussioner” med mammorna. Teman man berör är till
exempel gränssättning, barns utveckling, barns och vuxnas känslor. På Familjeförskolan
har man ibland babymassage, med syfte att förstärka samspelet och närheten mellan
barn och förälder. Andra aktiviteter som förekommer är pyssel, besök på biblioteket,
små utflykter, matlagning och givetvis lek. En gång i månaden har man enskilda samtal
med mamman. Dessa samtal ligger utanför verksamhetstid och fokuseras på varför
familjen är på Familjeförskolan och hur långt man kommit i förändringsarbetet
(Familjeförskolans verksamhetsberättelse 2002).

Familjeförskolan samarbetar med flera andra verksamheter som möter familjer med
barn upp till sex år. Tillsammans utgör Familjeförskolan och verksamheterna en
arbetsgrupp som träffas två gånger per termin. Syftet med arbetsgruppen är att diskutera
hur man kan rekrytera och motivera familjer till Familjeförskolans verksamhet. I
samarbetsgruppen ingår personal från mödrahälsovården, barnhälsovården,
ungdomsmottagningen, socialtjänsten (handläggare för ekonomi och handläggare för
Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade), öppna förskolan,
verksamheten Ankaret och allmänvårdskurator på vårdcentralen (Familjeförskolans
verksamhetsberättelse 2002). Dessa är en del av de verksamheter som har möjlighet att
hänvisa familjer till Familjeförskolan. När någon av dessa verksamheter möter en familj
som kanske kan behöva lite extra stöd och hjälp på något vis och uppfyller någon eller
några av de tidigare nämnda kriterierna kan familjen erbjudas plats på Familjeförskolan.
Om familjen är intresserad av att eventuellt börja i verksamheten tar den
samarbetspartner som hänvisar familjen kontakt med Familjeförskolan och bokar in en
tid för ett studiebesök. Om möjlighet finns är både familjen och den som hänvisat
familjen närvarande under det första studiebesöket. Efter det första studiebesöket har
familjen sedan möjlighet att fundera på om de vill börja på Familjeförskolan eller ej
(muntlig information från personalen på Familjeförskolan 28/1 2003).

1.2 Syfte

Under vårt första besök på Familjeförskolan kom vi tillsammans med personalen fram
till att vi har ganska ”fria händer” att utforma vår uppsats. Personalen önskar genom
uppsatsen/utvärderingen få svar på om det finns något de kan göra
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bättre/annorlunda/roligare för de familjer som besöker Familjeförskolan. För att finna
svar på det vill vi i vår uppsats undersöka hur mammor, personal och
samarbetspartnerna upplever/uppfattar verksamheten samt vad som fungerat bra/mindre
bra sedan starten i Maj 2001.

Det övergripande syftet med vår C-uppsats är att beskriva och utvärdera
Familjeförskolan för att arbetet där skall kunna utvecklas och förbättras.

Frågeställningar:
� Hur ser personalen och samarbetspartnerna på begreppen ”barn i riskzon” och

förebyggande arbete?
� Hur beskriver de olika respondenterna verksamheten?
� Hur har mammorna upplevt vistelsen på Familjeförskolan?
� Hur uppfattar samarbetspartnerna Familjeförskolans verksamhet?
� Hur uppfattar personalen sitt arbete på Familjeförskolan?
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2. Metod

Vi har gjort en utvärdering av Familjeförskolan för att verksamheten skall kunna
utvecklas och förbättras. I vår utvärdering har vi använt oss av kvalitativ metod. Vi har
genomfört kvalitativa intervjuer med personalen på Familjeförskolan, mammor som
besökt/besöker verksamheten samt en gruppintervju med de samarbetspartners som har
hänvisat familjer till Familjeförskolan. Vår resultatredovisning innehåller även en
sammanställning av statistik från Familjeförskolan. Vi har under arbetets gång läst
litteratur som rört vårt ämnesområde. Det vi då sökt efter är relevant kunskap som
skulle kunna verka som underlag till uppsatsens litteraturavsnitt. Till en början var det
svårt att finna relevant litteratur och vi fann inget specifikt om familjeförskolor. Till slut
fann vi litteratur som enligt vår bedömning var intressant och relevant med tanke på vår
uppsats. Vi har bland annat läst litteratur kring förebyggande arbete med familjer, om
barn i riskzon, om samspel mellan förälder och barn och litteratur om utvärdering.

2.1 Utvärdering

Franke-Wikberg (1992) menar att all utvärdering innebär någon form av
kvalitetsbedömning. En god utvärdering bidrar till att göra styrkor och svagheter
begripliga och pekar också ut vägar för att kunna utveckla det som fungerar bra
respektive förstärka eller undanröja det som fungerar mindre bra. Det finns flera typer
av utvärderingar och Franke-Wikberg nämner bland annat horisontell utvärdering där
det omedelbara och direkta syftet är att utveckla och förbättra verksamhetens kvalitet.
Utvärderingen görs av de eller för de som är direkt involverade i verksamheten. När
man gör en utvärdering är det enligt Franke-Wikberg viktigt att ställa sig följande
frågor:

� VARFÖR görs utvärderingen?
� VAD är det som utvärderas?
� FÖR VEM görs den?
� AV VEM görs den?
� HUR genomförs utvärderingen?

Dessa frågor hade vi med oss under arbetet med vår uppsats. Vi gjorde denna
utvärdering för att personalen skulle få feedback på sitt arbete och för att verksamheten
skall kunna utvecklas och förbättras. Vi gjorde det också för familjernas skull, för att de
familjer som finns i verksamheten skulle få komma till tals med sina synpunkter kring
hur verksamheten fungerar och för att verksamheten skall kunna utvecklas till det bättre
för kommande familjer.
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2.2 Kvalitativ metod

Pål Repstad (1999) skriver att kvalitativa studier ofta är undersökningar av avgränsade
miljöer, där målet är att ge en helhetsbeskrivning av skeenden och särdrag i dessa
miljöer. I kvalitativa metoder strävar man som forskare efter att ha ett nära och direkt
förhållande till det man studerar. Enligt Repstad fångar kvalitativa metoder den
intervjuades egna uppfattningar. Även Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang
(1997) skriver att den kvalitativa metoden kännetecknas av närhet till den man
intervjuar och att metoden primärt har ett förstående syfte. Holme och Solvang skriver
att i den kvalitativa intervjun används inte standardiserade frågeformulär, de synpunkter
som kommer fram är egna uppfattningar och tankar från den som intervjuas. Repstad
(1999) skriver att under den kvalitativa intervjun är temat klart men varje intervju ser
olika ut beroende på de följdfrågor som uppkommer under intervjun. Det som Repstad
(1999) och Holme & Solvang (1997) skriver bidrog till att vi valde att använda oss av
kvalitativ intervju som metod för att finna svar på våra frågeställningar och uppnå vårt
syfte med studien. Fördelen vi såg med att använda kvalitativa intervjuer som metod var
att vi förhoppningsvis skulle kunna fånga ”the actor’s point of view”, det vill säga, vi
ville fånga den enskildes upplevelse och tankar om Familjeförskolan.

2.3 Avgränsningar

För att få en heltäckande bild av Familjeförskolan beslutade vi att genomföra intervjuer
med personal, samarbetspartners och familjer. Sedan Familjeförskolan startade i maj
2001 är det åtta familjer som varit inskrivna i verksamheten. Vi ville försöka genomföra
intervjuer med alla, det kändes för oss som ett hanterbart antal. För att avgränsa vårt
urval av respondenter valde vi att intervjua den förälder som har gått/går på
Familjeförskolan. Vi ansåg att det var mest relevant därför att det är den föräldern som
har mest synpunkter och tankar om verksamheten. Det är hittills bara mammor och
deras barn som besökt verksamheten, därför blev det automatiskt mammor vi
intervjuade. Det hade dock varit intressant att intervjua även den andre föräldern
(pappan) om dennes uppfattning om verksamheten och vad den betytt för familjen. En
annan avgränsning vi valde att göra var att intervjua de samarbetspartners som har
hänvisat familjer till Familjeförskolan. Dessa var två representanter från BVC, två
representanter från MVC samt två representanter från socialtjänsten (ekonomigrupp och
familjerätt). Vår avgränsning styrdes av vår förförståelse, vi trodde att de som hade
hänvisat familjer hade mest synpunkter och tankar om verksamheten och var de som
skulle tillföra mest viktig information vid gruppintervjun.

2.4 Kontakten med respondenter

För att komma i kontakt med mammorna fick vi hjälp av personalen på
Familjeförskolan. Personalen skickade ett brev till de mammor som gått/går på
Familjeförskolan med en förfrågan om de kunde tänka sig att medverka i utvärderingen.
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Mammorna gavs i brevet möjlighet att tacka nej till att medverka, innan ett visst datum,
till personalen på Familjeförskolan. Vi valde detta tillvägagångssätt för att mammorna
inte skulle behöva ha kontakt med oss om de inte ville medverka i utvärderingen. Det
var ingen av dem som hörde av sig till personalen på Familjeförskolan innan utsatt
datum, alla verkade positiva till att medverka i vår studie. Därefter skickade vi ett brev
där vi presenterade oss och vårt intresse av att träffa dem för en kort intervju (se bilaga
1). Vi var noga med att poängtera att medverkan var frivillig och att de garanterades
anonymitet. Efter en vecka kontaktade vi varje mamma per telefon för att bestämma tid
för intervju.  Vid denna kontakt visade sig alla mammor fortfarande vara positiva till att
medverka och vi bokade tid för intervju med sju av dem. En mamma har flyttat till
annan ort och därför skickade vi ett särskilt brev till henne (se bilaga 2). Denna mamma
kontaktade vi per telefon och genomförde en telefonintervju.

Innan vi började genomföra intervjuer gjorde vi ett besök på Familjeförskolan, under
verksamhetstid, för att se hur en dag där kan se ut och för att presentera oss och träffa de
mammor som var i verksamheten. Vissa av mammorna hade vi alltså träffat innan
intervjutillfället, medan andra var helt ”nya ansikten” för oss. Repstad (1999) menar att
det kan vara bra med ett möte mellan intervjuare och respondent innan själva
intervjutillfället. På så sätt kan respondenten bli trygg med intervjuaren och få reda på
information om studien. Så här i efter hand kan vi tycka att det fanns en skillnad i att
intervjua de mammor som vi träffat innan och de mammor som vi bara haft
telefonkontakt med. Vi upplevde att intervjuerna med de mammor som vi träffat innan
var mer avspända, detta kan bero på att vi inte var helt okända för varandra utan hade
haft möjlighet att lära känna varandra lite. Vår uppfattning är att det inte påverkade de
svar vi fick under intervjuerna.

När det gäller kontakten med samarbetspartnerna fick vi också hjälp av personalen
på Familjeförskolan. De tog en första kontakt per telefon för att ta reda på om det fanns
intresse av att medverka i en gruppintervju samt för att hitta ett datum och en tid då de
flesta hade möjlighet att komma. Därefter skickade vi ett brev där vi kort beskrev vår
uppsats och dess syfte samt vårt intresse av att träffa dem för en gruppintervju (se bilaga
3).

2.5 Intervjuer

Gemensamt för alla intervjuer var att vi använde bandspelare samt att vi turades om att
ansvara för intervjun och att föra stödanteckningar. Repstad (1999) skriver att om
forskaren är ute efter att fånga värderingar och känslor kan värdefull information och
nyanser gå förlorade om man inte använder bandspelare. Repstad påpekar dock att det
kan bli en konstlad intervjusituation då man som forskare använder bandspelare
eftersom många upplever det obehagligt att bli inspelad på band. Vi var noga med att
fråga de intervjuade om det gick bra att vi använde bandspelare och vår uppfattning är
att bandspelaren inte ställde till några problem. Vi hade stor nytta av de inspelade
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intervjuerna då vi sammanställde resultatet, genom att vi hade bandat intervjuerna fick
vi med de nyanser som vi kanske hade missat om vi enbart hade fört anteckningar.
Innan vi började genomföra intervjuerna gjorde vi tre intervjuplaner som innehöll väl
genomtänkta öppna frågor. Vi hade en intervjuplan för intervjun med mammor (se
bilaga 4), en intervjuplan för gruppintervjun (se bilaga 5) och en intervjuplan för
intervju med personal (se bilaga 6). Dessa använde vi som ett stöd vid intervjuerna, för
att vi skulle vara säkra på att få svar på det vi önskade. Vi var båda närvarande vid alla
intervjuer och vi var båda lika delaktiga, då den som förde stödanteckningar också
ibland ställde följdfrågor och bekräftade de intervjuades tankar och synpunkter. Vi hade
ambitionen att skapa ett öppet klimat och att intervjuerna skulle liknas vid ett samtal. Vi
tycker att vi lyckades med detta och att intervjuerna liknade ett avspänt samtal mer än
en strikt intervju. Vi hoppas att alla respondenter också upplevde det så.

Vi genomförde slutligen intervjuer med sju mammor. En mamma kom aldrig på vår
avtalade intervjutid och svarade heller inte i telefon då vi vid ett flertal tillfällen sökte
henne. Av etiska skäl ”jagade” vi henne inte utan respekterade att hon inte ville
medverka. När vi genomförde intervjuerna var fyra av mammorna aktiva i
verksamheten och tre av mammorna hade avslutat sin tid på Familjeförskolan. Tre av de
fyra mammor som gick på Familjeförskolan intervjuade vi under verksamhetstid.
Mammorna intervjuades var för sig i ett enskilt rum i Familjeförskolans lokaler. En av
de mammor som var inskriven i verksamheten genomförde vi en telefonintervju med, då
vi inte fann någon tid att träffas som passade oss båda. Två av de mammor som avslutat
sin tid på Familjeförskolan intervjuades efter verksamhetstid i Familjeförskolans
lokaler. Vi genomförde ytterligare en telefonintervju, med en mamma som slutat på
Familjeförskolan, på grund av att familjen flyttat till en annan ort. Varje intervju varade
30-45 minuter. Telefonintervjuerna varade ca 20 minuter, dessa bandades inte utan
anteckningar fördes under intervjuns gång.

Vi genomförde också en gruppintervju med de samarbetspartners som hänvisat
familjer till Familjeförskolan. Knut Halvorsen (1992) hänvisar till Walker (1985) som
menar att gruppdiskussioner är användbara när man vill samla en mindre grupp
människor för att diskutera ett visst ämne. En fördel med gruppdiskussioner är att
deltagarna kan säga emot varandra och komplettera varandra. Enligt Repstad (1999)
menar Hoel och Hvinden (1982) att gruppintervjuer kan ge fylligare information och att
samtalen får en egen dynamik, det som den ene säger följs upp av en annan och
nyanseras av en tredje. Vi anser att detta stärker vårt val att använda gruppintervju som
metod. Vi valde att göra en gruppintervju av flera skäl. Ett av skälen var att vi skulle
spara tid genom att träffa alla samarbetspartnerna vid ett och samma tillfälle. Ett annat
skäl var att vi tyckte det skulle vara spännande att genomföra en intervju i grupp för att
se hur gruppdynamiken påverkar alla närvarande. Vi hoppades också att gruppintervjun
skulle bidra till att vi skulle få rikare information genom att deltagarna får direkt respons
på sina tankar av en annan deltagare och att det blir en diskussion. Vår förhoppning var
att det som framkom under intervjun skulle starta nya processer, tankar och funderingar
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hos var och en av samarbetspartnerna. Repstad (1999) skriver att nackdelar med
gruppintervjuer kan vara att det bara är ”tillåtna” synpunkter som kommer fram och att
det kan vara vissa personer som är mer dominanta än andra. Vi tycker att den
gruppintervju som vi genomförde fungerade bra och upplevde inte att det var någon
som var mer dominant än någon annan. Det framkom intressanta synpunkter och blev
en bra diskussion.  Gruppintervjun genomfördes i Familjeförskolans lokaler efter
verksamhetstid och varade cirka en timma. Från början var det sex samarbetspartners
inbjudna, vi fick två återbud så det var fyra närvarande då intervjun genomfördes. En av
dem som lämnade återbud var angelägen om att få medverka i vår utvärdering trots att
hon inte kunde närvara vid gruppintervjun, henne genomförde vi därför en
telefonintervju med vid ett senare tillfälle. Telefonintervjun varade cirka 20 minuter.
Den andra samarbetspartnern som ej var med under gruppintervjun erbjöds också att
delta i utvärderingen. Hon valde dock att avstå från att medverka, då hon ansåg att hon
inte hade något att tillföra.

Personalen på Familjeförskolan intervjuade vi var för sig i Familjeförskolans lokaler
utanför verksamhetstid. Vi hade tänkt intervjua dem tillsammans men kom fram till att
vi kanske mer tydligt skulle få fram vad var och en hade för tankar och synpunkter om
vi intervjuade dem var för sig. Intervjuerna varade cirka en timma.

2.6 Etiska aspekter

Av etiska skäl har vi valt att anonymisera vår uppsats. Vi har valt att inte skriva
Familjeförskolans riktiga namn och i vilken kommun och stad den ligger, vi nämner inte
heller några namn. Detta har vi gjort i samråd med personalen på Familjeförskolan och
vår handledare. Vi har valt att göra detta eftersom det är en liten kommun och en liten
ort och för att vi vill ”skydda” de som medverkar i vår utvärdering.

Repstad (1999) skriver om svenska etikregler för forskning och nämner information,
konfidentialitet samt nyttjande som viktiga delar. Med information menar Repstad att de
personer som skall delta i ett forskningsprojekt skall känna till undersökningens syfte
och de olika moment som ingår och veta att deras medverkan är frivillig. Detta anser vi
att vi beaktat då vi varit noga med att både muntligen och skriftligen informerat
respondenterna om vår uppsats och dess syfte. Vi har varit noga med att i de utskickade
breven till familjerna betona att all medverkan är frivillig samt att familjerna fick
möjlighet att säga nej till att medverka till personalen på Familjeförskolan och inte till
oss. Den mamman som inte kom till intervjun och inte svarade på våra telefonsamtal
”trängde” vi oss inte på utan respekterade att hon inte ville medverka. Alver och Öyen
(1998) frågar sig hur frivilligt deltagandet i ett forskningsprojekt verkligen är.
Författarna undrar om intervjupersonerna känner att de själva kan bestämma om de vill
medverka eller ej. Detta är något som vi funderat över, vi är medvetna om att
mammorna kan ha känt sig tvungna att medverka och inte tackat nej av lojalitet till
personalen. Vidare skriver Repstad (1999) att alla uppgifter om en person som deltar i



13

en studie skall behandlas med största möjliga konfidentialitet och förvaras i tryggt
förvar. Detta har vi haft i åtanke och använt ett speciellt anteckningsblock där vi fört
anteckningar vid intervjuerna. För ett eliminera risken för att dessa anteckningar skulle
försvinna har vi inte blandat dem med annat material. Kassettbanden som använts vid
intervjuerna har vi förvarat tillsammans på ett och samma ställe. Vi har inte märkt
anteckningar och kassettband från intervjuerna med mammor med namn utan istället
siffror som vi bara själva vet vad de står för. Repstad nämner även nyttjande och menar
då att de uppgifter som samlats in endast får användas för forskningsändamålet.

Personalen på Familjeförskolan och deras chef kommer att få ta del av uppsatsen när
den är klar och godkänd. Även alla mammor och samarbetspartners som medverkat
kommer att få tillgång till uppsatsen, detta var alla intresserade av och nöjda över.
Enligt Humanistik-samhällsvetenskapliga rådets (HSFR) etikregler är det viktigt att
forskningsresultatet delges till dem som på olika sätt är berörda. De medverkande kan
känna att deras medverkan är mer meningsfull om de får ta del av det forskaren kommit
fram till och hur just deras information används i studien (http://www.hsfr.se).

2.7 Bearbetning av material

Vi har vid bearbetningen av materialet lyssnat på de bandade intervjuerna och samtidigt
fört stödanteckningar. När vi sedan sammanställde resultatet utgick vi ifrån de
intervjuplaner vi haft för varje respondentgrupp. Vi använde både stödanteckningarna
och de anteckningar vi fört under varje intervju och sammanställde resultatet utifrån de
olika frågeområden som fanns på våra intervjuplaner. Vi bearbetade resultatet från varje
respondentgrupp var för sig.

Vi har vid sammanställningen av statistiken från Familjeförskolan utgått från de
rubriker som finns på statistikformuläret och redogjort för det som framkom i löpande
text. Vi upplevde att det var lite svårt att göra sammanställningen eftersom formulären
inte alltid var så noga ifyllda.
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3. Litteraturgenomgång

I vår litteraturgenomgång lyfter vi fram litteratur som handlar om förebyggande arbete,
barn i riskzon samt ”tillräckligt bra” föräldraskap. Den litteratur vi hänvisar till anser vi
kan kopplas till Familjeförskolans verksamhet och arbete. Vi anser även att det är en
viktig grund för den fortsatta framställningen av uppsatsen.

3.1 Förebyggande arbete

Enligt Dagmar Lagerberg och Claes Sundelin (2000) finns det tre slags förebyggande
insatser; primär, sekundär och tertiär prevention. Primärprevention syftar till att
förhindra problem innan de över huvud taget uppstått och riktar sig till hela
befolkningsgrupper. Sekundärprevention riktar sig inte till alla, utan vänder sig till en
definierad riskgrupp. Vid sekundärprevention finns ett befarat problem som man hoppas
kunna mota i ett tidigt skede. Tertiärprevention talar man om då problemen redan
uppstått. Åtgärderna syftar då till att undvika förvärring eller bota. Även Kari Killén
(2002) skriver om dessa typer av förebyggande insatser och definierar dem på samma
sätt som Lagerberg och Sundelin (2000). Primärprevention kallar hon för universellt
förebyggande arbete, sekundärprevention för selektivt förebyggande arbete och
slutligen den tertiära preventionen för indikerat förebyggande arbete.

Förebyggande arbete med utsatta familjer
Det är viktigt att klargöra vad som menas med förebyggande arbete med utsatta familjer
menar Killén (2002). Enligt henne handlar det bland annat om att förebygga
smärtsamma och konfliktfyllda relationer mellan barn och omsorgspersoner. Det
handlar också om att barn skall få möjlighet att leva ut sina känslor och att förhindra att
barn utsätts för bristande omsorg. Det förebyggande arbetet handlar även om att försöka
eliminera risken för störningar i anknytningen mellan barn och omsorgspersoner. En
annan viktig punkt som Killén nämner är att förebygga att barn får växa upp utan någon
barndom. Ytterligare en aspekt som hon skriver om är att det förebyggande arbetet kring
utsatta familjer handlar om att förebygga bristande omsorg hos nästa generation.

Killén (2002) skriver att följande moment ingår i det universellt och selektivt
förebyggande arbetet:

� ”Att etablera och upprätthålla ett kontaktförhållande där föräldrarna känner
att de blir bemötta med sensitivitet, empati och respekt.

� Att ge omsorg och stöd utifrån föräldrarnas behov.
� Att stärka nätverket så att ömsesidigheten stimuleras.
� Att stärka föräldrafunktionerna och stimulera samspelet på ett differentierat

sätt.
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� Att arbeta med inre arbetsmodeller för att hjälpa föräldrarna att utveckla en
föräldraroll som står i relation till barnets förutsättningar och behov.

� Att ge förberedande hjälp och möjlighet att bearbeta oron, vilket stärker
problemlösningsförmågan och förebygger kriser.

� Att minska stressen.
� Att ge krisbehandling och krishjälp för att stärka föräldrafunktionerna.” (s

163)

Det selektivt förebyggande arbetet syftar enligt Killén till att identifiera resurser och
riskfaktorer för att hindra att problem förvärras. Det selektivt förebyggande arbetet är
inriktat på grupper med särskilda behov. För att lyckas i detta arbete behöver många
förutom tidig hjälp också insatser under lång tid menar Killén.

Syftet med tidig psykosocial intervention är enligt Rye (1994) att förstärka, berika
och utvidga de positiva erfarenheterna i barns samspel med sina omsorgsgivare. Ju
tidigare man kan ingripa, desto större kommer den förebyggande effekten att bli när det
gäller att förhindra allvarligare psykosociala utvecklingsproblem. Tidig intervention
lönar sig således både från mänsklig och från samhällsekonomisk synpunkt. Under de
första levnadsåren kan mycket göras för att leda in en negativ utveckling i en positivare
bana utan att det behövs omfattande och resurskrävande åtgärder. Enligt Kerstin
Neander (1996) ligger det även ett mänskligt värde i att familjer kan få hjälp tidigt utan
att först kvalificera sig via ett misslyckande.

Killén (2002) skriver att gruppen är ett väl etablerat hjälpmedel i universellt och
selektivt förebyggande arbete. Hon nämner bland annat unga mödrar som en målgrupp
där grupparbete passar bra. Hon menar att för unga mödrar kan graviditeten och
föräldraskapet innebära att de ibland förlorar sitt gamla nätverk av jämnåriga. Det är
därför viktigt att de skaffar ett nytt nätverk av andra personer som befinner sig i
liknande livssituationer. Om dessa unga mödrar får möjlighet att dela sina erfarenheter
med andra som befinner sig i motsvarande situation kan gruppen bli ett stöd och öka
den enskildes möjlighet att utvecklas på ett konstruktivt sätt. Enligt Killén är det möjligt
att inkludera även pappor i de grupper där verksamheten är inriktad på samvaro och
samarbete med barnet i centrum.

3.2 Barn i riskzon

Enligt Lagerberg och Sundelin (2000) betraktar Goodyer (1995) risk som en process.
För att förstå en risk måste man ta hänsyn till barnets ålder och utvecklingsstadium. En
och samma risk kan ha olika orsaker vid olika åldrar och effekterna av risken kan skilja
sig åt vid olika åldrar. Författarna menar att sårbarhet också kan vara knuten till faktorer
som barnets kön, psykiska hälsa och tidigare erfarenheter. Hur stark risken är påverkas
av antalet ogynnsamma faktorer, av utsatthetens intensitet och dess varaktighet.



16

Lagerberg och Sundelin hänvisar återigen till Goodyer (1995) som enligt dem menar att
barn som utsätts för endast en belastning (exempelvis disharmoni mellan föräldrar) inte
har större risk att få beteendeproblem än andra barn. Barn som däremot utsätts för flera
belastande förhållanden får en ökad risk för beteendeproblem. Lagerberg och Sundelin
(2000) menar att det finns risker som kan hänföras till barnet, de menar att barnets
beteende spelar roll. Barn med lätthanterlig personlighet löper mindre risk att väcka
negativa reaktioner hos omgivningen och att råka illa ut. Det finns också risker som kan
hänföras till föräldrarna. Lagerberg och Sundelin nämner då bland annat missbruk och
psykisk sjukdom. Deprimerade mödrar har visat sig vara mindre positivt engagerade
och mindre känsliga i samspelet med sina spädbarn. Författarna menar att depression
hos spädbarnsmödrar är en allvarlig riskfaktor och att det är viktigt att identifiera dessa
mödrar tidigt och ge tidigt stöd och behandling. Den tredje typen av risker är de som
kan hänföras till familjen; social status, samlevnadsformer och relationen mellan barn
och föräldrar. Denna relation är det som starkast påverkar barns välbefinnande eller icke
välbefinnande. Ett gott förhållande är en relation präglad av värme, tillgivenhet,
förståelse och känslighet för barnets behov. Känslokvaliteten i relationen mellan
förälder och barn är en av de viktigaste faktorerna för barns anpassning. Dåligt
familjeklimat är därmed en skadlig faktor för barn.

Den tidiga interaktionen mellan barnet och dess omgivning är mycket betydelsefull
skriver Rye (1994). En rad studier visar att bristfällig tidig bindning och kontakt kan
leda till störd förmåga till social kontakt och anpassning. Man har funnit att barn som
inte har fått möjlighet att utveckla trygga relationer i den tidiga barndomen är
uppmärksamhetskrävande, urskiljningslösa i kontakten med främmande människor, har
dålig förmåga till social anpassning, är impopulära bland vänner och kan i vissa fall
uppvisa asocialt beteende.

Det finns enligt Killén (2002) olika riskfaktorer som kan störa samspelet mellan
föräldrar och barn och påverka barnets utveckling i negativ riktning. Hon menar att det
finns faktorer i familjens livssituation och nätverk som kan påverka föräldrarnas
förhållande till barnet. Hon nämner bland annat stress i föräldrarnas livssituation,
ekonomiska problem, konflikter mellan föräldrarna, litet eller inget nätverk eller
konflikter i förhållande till nätverket. Dessa påfrestningar kan minska föräldrarnas
förmåga att anpassa sig till barnet.  Enligt Killén kan föräldrarna avreagera sig på barnet
och/eller dra sig undan emotionellt utan att egentligen vilja det. Andra faktorer som kan
påverka relationen mellan föräldrar och barn är de som kan hänföras till barnet. Killén
menar att alla barn är olika redan från födseln och ställer olika krav på sina föräldrar. En
del barn är känsligare eller har ett häftigare temperament än andra. De barn som har ett
funktionshinder och de barn som är sjuka eller har kraftig kolik kan utgöra en extra
belastning vilket kan försvåra samspelet mellan föräldrar och barn. Killén nämner även
föräldrars bristande känslomässiga engagemang i barnet som en riskfaktor och menar att
detta är förödande för ett barn. När de problematiska förhållandena blir allvarliga
handlar det enligt Killén om högriskgrupper. Hon nämner då föräldrar med
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missbruksproblematik och deras barn, psykiskt sjuka föräldrar och deras barn,
åldersmässigt och känslomässigt omogna föräldrar och deras barn, föräldrar som inte
själva fått en ”tillräckligt bra” omsorg under sin uppväxt och deras barn, föräldrar och
barn i skilsmässokriser och familjer som lever i en tillvaro med inslag av våld.

3.3 ”Tillräckligt bra” föräldraskap

Killén (2002) skriver om ”tillräckligt bra” föräldraskap, ett begrepp som ursprungligen
kommer från Winnicott. Enligt Killén löper föräldraskapet längs en skala från
”tillräckligt bra” till allt för dåligt. Som förälder rör man sig fram och tillbaka längs
denna skala beroende på den livssituation man befinner sig i samt vilken omsorg man
själv fått som liten. Hon menar att de allra flesta föräldrar är ”tillräckligt bra”, det är inte
speciellt många som är bättre än ”tillräckligt bra”.

Killén skriver att föräldraskapet är en process där omsorgspersonerna engagerar sig i
barnet, ger det fysisk och känslomässig omsorg, näring och skydd. Hon menar att det
handlar om att tillfredsställa barnets fysiska och känslomässiga behov. Det handlar
också om att skapa en miljö där barnen kan känna sig trygga både i hemmet och i
förskola och skola. Ett ”tillräckligt bra” föräldraskap innebär enligt Killén att man som
förälder accepterar barnet som det är och att omsorgen om barnet står i relation till de
behov som barnet signalerar. En annan central sida av föräldraskapet är den
beskyddande funktionen. Det handlar både om att skydda barnet från faror utifrån och
att skydda barnet från sitt eget ibland riskfyllda beteende. En viktig aspekt av den
beskyddande funktionen är förälderns förmåga att sätta gränser. Om föräldrarna inte
sätter gränser för sitt barn så skapar det otrygghet hos barnet.

Killén skriver vidare om föräldrafunktioner som är viktiga för ett ”tillräckligt bra”
föräldraskap. Hon menar att omsorgspersonerna bör ha förmågan att se barnet som det
är och engagera sig i barnet på ett känslomässigt positivt sätt. Andra viktiga förmågor är
att hysa empati för barnet och att ha realistiska förväntningar på vad barnet klarar av.

Det finns vissa förutsättningar för att föräldrar skall kunna utveckla ett ”tillräckligt
bra” föräldraskap enligt Killén. En av de viktigaste förutsättningarna är att föräldrarna
själva har fått uppleva ”tillräckligt bra” omsorg som barn. Hon menar att det är svårt att
ge något som man inte själv fått. Vidare skriver Killén att det är svårt att vara
”tillräckligt bra” förälder om man lever under problematiska förhållanden med inslag av
våld, missbruk och konflikter. Andra förutsättningar för ”tillräckligt bra” föräldraskap är
att föräldern inte har för stora socioekonomiska och psykiska problem samt att föräldern
har relativt bra självkänsla.

Sammanfattningsvis visar vår litteraturgenomgång att förebyggande arbete med
utsatta familjer kan bedrivas på olika nivåer i samhället och att det är ett viktigt arbete.
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Den litteratur vi hänvisar till belyser bland annat vikten av tidiga insatser för de familjer
där barn befinner sig i riskzon samt vad ett ”tillräckligt bra” föräldraskap innebär.
Familjeförskolan är en förebyggande verksamhet som vänder sig till barn i riskzon och
deras föräldrar. I vår litteraturgenomgång har vi lyft fram litteratur som vi anser kan
kopplas till Familjeförskolans verksamhet och arbete. Vår litteraturgenomgång ligger
också till grund för de frågor vi formulerade i våra intervjuplaner (se bilaga 4-6) och vi
anser att den är en viktig bakgrund innan vi presenterar vårt resultat och vår
analys/diskussion. I det kommande kapitlet redogör vi för resultatet från intervjuerna
med mammor som går/gått på Familjeförskolan, personalen på Familjeförskolan och de
samarbetspartners som hänvisat familjer till Familjeförskolan. Därefter presenterar vi
vår analys/diskussion där vi lyfter våra synpunkter och tankar om resultatet.
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4. Resultat

Vår resultatredovisning består av fyra delar. I den första delen kommer vi att lyfta fram
de synpunkter som framkom under intervjuerna med mammorna. Nästa del består av
resultatet ifrån intervjuerna med personalen på Familjeförskolan och den tredje delen
visar resultatet från gruppintervjun med samarbetspartnerna. I vår redovisning av
intervjuresultatet kommer vi att utgå ifrån de frågor som finns i de olika
intervjuplanerna (se bilaga 4-6). I vår sista del i resultatet redovisar vi en
sammanställning av statistik som Familjeförskolan för över de familjer som har kontakt
med verksamheten.

4.1 Intervjuer med mammor

Resultatet från intervjuerna med mammorna är skrivet i löpande text och kompletteras
med några citat från intervjuerna. Vi har valt att använda en del citat för att vi tycker att
det levandegör materialet.

Vad gör man på Familjeförskolan?
Vi frågade alla mammor vad man gör på Familjeförskolan och hur de skulle beskriva
verksamheten för någon som inte vet något om den. Vi fann många likheter i
mammornas svar. Några saker som de flesta mammorna lyfter fram är att man umgås
och pratar med andra mammor, att barnet får möjlighet att träffa och leka med andra
barn, att man lagar mat och äter tillsammans samt att man har sångstund och att man
pysslar. ”Vi pratar om så här olika saker, fikar och lagar mat…det är bra för barnen
om de inte går på dagis” Utöver detta lyfter några mammor fram ytterligare tankar
kring vad man gör på Familjeförskolan. En mamma berättar att man på
Familjeförskolan har möjlighet att samtala med personalen. Hon säger att man kan få
råd och stöd både när det gäller praktiska saker och när det gäller den individuella
situationen. En annan mamma säger att man har diskussionsstunder på Familjeförskolan
då man diskuterar bland annat barns sjukdomar, barns utveckling och barns beteende.
Två mammor säger att Familjeförskolan liknar den kommunala Öppna förskolan, men
att det är en mindre grupp och samma grupp varje gång vilket mammorna ser som en
fördel. En av dem betonar att det är lättare att få kontakt med andra mammor och
personalen när gruppen är liten.

Varför började du och ditt/dina barn på Familjeförskolan?
Flera mammor berättar att anledningen till att de började på Familjeförskolan var att de
var ensamma och hade behov av att träffa andra mammor och barn. En del av de yngre
mammorna säger att de ville träffa andra unga mammor i liknande situation. De
upplever att det är ensamt ibland att vara ung mamma, de har inte några jämnåriga
kompisar som befinner sig i samma livssituation. En mamma berättar att hon började på
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Familjeförskolan för att den samarbetspartner som hänvisade henne tyckte att hon var
ensam och behövde träffa andra mammor. En annan anledning till att börja på
Familjeförskolan som flera mammor lyfter fram är att det där finns möjlighet att prata
och få råd och stöd av personalen. En mamma berättar att hon började på
Familjeförskolan redan när hon var gravid, detta gjorde hon för att kunna förbereda sig
för att bli mamma. Två mammor sa att de behövde stöd i sina relationer till andra
familjemedlemmar och sa att detta var en av anledningarna till att de började på
Familjeförskolan.

Att börja på Familjeförskolan
Två mammor var positiva till att gå till Familjeförskolan redan från början. De andra
mammorna berättar att de först var skeptiska och tveksamma till att börja. En mamma
säger att hon blev misstänksam och kände att hennes föräldraskap blev ifrågasatt när
hon fick förslaget att gå dit. Hon berättar att när hon väl hade träffat personalen så
kändes det bättre och hon blev mer positiv till att besöka verksamheten. Flera av
mammorna säger att det var jobbigt att gå till Familjeförskolan i början, men att det
kändes bättre när de lärt känna personalen och fått veta mer om verksamheten.

Mål med tiden på Familjeförskolan
Enligt personalen på Familjeförskolan pratar man tillsammans med mamman igenom
vilka mål hon och hennes barn har med tiden på Familjeförskolan. Vi frågade
mammorna vilka mål de hade med sin tid där. En del mammor kunde tydligt svara på
vilka mål de har/hade, andra mammor var mer osäkra och hade svårt att redogöra för
något mål med tiden på Familjeförskolan. En mamma hade som mål att räcka till som
förälder. En annan mamma hade som mål att få kunskap om vad hon behöver ge till sitt
barn för att det skall utvecklas på bästa sätt.  En mamma hade som mål att hennes barn
skulle få träna på att äta och leka tillsammans med andra barn inför dagis. Hon hade
också som mål att under tiden på Familjeförskolan få stöd i sin relation till barnets
pappa. En mamma säger att hennes mål var att träffa andra mammor och att hennes barn
skulle få träffa andra barn.

”Personalen vet vad de pratar om och de ger väldigt mycket konkreta råd”
Alla mammor säger att de fick stöd med det de önskade från Familjeförskolan. Två
mammor berättar att de tillsammans med personalen jobbat med att filma
samspelssituationer mellan sig och sitt barn (Marte Meo). De tycker att detta har varit
positivt och att de har utvecklats i sin mammaroll. En annan mamma säger att
”personalen vet vad de pratar om och de ger väldigt mycket konkreta råd”. Hon
upplever att personalen ger stöd och att de tar hennes funderingar och frågor på allvar.
Flera av mammorna upplever att de får/fått stöd både av personalen och av de andra
mammorna i gruppen. En mamma säger att hon fått svar på frågor hon haft direkt av
andra mammor och av personalen, detta har gjort att hon inte behövt vända sig till BVC
för mindre frågor och undringar kring sitt barn. Fyra mammor uttalar att de har fått stöd
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genom att samtala med personal och andra mammor om relationen till
familjemedlemmar och anhöriga. Två mammor säger att personalen till exempel har gett
dem råd när det gäller juridiska frågor såsom umgänge och annat. En mamma upplever
att hon har fått det stöd som Familjeförskolan kan ge, men att det inte har räckt till för
henne och hennes familj, hon tycker sig även behöva andra professionella kontakter.
Flera mammor upplever att kontakten med andra mammor har varit positiv och gett dem
nya vänner.

Pappornas delaktighet
Många mammor är ambivalenta när det gäller pappors delaktighet i verksamheten. De
anser att pappor borde vara med på Familjeförskolan och få en bild av verksamheten
och tycker att det hade varit roligt om pappor varit mer delaktiga. En mamma säger att
hon tror att papporna är lite åsidosatta och att det vore bra för deras del att vara med. En
mamma säger: ”Samtidigt så känns det att det är himla roligt nu, att det bara är
mammor, det blir så roligt tjejsnack.” Det är flera mammor som uttrycker att det känns
som om Familjeförskolan är ”deras grej” och att det är skönt att kunna prata ”tjejsnack”
ifred. En mamma säger hon tror att det kan vara svårt att blanda män och kvinnor då
hon tror att mammor och pappor behöver olika saker. Flera mammor säger att pappan
till deras barn inte är så intresserad av att vara med på Familjeförskolan men att han
kanske skulle gå dit om det var andra pappor där. En mamma anser att det är viktigt att
även pappan får chansen att bygga upp kontakten med sitt barn och att han får möjlighet
att prata med andra pappor. Hon och en annan mamma säger att det vore bra med en
egen dag för pappor. En mamma berättar att hennes barns pappa har varit med i
verksamheten och att barnet uppskattade detta och tyckte det var roligt.

Vad är bra med Familjeförskolan
Alla mammor ser positivt på Familjeförskolan i det stora hela. De säger att det är en
viktig verksamhet och att de kan rekommendera andra mammor att gå dit. En mamma
säger: ”det som jag tycker är bäst är att man har någonstans att gå och träffa andra
mammor och så.” En mamma upplever att det är en bra verksamhet för ensamma
mammor som inte känner så många. Hon säger att det är en bättre verksamhet än Öppna
förskolan, det är roligare att man är i en och samma grupp. En annan mamma säger att
det är bra att veta att det man pratar om på Familjeförskolan stannar inom gruppen. En
mamma tycker att det borde finnas en familjeförskola i varje kommun. Flera mammor
upplever att det är bra att få möjlighet att komma ut och träffa andra mammor. De
upplever också att det är bra för barnen att få träffa andra barn. En mamma tycker att
Familjeförskolans verksamhet är bra för ensamstående och unga föräldrar. En annan sak
som flera mammor säger är bra är att man lagar mat och äter tillsammans. Detta anser
de är bra av flera skäl, dels är det en gemenskap kring bordet, dels får barnet lära sig att
äta tillsammans med andra. Flera mammor upplever att det är bra att man på
Familjeförskolan kan prata med och få råd och stöd av personalen och de andra
mammorna. En mamma berättar att hon tycker det är trivsamt att vara på



22

Familjeförskolan och att personalen är trevlig och öppen för mammornas idéer och
förslag. Något som flera mammor upplever har varit bra med Familjeförskolan är alla de
praktiska råd som de fått av personalen och av andra mammor. De säger att de till
exempel fått tips och idéer kring maträtter och matlagning, tips om ”bästa” regnkläderna
och råd om andra praktiska saker som rör barn.

Vad är mindre bra med Familjeförskolan
De flesta mammor har svårt att säga något negativt om Familjeförskolan. Flera mammor
har önskemål om att familjeförskolan skulle kunna vara öppen fler dagar i veckan
och/eller öppen fler timmar varje gång. En mamma säger att de flesta barnen sover
middag vid den tid då Familjeförskolan stänger och att de vuxna då skulle kunna ha lite
”egen tid” på Familjeförskolan istället för att var och en går hem till sig. Flera mammor
har önskemål om att vara ute mer, kanske gå till en lekplats eller ta en promenad. En
mamma har önskemål om att istället för sångstund ibland ha rörelselekar eller
gymnastik. Några mammor anser att det vore bättre om det vore fler mammor i gruppen.
En mamma upplever det som mindre bra att man är tvungen att hålla tider på
Familjförskolan. Hon upplever också att hon var tvungen att fråga om lov för att gå
tidigare någon gång. En mamma är negativ till att det kostar 200 kronor per månad (för
maten) men samtidigt tycker hon att det är värt det. En mamma tycker att det är tråkigt
att Familjeförskolans lokaler ligger på övervåningen, hon tycker det vore bättre med en
undervåning med ute gård så att det skulle finnas möjlighet att lättare gå ut och leka. En
mamma säger att Familjeförskolan inte ger så mycket när man har ett nyfött barn ”som
bara sover”.

4.2 Intervju med personalen

Då personalens svar överensstämmer med varandra redovisar vi det som ”personalens”
uppfattning, då deras tankar och åsikter skiljer sig åt redogör vi för dem var för sig.

Förebyggande arbete
Vi frågade personalen hur de ser på begreppet förebyggande arbete. En av personalen
säger att förebyggande arbete handlar om att ”fånga upp” i ett tidigt skede. Hon menar
att det förebyggande arbetet träder in ”innan det blivit problem, när det bara är
bekymmer.” Den andra ur personalen upplever att förebyggande arbete är ett väldigt
stort begrepp som innefattar mycket. När det gäller Familjeförskolan säger hon att
förebyggande arbete handlar om att stötta föräldrarna så att de kan stötta sina barn. Hon
poängterar att det handlar om att stötta föräldrarna så att de orkar vara tillräckligt bra
föräldrar och betonar vikten av att inte ta över föräldrarollen utan istället vara bredvid
föräldern som ett stöd.
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Barn i riskzon
Vi frågade personalen hur de ser på begreppet barn i riskzon. När personalen svarade
har vi en känsla av att de utgick ifrån de familjer de möter i sitt arbete på
Familjeförskolan. Personalen säger att barn i riskzon kan vara barn till föräldrar som har
brister som inte alltid behöver vara så stora. De nämner till exempel barn till unga
föräldrar och barn till ensamstående föräldrar. Personalen säger vidare att barn som
befinner sig i riskzon kan hamna i mer utsatta situationer om de inte får stöd. En av
personalen anser att Familjeförskolan skall stötta familjer så att barnen inte skall hamna
i mer utsatta situationer. Personalen säger att barn i riskzon även kan vara barn till
missbrukande föräldrar och barn till föräldrar som själva inte fått tillräckligt med sig
från sin uppväxt.

Socionom- Förskollärare i verksamheten
Projektledarna för Familjeförskolan beslutade efter att ha tittat på andra familjeförskolor
att det skulle vara en socionom och en förskollärare i verksamheten. Personalen
upplever att detta fungerat bra och att de kompletterar varandra samt delar varandras
kunskap. Personalen anser att det är bra att en av dem har ett tydligt barnperspektiv och
att en har fokus på de vuxna. De har ingen arbetsdelning mellan sig utan försöker båda
vara delaktiga i det mesta. De berättar att det ändå har blivit en viss arbetsuppdelning
mellan dem och att det kan höra ihop med deras yrkeskunskap. En av personalen har
mer kunskap och erfarenhet av individuella samtal medan den andra har mer kunskap
och erfarenhet av att jobba med barn och barns utveckling.

Vilka familjer kommer till Familjeförskolan
När personalen får frågan om vilka familjer som kommer till Familjeförskolan ger de
olika svar. En av personalen säger att det inte går att säga generellt vem som kommer
till Familjeförskolan, att det är väldigt olika. Hon berättar vidare att det kan handla om
att föräldrarna har svaga eller inga förebilder, dåligt nätverk, stressad livssituation eller
att man är ensam. Hennes kollega säger att det är helt ”vanliga” familjer som kommer
till Familjeförskolan, men att de just nu behöver extra stöd och hjälp. Hon nämner att
det hittills varit bland annat unga mammor och deprimerade mammor som besökt
verksamheten. Hon säger att hon tror att remittenterna ”känt en oro för att de inte haft
tillräckligt mycket med sig själva, mammorna.”

Vad gör man på Familjeförskolan?
Personalen berättar att man arbetar ungefär som en Öppen förskola. Det som skiljer
Familjeförskolan från den Öppna förskolan är enligt personalen bland annat att det är
samma grupp som kommer varje gång, att man har individuella samtal, att man lagar
mat och äter tillsammans. En annan sak som skiljer sig från den Öppna förskolan är att
man på Familjeförskolan är inskriven i verksamheten. Personalen berättar att det är en
tanke med allt man gör på Familjeförskolan. En av personalen ger oss exempel och
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berättar att sångstunden har som syfte att bland annat stärka samspelet mellan förälder
och barn. Genom att laga mat, äta tillsammans och göra måltiden till en mysig stund
avser personalen att uppmuntra mammorna att sitta ner och äta tillsammans med sitt
barn. Verksamheten innehåller mycket lek och sång som är anpassad efter åldern på de
barn som för tillfället är i gruppen. Vidare berättar personalen att de har
temadiskussioner med föräldrarna, dessa diskussioner kan handla om exempelvis barns
utveckling, barns och vuxnas känslor och barnsäkerhet i hemmet. En personal betonar
att syftet med temadiskussionerna är bland annat att de skall öka föräldrarnas förståelse
för sitt barn. Hon menar att om mamman har kunskap om barns utveckling och om hur
barn fungerar och reagerar ökar mammans förmåga att hantera olika situationer. På
Familjeförskolan erbjuds en del familjer att arbeta med Marte Meo som är en konkret
metod och ett förhållningssätt med syftet att stödja samspelet mellan vuxen och barn. I
Marte Meo videofilmar man samspelssituationer mellan föräldrar och barn för att belysa
och förstärka positivt samspel.

Pappans delaktighet
En av personalen är kluven när det gäller pappors delaktighet i verksamheten. Hon säger
att det är tänkt att verksamheten skall rikta sig till både mammor och pappor samt deras
barn. Hittills har det dock bara varit mammor som besökt verksamheten, hon tror att
detta bland annat kan bero på att många pappor jobbar under dagtid.  Hon menar att
pappan är en viktig del i barnets liv och att samspelet mellan pappa och barn också är
mycket viktigt. Samtidigt tycker hon att det delvis är skönt att det inte är några pappor
på Familjeförskolan. Hon säger att en del mammor har ett trassligt förhållande till män
och att Familjeförskolan blir som en fristad där mammorna kan slappna av och prata
fritt. Hennes kollega tycker att det vore jättebra att få papporna mer delaktiga på
Familjeförskolan men är medveten om att många pappor jobbar. Hon berättar att det är
en pappa som precis har börjat på Familjeförskolan och att det fungerar bra. Gemensamt
för personalen är att de anser att pappans delaktighet är viktig, de säger båda att de
jobbar på att få pappor mer delaktiga i verksamheten.

Arbetsmetoder och förhållningssätt i verksamheten
Vi frågade personalen vilka metoder och teoretiska perspektiv de arbetar utifrån på
Familjeförskolan. Personalens svar skiljer sig något åt, men det finns också likheter. En
sak som de båda nämner är metoden Marte Meo, där man videofilmar samspelet mellan
förälder och barn. Marte Meo används både som en konkret metod och som ett
förhållningssätt i verksamheten. De berättar att Marte Meo som förhållningssätt handlar
om att så lite som möjligt ta över föräldrarollen och istället stärka föräldrarna så att de
kan stötta sina barn. Det handlar om att belysa det som föräldrarna är bra på och bygga
vidare på det som fungerar. Båda anser det är viktigt att se det som är positivt i
samspelet mellan mamma och barn. En av personalen berättar att hon i sitt arbete på
Familjeförskolan försöker tydliggöra barnets känslor och behov för mamman i den
direkta situationen; ”Titta vad glad han blir när du gör så här.” Hon berättar vidare att
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teori om barns utveckling är något som de båda har med sig och tar hänsyn till när de
möter familjerna och planerar sin dagliga verksamhet. En personal säger att
anknytningsteorin är något som de båda har som en bas i arbetet. Hon berättar att hon
även har med sig systemteori och nätverksteori i sitt arbete då de använder sig av
familjekartor och nätverkskartor när mamman och hennes barn börjar på
Familjeförskolan. En personal tycker att Sterns teori kring interaktionen mellan mamma
och barn är användbar, hon upplever att det känns friskt att tänka som honom. Hon
säger att det känns bra att det alltid är möjligt att förändra det som inte fungerar och
fortsätta och bygga på det som är positivt.

Viktigaste målen enligt personalen
Personalen anser att de viktigaste målen för Familjeförskolan är att föräldrarna skall
klara av att se sina barn och att familjen skall kunna ha ett bra liv tillsammans. Ett av de
viktigaste målen är att få föräldrarna att känna sig som bra föräldrar. Personalen nämner
också att de har som mål att förebygga att familjen skall få problem i framtiden. En
annan viktig del är att barnen skall bli så trygga som möjligt anser de båda.

Vad har fungerat bra/mindre bra den första tiden
Personalen är enig i att innehållet i den dagliga verksamheten med familjerna har
fungerat bra den här första tiden. En av personalen upplever att hon och hennes
arbetskamrat har en öppen dialog mellan sig vilket hon ser som en stor fördel. Vidare
anser de båda att Familjeförskolan skulle behöva vara öppen fler dagar i veckan, de
tycker att två dagar är för lite. En av dem säger att det inte räcker att arbeta halvtid, hon
menar att de inte har utrymme för att kunna utveckla och förbättra verksamheten.
Personalen säger att samarbetet med andra verksamheter och myndigheter fungerar bra i
dagsläget. De berättar båda att detta samarbete inte fungerade så bra i början, då många
samarbetspartners inte visste så mycket om Familjeförskolans verksamhet. De tror att
det var detta som gjorde att det var svårt att rekrytera familjer i början. Personalen säger
att det är viktigt att samarbetspartnerna har kunskap om Familjeförskolans verksamhet,
”det är de som skall remittera familjer till oss och vet inte dom….”. Personalen betonar
att den arbetsgrupp de har tillsammans med sina samarbetspartners är som en livlina för
dem. Det är samarbetspartnerna som skall hänvisa familjer till Familjeförskolan och
utan arbetsgruppen blir det svårt att få rätt familjer till verksamheten. En av personalen
upplever att de samarbetspartners som hänvisat flest familjer till Familjeförskolan är
mycket observanta och att det är de som vet vad verksamheten handlar om. Personalen
påpekar att det är bra att de har fått behålla sin arbetsgrupp och anser att de inte skall
behöva ”slåss” för att den skall få vara kvar. Personalen berättar att de från början hade
handledning med jämna mellanrum men att de i dagsläget inte har någon fungerande
handledning. Detta ser de som en stor brist, en av dem säger att jobbet till slut kan ”äta
upp en” om man inte får handledning. En annan sak som en av personalen säger är att
de saknar uppmuntran från ledningen. Hon upplever att de har mycket idéer men att de
får lite gehör för dem. Vidare önskar personalen ett bättre/utökat samarbete med den
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Öppna förskolan då ett av Familjeförskolans mål är att familjerna skall klara av att delta
i andra verksamheter som samhället erbjuder. Personalen har tankar om hur
verksamheten skall kunna utvecklas, bland annat föreslår en av dem att de skulle kunna
ha mer riktad gruppverksamhet, till exempel en ung mamma-grupp eller en
spädbarnsgrupp. En förutsättning för detta är att de får utökad arbetstid menar hon.

Vad är roligast i ditt arbete?
Vi frågade personalen vad de upplever som roligast i deras arbete på Familjeförskolan.
En av dem svarade att hon tycker att det är roligt att jobba med människor. Hon tycker
också att det är spännande att jobba med Marte Meo som metod. Andra saker som hon
upplever förgyller sitt arbete är sångsamlingar och babymassage. Hennes kollega säger
att det framför allt är roligt att jobba förebyggande, att börja i ”rätt ände”. Hon ser det
som en utmaning att forma verksamheten så att familjerna väljer att komma dit.

4.3 Gruppintervju med samarbetspartners

Under gruppintervjun medverkade en socialsekreterare från ekonomigruppen, en
barnmorska från mödravårdcentralen, en distriktssköterska från barnavårdcentralen samt
en psykolog från barnhälsovården. Vår resultatredovisning av gruppintervjun innehåller
också resultatet från telefonintervjun med en samarbetspartner från familjerätten.
Resultatredovisningen är skriven i löpande text och kompletteras med några citat
ordagrant nedskrivna från gruppintervjun.

Förebyggande arbete
Vi frågade samarbetspartnerna hur de ser på begreppet förebyggande arbete. En
samarbetspartner säger att förebyggande arbete handlar om att ”fånga upp” innan barnet
hamnar i riskzon. Hon talar om unga, ensamma mammor med litet nätverk som en
grupp det förebyggande arbetet bör stödja. En annan samarbetspartner menar att
barnavårdcentralen (BVC) är en förebyggande verksamhet. Hon menar att det är en
verksamhet där man tidigt kan upptäcka relationsproblematik och de föräldrar som kan
behöva stöd och hjälp med att sätta gränser för sitt barn. En samarbetspartner menar att
förebyggande arbete innebär att det inte är behandlande arbete. Hon tydliggör att
Familjeförskolans arbete inte enbart är förebyggande utan också i viss mån
behandlande. En annan samarbetspartner anser att förebyggande arbete handlar om
tidiga insatser och ett stöd för att komma på rätt spår som förälder. Det förebyggande
arbetet förebygger enligt henne mer lidande och mer omfattande insatser framöver.

Barn i riskzon
En samarbetspartner menar att begreppen förebyggande arbete och barn i riskzon går
hand i hand, trots att de har vitt skilda innebörder. Hon tror att vi missar många barn i
riskzon och frågar sig om vi verkligen ser alla. Hon menar att familjen kan ha det socialt
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bra utåt sett men att barnen ändå kan vara i riskzon och att dessa barn kan vara svårare
att upptäcka. Samarbetspartnerna talar om barn till psykiskt sjuka och barn till
missbrukare som barn i riskzon. De nämner också att barn kan vara i riskzon om
föräldern inte har förmåga att se barnets behov eller om föräldrarna behöver extra stöd i
föräldrarollen. En samarbetspartner anser att barn i riskzon är ”barn som befinner sig i
gränslandet, som inte får det de behöver av anknytning, trygghet och omvårdnad”, hon
säger att dessa barn kan hamna i större problem längre fram om man inte fångar upp
dem i tid. En av samarbetspartnerna menar att föräldrarnas bakgrund har betydelse, om
den varit problematisk kan barnet befinna sig i riskzon.

Vilka familjer hänvisas till Familjeförskolan?
En samarbetspartner, som i sitt arbete möter unga föräldrar och föräldrar med psykisk
sjukdom, poängterar att vilka familjer hon hänvisar till Familjeförskolan hör samman
med vilka familjer hon möter i sin yrkesroll. Flera samarbetspartners nämner unga
föräldrar som en grupp som de hänvisar till Familjeförskolan. Flera samarbetspartners
säger också att de hänvisar mammor som har svårt att se barnets behov av olika
anledningar. En samarbetspartner berättar att hon hänvisar familjer som har
relationsproblematik, både när det gäller de vuxnas relation och när det gäller relationen
mellan förälder och barn. Psykisk sjukdom och missbruksproblematik är andra
anledningar till att hänvisa familjer till Familjeförskolan enligt flera av
samarbetspartnerna. En samarbetspartner säger att hon hänvisar deprimerade mammor
och en annan samarbetspartner nämner ensamstående mammor med litet nätverk som en
grupp hon hänvisar. En samarbetspartner anser att det inte kan vara familjer med för
stora problem på Familjeförskolan, hon poängterar att hon anser att det är ett
förebyggande arbete som bygger på stöd i föräldrarollen.

Hur kan man beskriva Familjeförskolan för en familj?
En samarbetspartner berättar att det är olika hur hon beskriver Familjeförskolan, det
beror på vem hon möter. Hon använder sig ofta av informationsbroschyren som finns
om Familjeförskolan och betonar för mamman att hon kan se att de behöver extra stöd.
Hon säger att hon försöker berätta kort om Familjeförskolan och att mamman skall få
fundera ett tag. Om det sedan blir aktuellt med ett studiebesök på Familjeförskolan
anser hon att det är bättre om personalen själva berättar om sin verksamhet. En
samarbetspartner beskriver Familjeförskolan som jämförbar med den kommunala
Öppna förskolan men tillägger att det alltid är samma grupp, att det finns mer personal
och att man på Familjeförskolan kan jobba med svårigheter enskilt och i grupp. Andra
saker som samarbetspartnerna nämner att de lyfter fram då de beskriver
Familjeförskolan är att det finns möjlighet att regelbundet samtala med personalen, att
det finns möjlighet att träffa andra mammor i liknande situation samt att det är en liten
sammanhållen grupp. Flera samarbetspartners säger att de lyfter fram att det kan vara
ensamt att vara nybliven mamma och att gå till Familjeförskolan kan ses som en
möjlighet, något positivt. En samarbetspartner säger att hon arbetar med
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myndighetsutövning vilket innebär att det för vissa mammor kan vara ett ”krav” att gå
till Familjeförskolan.

Vad har varit bra med Familjeförskolan den första tiden?
Samarbetspartnerna anser att det är bra att de mammor de hänvisat till Familjeförskolan
får möjlighet att träffa andra mammor i liknande situation. Flera av samarbetspartnerna
säger att det är bra att det finns en tydlig regelbundenhet och struktur i verksamheten.
En samarbetspartner anser att det är bra att mamman och barnet är inskrivna i
verksamheten och att hon vet att de får en regelbunden, kontinuerlig kontakt. En annan
samarbetspartner håller med om detta och tillägger att hon tycker det är bra att mamman
och barnet inte får vara borta för mycket utan att personalen ”bryr sig”. En annan sak
samarbetspartnerna upplever som positivt är att mammorna får tillfälle att laga bra mat
samt att de får möjlighet att se att måltiden kan vara en trevlig stund tillsammans med
sitt barn. En samarbetspartner upplever att det är bra att mamman får möjlighet att se
hur andra mammor är med sina barn. Samma samarbetspartner menar att det
individuella stödet från personalen fyller ett stort behov, hon menar att det har varit bra
för den mamma hon hänvisat till Familjeförskolan att ha någon annan vuxen att bolla
funderingar med. En samarbetspartner säger att det är positivt att mamman får tid att
fundera innan hon bestämmer sig för att göra ett studiebesök och kanske börja på
Familjeförskolan. En samarbetspartner anser att ”temadiskussionerna”, till exempel
kring barnsäkerhet i hemmet, är en viktig del i Familjeförskolans arbete. En
samarbetspartner menar att en stor fördel med Familjeförskolan är att mamman kan få
direkt respons på det som sker mellan henne och barnet av personalen. ”Personalen ser
ju att, ja, - Se vad han svarar på att du gör så, - Vad bra och så, då får de ju ett direkt
svar på det de gör.” Två samarbetspartners säger att Familjeförskolans verksamhet har
gett/ger mammorna stöd och hjälp med mer saker än vad som var tänkt från början. De
upplever att mammorna har fått en styrka och ett bättre självförtroende ”på köpet”.

Vad har varit mindre bra med Familjeförskolan den första tiden?
Samarbetspartnerna har svårt att säga något negativt om Familjeförskolan. En
samarbetspartner säger att hon har svårt att se något negativt med Familjeförskolan just
nu, eftersom det fungerat så bra för den mamma hon hänvisat dit. Flera
samarbetspartners anser att Familjeförskolan borde vara öppen fler dagar i veckan. En
samarbetspartner anser även att Familjeförskolan borde vara öppen hela året, inte bara
terminsvis.

”Kanske papporna skulle ha en egen dag”
Vi frågade samarbetspartnerna hur de såg på pappornas delaktighet i Familjeförskolans
verksamhet. Flera av dem upplever att det är lätt att fokusera på mammorna och
glömma bort papporna och deras roll. En samarbetspartner betonar att man kan bli
åsidosatt som pappa, hon poängterar vikten av att pappan får behålla sin papparoll. En
annan samarbetspartner säger att det är viktigt att jobba med anknytning och samspel
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även mellan pappan och barnet. Samtidigt är flera av samarbetspartnerna tveksamma till
att pappor skall vara med i verksamheten då de tror att det kan bli ”oro i lägret” och att
gruppen förändras om det är både mammor och pappor med. En samarbetspartner
undrar hur pass aktivt man arbetar för att få med papporna i verksamheten. En annan
samarbetspartner säger att det vore jättebra att få papporna mer delaktiga, men hon tror
att det är en svår uppgift. En samarbetspartner säger att det kanske vore bra med en egen
dag för pappor i verksamheten. Detta instämmer de andra i och tycker att det låter
jättebra. En samarbetspartner anser att det vore bra om det var en manlig kurator i
verksamheten på ”pappadagen” då hon tror att pappor har andra frågor och funderingar
än mammor och att dessa funderingar kan vara lättare att samtala om med en annan
man.  En samarbetspartner tror att om pappan blir mer delaktig i Familjeförskolans
verksamhet kan det hjälpa föräldrarna att få en samsyn och enighet kring barnet och
dess uppfostran.

Samarbete
Alla samarbetspartnerna upplever att samarbetet med Familjeförskolan har fungerat bra.
Det framkommer delade meningar kring om det behövs uppföljning under/efter
familjens tid på Familjeförskolan. En samarbetspartner poängterar att de olika
yrkeskategorierna har olika behov av att få information. För hennes egen del menar hon
att det räcker att träffa mamman och se hennes utveckling. En annan samarbetspartner
säger att hon är trygg i att lämna över till Familjeförskolan, att hon hittills inte saknat
återrapportering. En samarbetspartner tycker att det hade varit bra att träffas efter att
familjen avslutat sin tid på Familjeförskolan för att prata igenom hur tiden varit, blicka
framåt och stämma av inför framtiden. En samarbetspartner berättar att hon har
uppföljningssamtal med den familj hon remitterat och personalen på Familjeförskolan
med jämna mellanrum eftersom tiden på Familjeförskolan är en del i en arbetsplan för
den familjen. Flera av samarbetspartnerna säger att det är viktigt med någon slags
uppföljning för att få veta vad tiden på Familjeförskolan gett familjen och om
Familjeförskolan har passat familjen, just med tanke på att de skall remittera familjer
igen.

4.4 Sammanställning av statistik

Nedanstående sammanställning är gjord utifrån Familjeförskolans eget statistikformulär.
Vi har valt att sammanställa informationen i löpande text. I den statistik som vi fått
tillgång till finns inte de mammor som i dagsläget går på Familjeförskolan med. När de
inte är medräknade återstår 14 familjer som hittills remitterats/hänvisats till
Familjeförskolan. Av dessa var sex mammor ensamstående och de övriga åtta var
sambo/gifta. Det är fyra mammor av de 14 som finns med i statistiken som började på
Familjeförskolan med sina barn. De övriga tio har inte börjat i verksamheten av olika
orsaker. Fyra familjer började aldrig på Familjeförskolan eftersom de flyttade till annan
ort. Tre familjer började inte för att mamman började jobba eller studera och barnet fick
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plats på dagis. En mamma vill enligt statistikformuläret avvakta med sin början på
Familjeförskolan då hon inte kände något behov av att gå dit. På två statistikformulär
framkommer det inte varför familjen inte började i verksamheten.

Remittent
Statistiken visar att mödravårdcentralen (MVC) och ekonomigruppen inom individ och
familjeomsorgen (IFO) är de verksamheter som har hänvisat flest familjer till
Familjeförskolan, de har hänvisat fyra familjer var. Barnavårdcentralen (BVC) har
hänvisat tre familjer. Kuratorn på vårdcentralen, familjerätten och behandlingsgruppen
inom IFO har hänvisat varsin familj till Familjeförskolan.

Mammans ålder
I statistiken var mammans ålder inte ifylld på två formulär, därför redogör vi endast för
tolv mammor.
Under 20 år: 3 st
20-24 år: 4 st
25-29 år: 1 st
30-34 år: 1 st
Över 35 år: 3 st

Barnets ålder
”i magen”: 4 st
0-5 mån: 2 st
6-12 mån: 4 st
1-2 år: 2 st
2,5-4 år: 2 st
Av de familjer som började på Familjeförskolan var två barn 6-12 månader, ett barn 0-5
månader och ett barn i mammas mage.

Problematik
På statistikformulären visar det sig att det finns flera olika orsaker till varför familjen
hänvisats till Familjeförskolan. Fyra mammor har remitterats enbart för att de är unga.
En mamma har remitterats för att hon är ung och har dåligt nätverk och en annan
mamma för att hon är ung, har relationsproblematik samt dåligt nätverk. Två mammor
har hänvisats till Familjeförskolan för att de är ensamma och två andra mammor för att
de är omogna. Tre mammor har hänvisats till Familjeförskolan för att de är stressade; en
av dessa har även relationsproblematik och dåligt nätverk. En mamma har hänvisats dit
på grund av relationsproblematik och att hon är isolerad.
Förändring under tiden på Familjeförskolan
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Statistiken visar att de förändringar som skett under mammornas tid på
Familjeförskolan är att en mamma har separerat och flyttat till annan ort, en mamma tar
enligt statistikformuläret större ansvar för sig själv och sitt barn och har också fått mer
rutiner. En annan förändring som skett är att i en familj har barnet blivit mer framåt.
Statistiken visar att det för en familj inte skett någon förändring genom att vara på
Familjeförskolan.



32

5. Analys och diskussion

Förebyggande arbete och barn i riskzon
Vi tycker att personalens syn på begreppen förebyggande arbete och barn i riskzon
stämmer överens med samarbetspartnernas syn på dessa begrepp. Det framkommer
under intervjuerna med personalen att förebyggande arbete handlar om att fånga upp
problem i ett tidigt skede. Detta är något som även samarbetspartnerna nämner då de
säger att förebyggande arbete bland annat handlar om att ”fånga upp” innan barnet
hamnar i riskzon. Något som både samarbetspartnerna och personalen lyfter fram är att
det förebyggande arbete som bedrivs på Familjeförskolan handlar om att stötta föräldrar
så att de kommer på rätt spår och orkar vara ”tillräckligt bra” föräldrar. När det gäller
begreppet barn i riskzon talar både samarbetspartnerna och personalen om att barn i
riskzon kan hamna i mer utsatta situationer om de inte får stöd. De nämner också barn
till missbrukare och barn till föräldrar som inte själva fått tillräckligt med sig som barn
som kan befinna sig i riskzon. Vi anser att det är viktigt att personalen och
samarbetspartnerna har en samstämmig syn kring dessa begrepp, det innebär att de har
liknande utgångspunkt och referensram när de möter familjer som är i behov av extra
stöd och hjälp. En samstämmig syn är en förutsättning för att samarbetspartnerna skall
kunna hänvisa ”rätt” familjer till Familjeförskolans verksamhet. Med ”rätt” familjer
menar vi att någon eller några av de kriterier Familjeförskolan har för att få plats där
uppfylls. Vi anser att det är viktigt att samarbetspartnerna har kunskap om vilka familjer
Familjeförskolan kan ta emot och att de och personalen på Familjeförskolan har en
dialog kring detta.

Vi kan se att det som samarbetspartnerna och personalen säger om begreppen
förebyggande arbete och barn i riskzon har likheter med de övergripande mål och de
kriterier verksamheten har för att familjer skall kunna erbjudas plats där. I de
övergripande målen för Familjeförskolan nämns bland annat att man skall fånga upp
barn i riskzon i ett tidigt skede, se till att dessa barn får det stöd de behöver och stötta
föräldrarna att bli säkra i sin föräldraroll. Några av de kriterier Familjeförskolan har för
att familjer skall kunna erbjudans plats är bland annat att familjen har litet nätverk, att
det finns missbruksproblematik eller att föräldrarna har svaga egna föräldraförebilder.
Vi kan även se att de kriterier Familjeförskolan har för att en familj skall erbjudas plats
och det som under intervjuerna framkommer om barn i riskzon stämmer överens med
det som Killén (2002) skriver om riskfaktorer. Hon nämner bland annat stress i
föräldrarnas livssituation, litet eller inget nätverk, missbruksproblematik samt bristande
förmåga att se barnets behov som faktorer som kan störa samspelet mellan förälder och
barn och påverka barnets utveckling i negativ riktning. De riskfaktorer som Killén lyfter
fram finns med i de kriterier som Familjeförskolan har. Vi upplever efter att ha läst
Killéns bok, Barndomen varar i generationer, att mycket av det som hon lyfter fram
kan kopplas till Familjeförskolans arbete. Killén skriver bland annat om vikten av det
förebyggande arbetet med utsatta familjer, om olika riskfaktorer och riskgrupper samt
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olika förhållningssätt i mötet med dessa familjer. Familjeförskolans verksamhet anser vi
innefattar många av de delar som Killén lyfter fram, detta tycker vi visar att
Familjeförskolan är på ”rätt väg” i sitt arbete.

Vårt resultat visar att samarbetspartnerna och personalen tycker att förebyggande
arbete och Familjeförskolans verksamhet är viktigt. De säger att det bland annat handlar
om att gå in i ett tidigt skede och på så sätt undvika mer omfattande problem som kräver
större insatser.  Neander (1996) skriver att det finns en samhällsekonomisk nytta med
förebyggande arbete, men hon poängterar också att det finns ett stort mänskligt värde i
att ge familjer tidig hjälp. Neander menar att dessa familjer inte först skall behöva
”kvalificera sig” genom ett misslyckande. Hon ger ett exempel kring de mammor som
har dåliga odds att klara sitt föräldraskap och menar att om de får kraftfull hjälp från
start har de möjlighet att utveckla sina resurser och bli ”tillräckligt bra” föräldrar.

Samarbete
Som vi tidigare beskrivit i vår uppsats har Familjeförskolan ett samarbete med andra
verksamheter. Personalen på Familjeförskolan och samarbetspartnerna upplever att
detta samarbete är mycket viktigt. Vi kan se att samarbetet har stor betydelse, dels för
att Familjeförskolan skall få ”rätt” familjer till verksamheten och dels för att vi anser att
ett bra samarbete gynnar familjerna. Vi tycker att samarbetet gynnar familjerna genom
att verksamheterna får mer kunskap om varandras kompetens och kan ha ett tydligare
samarbete kring familjen. Vi anser att om hjälpen och stödet till familjen kommer från
flera olika håll samtidigt, till exempel en kuratorskontakt, stöd från Familjeförskolan
samt ekonomiskt bistånd, ger det bättre förutsättningar för föräldrarna att räcka till och
få en mer hanterbar situation för hela familjen. Enligt Lagerberg och Sundelin (2000) är
det en nödvändighet att de yrkesverksamma arbetar tvärs över de professionella
gränserna. De tidiga interventionerna har bättre effekt om de verkar inom flera sociala
kontexter samtidigt. Det som Lagerberg och Sundelin skriver anser vi stärker
Familjeförskolans samarbete tvärs över de professionella gränserna med andra
verksamheter och att det är ett viktigt samarbete. Även Neander (1996) ser det som en
nödvändighet att samarbeta kring utsatta familjer. Om familjen får tillgång till olika
former för stöd och avlastning samtidigt kan man få en ömsesidigt förstärkande effekt.
Samarbetet innebär att olika verksamheter och personer ger sitt bidrag för att nå ett
gemensamt uppsatt mål som familjen formulerat. En aspekt kring det
verksamhetsövergripande samarbetet som vi funderat över är den som gäller
tystnadsplikt och sekretess. Vi anser att familjen måste få vetskap om att ett samarbete
förekommer och att familjen måste få möjlighet att vara delaktig. Killén (2002) skriver
att man inte får glömma att fråga föräldrarna om lov att samarbeta med andra
verksamheter. Hon betonar även att ingen professionell bör få mer information kring
familjen än vad som är nödvändigt för att kunna utföra sitt arbete inom ramen för sin
egen yrkesroll och yrkeskompetens.
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Pappans delaktighet
Vår resultatredovisning visar att det finns en kluvenhet när det gäller pappans
delaktighet i Familjeförskolans verksamhet. Det framkommer bland annat att samspelet
mellan pappa och barn är mycket viktigt och att pappan lätt kan glömmas bort. Neander
(1996) menar att barnet tillförs rikare erfarenheter genom att utveckla ett samspel och
en anknytning även till pappan. Utifrån den erfarenhet hon har från behandlingsarbete
med späd- och småbarnsfamiljer menar hon att det är värdefullt för hela familjen om
barnet knyter an till både mamma och pappa och eventuellt syskon. Hon skriver att det
är viktigt att ett barn blir sett och bekräftat och att chansen för detta ökar om det finns
mer än en viktig person som kan stå för bekräftelsen. Mamman och pappan erbjuder
barnet olika slags relationer och det ger enligt Margareta Berg Brodén (1991) barnet
möjlighet att utveckla olika sidor hos sig själv. Att ha en anknytning till flera personer;
mamma, pappa och äldre syskon blir som en livförsäkring för barnet. Vårt resultat visar
att Familjeförskolan skall rikta sig till hela familjen men att det hittills bara är en pappa
som regelbundet besökt verksamheten. Utifrån litteratur vi läst anser vi att pappans
delaktighet är mycket viktig och att Familjeförskolan och deras samarbetspartners bör
arbeta för att få pappor mer delaktiga. Vi anser att Familjeförskolan är en verksamhet
som kan vända sig mer tydligt mot pappor och deras föräldraskap, det är en arena som
även pappor bör få tillgång till. Om pappan blir mer delaktig ökar också möjligheten för
föräldrarna att utveckla sitt gemensamma föräldraskap och bli eniga kring barnets
uppfostran och annat som rör barnet. I vårt resultat framkommer det ett förslag om en
egen dag för pappor både ifrån samarbetspartners och ifrån en del mammor. Vi anser att
en förutsättning för att kunna ha en dag bara för pappor är att verksamheten får vara
öppen fler dagar i veckan och att personalen får möjlighet att arbeta mer än halvtid.

Mammornas mål med vistelsen på Familjeförskolan
I resultatet visar det sig att flera mammor har svårt att redogöra för vad de har/hade för
mål med sin vistelse på Familjeförskolan. En del mammor säger till exempel att de
började på Familjeförskolan för att de var ensamma och hade behov av att träffa andra
mammor men att de inte har något särkilt mål med tiden på Familjeförskolan. Vi kan
dock se att det som mammorna berättar om varför de började på Familjeförskolan kan
vara ett mål i sig. Vi kan också se att de mål mammorna har med tiden på
Familjeförskolan och det de berättar om varför de började där stämmer väl överens med
de övergripande mål Familjeförskolan har med sin verksamhet. Samtidigt tycker vi att
man på Familjeförskolan kan vara tydligare med att formulera mål tillsammans med
familjen. Vi anser att det är betydelsefullt att personalen och mamman strävar mot
samma mål och att man har pratat sig samman kring varför familjen är på
Familjeförskolan och vad målet med vistelsen är. Neander (1996) betonar vikten av
tydlighet då man som behandlare formulerar ett uppdrag/mål tillsammans med familjen.
Genom att tillsammans uttala vilka mål man har är det lättare att arbeta och nå målen.
Hon menar att man bör utgå ifrån familjens tankar kring vad de behöver stöd med,
familjens mål är den grund man har att stå på i arbetet. Att det är flera mammor som har
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svårt att redogöra för något mål med sin tid på Familjeförskolan tycker vi är något
personalen bör uppmärksamma. Vi håller med Neander om att det är viktigt att ha ett
uttalat mål att utgå ifrån och arbeta mot tillsammans med familjen.

Personalens förhållningssätt
Personalen berättar att de i arbetet med familjerna försöker vara ett stöd bredvid
föräldern och inte ta över föräldrarollen. Ett av deras mål är att stärka föräldern så att
den själv kan stötta sitt barn. Det handlar om att belysa det som föräldern är bra på och
bygga vidare på det som fungerar. I arbetet med späd- och småbarnsfamiljer krävs en
medvetenhet om att behandlaren aldrig skall gå in och ta över föräldraskapet enligt
Neander (1996). Eftersom det är relationen mellan föräldrar och barn som skall stärkas
skall behandlarens position aldrig vara mellan barn och förälder utan istället bredvid
eller snett bakom föräldern. Även Killén (2002) menar att kontaktförhållandet mellan de
professionella och föräldrarna är mycket viktigt. I de modeller som används inom
familjearbete idag är det en viktig princip att bekräfta föräldrarna. Hon skriver att
många föräldrar inte är medvetna om att de gör saker som påverkar barnet positivt. En
viktig del i att stärka föräldrafunktionerna är därför att stärka föräldrarnas
självförtroende och på så sätt få dem att inse att de är en ”tillräckligt bra” förälder och
känna stolthet och glädje i sitt föräldraskap. Vi anser att den professionelles
förhållningssätt i relationen med föräldern är mycket betydelsefullt. Vi anser att det är
viktigt att inte ta över föräldrarollen utan låta föräldern vara förälder till sitt barn. Vi är
medvetna om att föräldrar kan behöva stöd ibland men anser att det är betydelsefullt att
man som professionell ser och uppmuntrar det som fungerar och det som föräldern är
bra på. Något vi anser att man inte får glömma är att det alla gånger inte räcker med ett
gott självförtroende hos föräldern och ett bra förhållningssätt hos personalen. Vi anser
att alla praktiska saker runt familjen också måste fungera. Som vi tidigare skrivit anser
vi att det i vissa fall krävs hjälp från andra håll för att familjen skall få en hanterbar
situation och för att föräldern skall kunna räcka till som förälder. Om man exempelvis
har en komplicerad ekonomisk situation kan det vara svårt att vara en ”tillräckligt bra”
förälder till sitt barn trots att man har ett gott självförtroende och stöd från
Familjeförskolan. Vikten av de praktiska råden är något som mammorna lyfter fram
under intervjuerna. Flera av dem upplever att de fått råd och stöd med mycket praktiska
saker, både från personalen och från andra mammor, och vi anser att det är en viktig del
av Familjeförskolans arbete.

Likheter och skillnader med Öppna förskolan
Vi kan se att det finns vissa likheter mellan Familjeförskolans verksamhet och den
kommunala Öppna förskolan. Detta är något som även kommer fram under intervjuerna
med våra respondenter då många av dem svarar att Familjeförskolan liknar Öppna
förskolan. De likheter som vi ser är att båda verksamheterna riktar sig till barnfamiljer
och innehåller lek, pyssel och sångstunder. Den Öppna förskolan vänder sig till alla
barnfamiljer medan det på Familjeförskolan finns kriterier som måste uppfyllas för att
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familjer skall erbjudas plats där. I båda verksamheterna har föräldrar och barn möjlighet
att träffa andra i liknande situation. De skillnader vi ser mellan verksamheterna är att
man på Familjeförskolan är inskriven i en grupp och att det är samma grupp som träffas
varje gång. Vi upplever även att personalen på Familjeförskolan arbetar mer
målmedvetet utifrån en teoretisk grund med de familjer som besöker verksamheten. På
Familjeförskolan har man som förälder möjlighet att ha enskilda samtal med utbildad
personal, denna möjlighet finns inte på den Öppna förskolan. Vi anser att den Öppna
förskolan hör till det universellt förebyggande arbetet, eftersom det är en verksamhet
som vänder sig till alla barnfamiljer i samhället. Familjeförskolans verksamhet däremot
anser vi tillhöra det selektivt förebyggande arbetet, då den vänder sig till definierade
riskgrupper.

Avslutande reflektioner
När vi tittar på den beskrivning vi gjort av Familjeförskolan tycker vi att det är en
verksamhet som fungerar bra i det stora hela. Vi får uppfattningen att det dagliga arbetet
fungerar och att respondenterna är nöjda med hur verksamheten ser ut idag. Mammorna
och samarbetspartnerna ser positivt på Familjeförskolan och tycker att det är en viktig
verksamhet. Mammorna säger att de kan rekommendera andra mammor att gå dit och
detta tycker vi är ett gott betyg som visar att personalen på Familjeförskolan har lyckats
skapa en verksamhet där mammorna trivs och upplever att de får det stöd de önskar.
Personalen verkar trivas med sitt arbete och de har ett innovativt tänkande kring
Familjeförskolans framtida verksamhet. En stor brist som vi kan se är att personalen för
tillfället inte har någon handledning. Vi anser att handledning för personalen är en
förutsättning för att de skall orka göra ett bra arbete med de familjer de möter samt
kunna utveckla Familjeförskolans verksamhet.

Vi anser att det finns vissa delar i Familjeförskolans verksamhet som skulle kunna
förändras eller förbättras. Vi upplever att även personalen, mammorna och
samarbetspartnerna har synpunkter och tankar om hur verksamheten skall kunna
utvecklas. En förändring som nästan alla respondenter efterfrågar är att
Familjeförskolan skulle vara öppen fler dagar i veckan. Vi tycker att detta vore en bra
förändring, både för verksamheten i sig och för familjerna. Om Familjeförskolan skulle
vara öppen fler dagar i veckan skulle det skapa större kontinuitet och struktur både för
personalen i deras arbete och för familjerna i den förändringsprocess de befinner sig. En
annan sak vi tycker att man skulle behöva fundera över är pappors delaktighet. Det är
sagt att Familjeförskolan skall vända sig till både mammor och pappor samt deras barn,
samtidigt verkar flera respondenter kluvna när det gäller pappors delaktighet i
verksamheten. Vi har funderat på hur aktivt man jobbar på att få papporna mer delaktiga
och tycker att det är viktigt att man bestämmer om papporna skall vara delaktiga eller ej.

En tanke som en av personalen lyfter fram är att det är de samarbetspartners som har
hänvisat flest familjer som har mest kunskap om Familjeförskolans verksamhet. Detta är
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något som vi också funderat över. Vi anser att det är viktigt att samarbetspartnerna har
god kunskap om verksamheten för att kunna hänvisa familjer dit. Vi anser att
samarbetet mellan Familjeförskolan och samarbetspartnerna skulle kunna utökas. En
tanke som vi har är att personalen på Familjeförskolan skulle kunna bjuda in olika
samarbetspartners ibland för att de ska få se hur en dag på Familjeförskolan ser ut eller
för att ha en temadiskussion med föräldrarna i gruppen. Vi anser att man skulle kunna ta
vara på de olika kompetenser som samarbetspartnerna har på ett bättre sätt. En svårighet
vi kan se med detta är att det kan vara svårt för samarbetspartnerna att få tiden att räcka
till för att besöka Familjeförskolan. Vi anser dock att det verksamhetsövergripande
samarbetet är mycket viktigt och att det måste vara möjligt för samarbetspartnerna att ta
sig den tiden. Som vi tidigare skrivit anser vi att ett utökat samarbete mellan
Familjeförskolan och andra verksamheter gynnar familjerna.

Ytterligare en sak som vi har uppmärksammat utifrån gruppintervjun med
samarbetspartnerna är att en del av dem önskar tydligare uppföljning tillsammans med
familjen och personalen på Familjeförskolan när familjen avslutat sin tid där. Vi håller
med om att det är viktigt med någon form av uppföljning/utvärdering. Vi anser att
uppföljning är viktigt för att samarbetspartnerna ska få veta hur det gått för familjen de
hänvisat till verksamheten, vad familjen tyckt om verksamheten och hur den passat
dem. En sådan uppföljning kan vara värdefull för samarbetspartnerna med tanke på att
de skall hänvisa familjer igen. Vi anser också att det kan vara viktigt att utvärdera tiden
på Familjeförskolan för att personalen, familjen och samarbetspartnerna skall få ett
tydligt avslut av familjens vistelse där och ”knyta ihop säcken”. En utvärdering kan
också vara ett tillfälle att tillsammans med familjen blicka framåt och stämma av inför
framtiden.

En annan fundering vi har är hur man på Familjeförskolan skulle kunna ta tillvara
familjernas tankar och synpunkter om verksamheten på ett bättre sätt. Vi anser att deras
åsikter och tankar om hur de upplevt vistelsen på Familjeförskolan är mycket värdefulla
och bör tas tillvara. Vi har ett förslag om att när varje familj avslutar sin tid på
Familjeförskolan skulle personalen kunna ha en form av egen utvärdering av
verksamheten tillsammans med familjen. Om man tar tillvara på familjernas idéer och
önskemål och frågar dem vad som varit bra/mindre bra och vad som kan göras
bättre/annorlunda/roligare får personalen direkt feedback på sitt arbete i verksamheten.
Dessa tankar skulle personalen kunna samla i en idébok som de sedan kan titta i och ha
användning av då verksamheten skall förändras och utvecklas på något sätt.
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6. En kort avslutning

Det övergripande syftet med vår uppsats var att beskriva och utvärdera
Familjeförskolans verksamhet för att arbetet där skall kunna utvecklas och förbättras.
Det vi var intresserade av var att fånga mammornas, samarbetspartnernas och
personalens upplevelse av Familjeförskolan och hur det fungerat den första tiden.
Personalen på Familjeförskolan önskade få svar på om det finns något de kan göra
bättre/annorlunda/roligare för de familjer som besöker verksamheten. Vi anser att vi har
uppnått syftet med studien och kommit fram till att Familjeförskolan fungerar bra i
dagsläget men att det finns vissa förändringar som kan göras för att verksamheten skall
kunna utvecklas och förbättras. Vi anser att vår framställning av resultat, analys och
diskussion visar på flera förslag och idéer kring hur verksamheten kan göras
bättre/annorlunda/roligare. Vi upplever att personalen på Familjeförskolan har många
idéer kring hur verksamheten kan förändras och om de bara får gehör och möjlighet tror
vi att Familjeförskolan kan utvecklas och förbättras i framtiden. Vi anser att vissa delar
av vårt resultat skulle kunna vara giltigt även för andra familjeförskolor men att det är
svårt att dra några generella slutsatser av vår studie då resultatet bara berör just den
Familjeförskola vi studerat.

Vår litteraturgenomgång visar hur viktigt det förebyggande arbetet är inom barn och
familjearbete. Vår uppfattning är att förebyggande verksamheter ofta dras in under
ekonomiskt kärva tider vilket vi tror att samhället förlorar på i ett längre tidsperspektiv.
Efter att vi genomfört denna studie och genom all kunskap som det gett oss kan vi se att
verksamheter som Familjeförskolan fyller en mycket viktig funktion. Vi hoppas att vår
uppsats/utvärdering kommer familjer och personal på Familjeförskolan samt deras
samarbetspartners till nytta i det fortsatta arbetet. Vi hoppas också att chefer och
politiker i den berörda kommunen får ta del av utvärderingen så att även de kan se
vikten av att Familjeförskolan finns. Vi vill slutligen passa på att tacka alla mammor,
personalen samt samarbetspartnerna som deltagit i vår utvärdering, utan Er hade vi inte
kunnat genomföra denna studie.
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Bilagor    Bilaga 1

INSTITUTIONEN FÖR INDIVID OCH SAMHÄLLE
SOCIALPEDAGOGISKA PROGRAMMET     2003-02-12

Hej
Tack för att du vill medverka i vår utvärdering av XXXXXXXXs verksamhet.

Vi heter Pernilla Andersson och Helene Svantesson och är studenter på
Högskolan i Vänersborg. Vi kommer under våren att skriva vårt examensarbete
om familjeförskolan XXXXXXXX för att verksamheten skall kunna förbättras
och utvecklas.

Vi har tänkt genomföra en kort intervju (ca 30 – 45 min.) med dig, där vi
samtalar kring din upplevelse av XXXXXXXXs verksamhet och vad den
betytt/betyder för dig och ditt barn. Vi föreslår att intervjun sker i
XXXXXXXXs lokaler, där vi lånar ett rum. XXX och XXXXX kommer inte att
medverka under intervjun.

Din medverkan är frivillig och du får vara helt anonym.

Vi kontaktar dig inom kort per telefon för att bestämma datum och tid för
intervju.

Om det är något du undrar över så hör gärna av dig till oss eller vår handledare
Elsebeth Fog på Högskolan i Vänersborg.

Med vänlig hälsning,

Pernilla Andersson Helene Svantesson
0521-65 333 0521-66 242
lilla_p_asson@yahoo.com
Elsebeth Fog 0521-26 42 69,  elsebeth.fog@htu.se
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Bilaga 2

INSTITUTIONEN FÖR INDIVID OCH SAMHÄLLE
SOCIALPEDAGOGISKA PROGRAMMET     2003-02-12

Hej
Tack för att du vill medverka i vår utvärdering av XXXXXXXXs verksamhet.

Vi heter Pernilla Andersson och Helene Svantesson och är studenter på
Högskolan i Vänersborg. Vi kommer under våren att skriva vårt examensarbete
om familjeförskolan XXXXXXXX för att verksamheten skall kunna förbättras
och utvecklas.

Vi har tänkt genomföra en kort telefonintervju med dig, där vi samtalar kring din
upplevelse av XXXXXXXXs verksamhet och vad den betytt/betyder för dig och
ditt barn. Din medverkan är frivillig och du får vara helt anonym.

Det vore bra om du kan skriva ett mail, ringa eller skicka ett brev till oss med
tider då vi kan nå dig per telefon.

Om det är något du undrar över så hör gärna av dig till oss eller vår handledare
Elsebeth Fog på Högskolan i Vänersborg.

Med vänlig hälsning,

Pernilla Andersson Helene Svantesson
Adolfanderssonsgatan 14 B Restadvägen 79
462 37 Vänersborg 462 54 Vänersborg
0521-653 33 0521-662 42
lilla_p_asson@yahoo.com

Elsebeth Fog 0521-26 42 69,  elsebeth.fog@htu.se
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Bilaga 3

Institutionen för individ och samhälle
SOCIALPEDAGOGISKA PROGRAMMET 2003-02-12

Hej
Vi heter Pernilla Andersson och Helene Svantesson och studerar till
socialpedagoger på Högskolan i Vänersborg. Vi kommer under våren att göra
skriva vårt examensarbete (c-uppsats) om Familjeförskolan XXXXXXXX. Vårt
examensarbete kommer att bestå av en utvärdering av XXXXXXXX för att
verksamheten där skall kunna utvecklas och förbättras.

Vi har tänkt att genomföra intervjuer med familjer, samarbetspartners och
personalen på XXXXXXXX.

Enligt XXX och XXXXX på XXXXXXXX är du en av de personer som
hänvisat familjer till verksamheten. Vi är därför intresserade av att höra dina
åsikter och tankar om XXXXXXXX.

Vi skulle vilja genomföra en mindre gruppintervju med de samarbetspartners
som har hänvisat familjer till Familjeförskolan den 4/3-03 kl 13.00 i
XXXXXXXX:s lokaler. Vi har tänkt att under gruppintervjun samtala kring vad
ni som samarbetspartners har för uppfattning om verksamheten samt varför ni
har hänvisat familjer till XXXXXXXX. XXX och XXXXX kommer inte att
medverka under intervjun. Vi beräknar att intervjun kommer ta ca 1 ½ timma.

Om det är något du undrar över, eller om du inte kan medverka så hör gärna av
dig till oss eller vår handledare Elsebeth Fog på Högskolan i Vänersborg.

Med vänlig hälsning,

Pernilla Andersson Helene Svantesson
0521-65 333 0521-66 242
lilla_p_asson@yahoo.com

Elsebeth Fog 0521-26 42 69, elsebeth.fog@htu.se
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Bilaga 4

Intervjuplan för intervjuer av mammor:

1) Vad gör man på XXXXXXXX? Hur skulle du beskriva XXXXXXXX för oss som
inte vet så mycket om verksamheten?

2) Hur fick du reda på att familjeförskolan fanns? Te.x genom  BVC, MVC,
socialtjänsten eller annat sätt.

3) Vad var det som gjorde att du och ditt barn började på familjeförskolan
XXXXXXXX?

4) Vad tyckte du om att börja på XXXXXXXX?

5) XXX och XXXXX har berättat att när man börjar på XXXXXXXX pratar man
tillsammans igenom vilka mål man har med tiden på XXXXXXXX. Vilka mål
vill/ville du uppnå?

6) Hur arbetar/arbetade ni med ditt mål?

7) Upplever du att du har fått stöd med det du önskade?
- är det andra saker som du fått stöd/hjälp med?

8) Är det något som har förändrats mellan dig och ditt barn sedan du började på
XXXXXXXX? Te.x  i din roll som förälder, i samspelet med ditt barn.

9) För tillfället finns det inga pappor med i verksamheten. Vad skulle du tycka om att det
var pappor med? Pappan till ditt barn/andra barns pappor.

10) Vad är bra med XXXXXXXX?

11) Vad är mindre bra med XXXXXXXX?
- finns det något man kan göra bättre?

            - finns det något som du tycker borde förändras i verksamheten?

12) Hur trivs/trivdes du i gruppen?

13)  Slutligen, hur har du upplevt vistelsen på XXXXXXXX i det stora hela?

14) Tycker du att det är något vi glömt att fråga om?
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Bilaga 5

Intervjuplan för gruppintervju med samarbetspartners:

1) Var jobbar du och hur länge har du jobbat där? Utbildning?

2) I projektansökan för familjeförskolan XXXXXXXX nämns bro-samarbetet. Hur har
det gått att bygga broar mellan verksamheterna och hur fungerar samarbetet idag?

3) Familjeförskolan XXXXXXXX är ett led i det förebyggande arbetet med barn i
riskzon på Orust. Hur ser ni på begreppet förebyggande arbete? Hur ser ni på
begreppet ”barn i riskzon”? (brain storming)

4) Vilka familjer hänvisar du till XXXXXXXX? (”varvet runt”, alla får komma till tals)

5) Hur beskriver du familjeförskolan för en familj som du tänker hänvisa till
XXXXXXXX?

6) Hur uppfattar du XXXXXXXX:s verksamhet?
- Vad är bra med XXXXXXXX?
- Vad är mindre bra med XXXXXXXX? – vad skulle man kunna göra

annorlunda?

7) XXX och XXXXX har berättat att det är mammor med sina barn som besöker
XXXXXXXX. Hur tänker ni kring pappornas delaktighet i verksamheten? Är det
något som har diskuterats i samverkansgruppen?

8) Hur har ditt samarbete med familjeförskolan fungerat? Saknas det något, te.x
uppföljning? Vad har fungerat bra/mindre bra?

9) Tycker du att familjeförskolans verksamhet passat de familjer som du hänvisat dit?

10) Har ni någon form av uppföljning kring de familjer som avslutat sin tid på
XXXXXXXX? Hur ser den i så fall ut?

11) Tycker du att det är något vi glömt att fråga om?



45

Bilaga 6

Intervjuplan för intervju med personal på XXXXXXXX:

1) Hur ser du på begreppet förebyggande arbete?

2) Hur ser du på begreppet ”barn i riskzon”?

3) Socionom – förskollärare i verksamheten. Vem beslutade att det skulle vara så? Har ni
någon speciell arbetsuppdelning mellan er?

4) Vem av era samarbetspartners har hänvisat flest familjer till XXXXXXXX?

5) Vilka familjer kommer till familjeförskolan XXXXXXXX?

6) Vad gör man på XXXXXXXX? Hur ser en dag ut?
- Vilka aktiviteter har ni och vad är syftet med dessa?

7) Hur tänker ni kring pappornas delaktighet i verksamheten?

8) Vilka arbetsmetoder och teoretiska perspektiv arbetar ni utifrån? Varför har ni valt
dessa och hur använder ni dem i det praktiska arbetet?

9) Vilka är enligt dig de viktigaste målen för familjeförskolan XXXXXXXX? Varför är
just dessa viktiga?

10) Vad har fungerat bra med familjeförskolan den här första tiden?

11) Vad har fungerat dåligt på XXXXXXXX den här första tiden?

12) Vad skulle kunna förbättras med familjeförskolan XXXXXXXX?

13) Vad skulle ni gjort annorlunda om ni hade startat verksamheten idag?

14) Hur uppfattar du ditt arbete på XXXXXXXX? (”i det stora hela”)
- Vad är mest roligt i ditt arbete?

15) Tycker du att det är något vi glömt att fråga om?


