
föräldraskapetiStöd

Betänkande avf
föräldrautbildningUtredningeni om

SOU 1997:161





än
w utredningaroffentligaStatens
WW 1611997:

@ Socialdepartementet

föräldraskapetiStöd

föräldrautbildningUtredningenBetänkande omav
1997Stockholm



SOU och kan köpas från FritzesDs kundtjänst. För remissutsändningar SOU och Dsav svarar
Fritzes, Offentliga Publikationer, på uppdrag Regeringskansliets förvaltningsavdelning.av

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst
106 Stockholm47
Orderfax: 08-690 91 91
Ordertel: 08-690 91 90

remiss. Varför.Svara på Hur och Statsrådsberedningen, 1993.
En liten broschyr underlättar förarbetet den skall på remiss.som som svara-

Broschyren kan beställas hos:
Regeringskansliet Förvaltningsavdelningen
Distributionscentralen
103 33 Stockholm
Fax: 08-405 10 10
Telefon: 08-405 10 25

Omslagsillustration: Sanna Fried, år9
Illustrationer: Lisa Nordqvist, år7 och Axel Nordqvist, år5

ISBN 91-38-20743-5
Tryck: Gotab, Stockholm 1997 ISSN O375-250X



1997:161SOU

KlingvallMaj-IngerStatsrådetTill

Maj-Ingerstatsrådet1997bemyndigade den 6Regeringen mars
med uppdrag1997:06utredare S attsärskildtillkallaKlingvall att en

och andraföräldrautbildningformföräldrar itillhur stödetföreslå av
skolåldemochförskoleåldembarn imedföräldrarverksamheter för

denslutförtskallUppdraget senaststimuleras.ochutvecklaskan vara
bi-bifogas1997:45direktiv SKommitténsseptember 1997.30 som

laga
riksdagsmanKlingvallstatsrådetförordnade199720Den mars

föräldraut-Utredningensärskild utredare iDanielssonTorgny omsom
Kindlund,kanslirådet Sörenförordnadessakkunnigabildning. Som

Westerholm,departementssekreterare AnnaochSocialdepartementet
docentdagförordnadesSomutbildningsdepartementet. experter samma

psykologleg.Hellström,projektledare AgnetaGustafsson,H.Lars
psykolog Annaleg.Sohlman,journalist BirgittaSamuelsson,Agneta

StefanDistriktsskötareStarrin.professor BengtochTorbiömsson
1997.den maj5förordnadesEmanuelsson expertsom

BodinGunillakanslichefanställdesutredningenisekreterareSom
april 1997.denFränkel lTittiprogramsekreterareoch1997den 6 mars

föräld-genomförtskartläggningpå denbyggerBetänkandet avsom
årunderSocialdepartementetinomarbetsgrupprautbildningen enav

Dsdepartementspromemorianredovisas iKartläggningen1996.
ytterligareinhämtatUtredningen harföräldraskapet.Stöd1997:6 i

ochprofessionerolikaföreträdare förmedunderlag bl mötengenoma
vidungdomarbarn ochträffatharUtredningeninstitutioner. grupper av

invandraror-förmedanordnattillfällen och representanterflera möten
frivilligorga-ochstudieförbundhandikapporganisationer,ganisationer,
med företrä-särskilda överläggningarhar haftUtredningennisationer.

Folkhälsoinstitutet,Socialstyrelsen,Barnombudsmannen,dare för
RiksdagensLandstingsförbundetKommunförbundet, samtSvenska

medhandundertagitsKontakter hartvärpolitiska bamgrupp.. även
RådetBrottsförebyggandeUngdomsstyrelsen,Riksförsäkringsverket,
kansliochordförandeutredningensharhögskolor. Vidareoch några

studeraförjuni 1997den 2-3besök i atttvådagars Norgegenomfört ett
föräldrahandlednings-nationelltpåsatsningnorska regeringensden ett

program.



SOU 1997:161

Utredningen har valt begreppet föräldrautbildning medersättaatt
begreppet stöd i föräldraskapet. Med stöd föräldraskapeti utred-avser
ningen den kunskap och det stöd samhället förmedla för-kan tillsom
äldrar för utveckla deras kompetens och stärka för-deras trygghet iatt
äldrarollen alltifrån det de barn och under barnets helaväntar uppväxt-
tid.

Föreliggande betänkande innehåller utredningens överväganden och
förslag angående utformningen föräldrautbildningen och andra verk-av
samheter kan fungera för föräldrarstöd deras föräldraskap.isom som

Utredningen föräldrautbildning överlämnar härmed sitt slutbe-om
tänkande SOU föräldraskapet.1997:161 Stöd Uppdraget därmedi är
avslutat.

Stockholm den november 19975

Torgny Danielsson

/Gunilla Bodin

Titti Fränkel



SOU 1997: 161

Innehåll

9Förord ........................................................................................................ ..

15Betänkandets uppläggning ....................................................................... ..

19förslag.ochbedömningarutredningensSammanställning av ................. ..

31Inledning1

34uppdragUtredningens1.1 .......................................................
35föräldrautbildningangåendeRiksdagsuttalanden1.2 ........... ..
37Bamomsorgsgruppen1 ........................................................

.38föräldrautbildningenUtbyggnaden1.4 av ............................

.39föräldrastödochföräldrautbildningKartläggning1.5 av .....
39förebyggande verksamhetBehov1.6 av .................................

..42kompetenspå föräldrarsUtredningens1.7 syn .....................

..45föräldraskapetstöd iDefinition begreppet2 av ...........................

..45förslagutredningensförMotiv2.1 .......................................
51utgångspunkter3 Allmänna

51familjVad3.1 är en .................................................................
52samhälleföränderligtFamilj i3.2 etten ................................ ..

,.61samhälledagensFöräldraskap i3.3 ......................................
stödet iförföräldrarnasochSamhällets3.4 ansvar

64föräldraskapet .................................................................. ..
67föräldraskapetstödBehovet i3.5 av ..................................... ..
67behov3.5.1 Barnets .................................................................. ..
69behovFöräldrarnas3.5.2 .......................................................... ..
70Samhällets behov3.5.3 ............................................................ ..
70Barnkonventionen3.6 ........................................................... ..
74kommentarerUtredningens3.7 ............................................. ..
79föräldraskapetiför stödet4 Ansvaret



6 Innehåll SOU 1997:161

4.1 Inledning 80......................................................................... ..4.2 Kommunernas 84ansvar ...................................................... ..4.3 Samverkan för stöd i föräldraskapet 87
............................... ..4.4 Landstingens arbete föräldrastödmed 89

............................ ..4.5 Behov samverkan mellan landsting och kommun 91av ...... ..4.6 Statliga myndigheter .92.......................................................
4.6.1 Socialstyrelsen 92................................................................ ..4.6.2 Folkhälsoinstitutet 94........................................................... ..4.6.3 Skolverket 96....................................................................... ..4.7 Frivilligorganisationer och studieförbund 97

....................... ..
5 Arenor För stöd i föräldraskapet ..99.................................................

5.1 Mödra- och bamhälsovården 99
.......................................... ..5.1.1 Inledning 100....................................................................... ..5.1.2 Mödrahälsovården 100......................................................... ..5.1.3 Bamhälsovården 101........................................................... ..5.1.4 förMotiv utredningens bedömning 104

............................... ..5.2 Förskola, skola och skolbamomsorg 111
............................. ..5.2.1 Inledning 111....................................................................... ..5.2.2 förMotiv utredningens bedömning 112

............................... ..5.2.3 Motiv för utredningens förslag 125
..................................... ..5.3 förskolanDen öppna 127

..................................................... ..5.3.1 Nuvarande förhållanden 127
................................................ ..5.3.2 Motiv för utredningens bedömning 131

............................... ..5.4 Andra anordnare och i kommuner,resurspersoner
landsting 133........................................................................ ..5.4.1 Fältassistenter/faltarbetare 13 3

............................................ ..5.4.2 Polisen och det brottsförebygande arbetet 135
.................... ..5.4.3 Familjerådgivningen 137..................................................... ..5.4.4 Bampsykiatrisk verksamhet PBU/BUP 139

...................... ..5.5 Bostadsområdet 142............................................................. ..5.5.1 Fastighetsägare 142.............................................................. ..5.5.2 Hyresgästföreningar 144...................................................... ..5.6 Kyrkliga samfund 145.......................................................... ..5.7 Andra anordnare 148
............................................................ ..5.7.1 Föreningar och studieförbund 148

....................................... ..Idrottsrörelsen5.7.2 149............................................................... ..5.8 Media för föräldrastödet 150som arena .............................. ..5.8.1 förMotiv utredningens bedömning 151
............................... ..5.8.2 Olika medier 152.................................................................. ..5.8.3 Den datatekniken 156nya .................................................... ..5.8.4 Motiv för utredningens förslag 158

..................................... ..



Innehåll 7SOU 1997:161

161förFöräldrastöd6 pappor

161Inledning6.1 ....................................................................... ..
barnhälsovårdensochdeltagande mödra-i6.2 Pappors

162föräldragrupper ............................................................. ..
163landstingPappautbildning fyrai6.3 ................................... ..
165föräldraledighet6.4 Pappors uttag av ................................. ..
167bammed sinatillsammansinte bor6.5 Pappor som .......... ..
168bedömningför utredningens6.6 Motiv ............................... ..
173tonåringartillFöräldrar7

173Föräldrarollen7.1 ................................................................ ..
175Ungdomsmottagningar7.2 .................................................. ..
176bedömningutredningensförMotiv7.3 .................................
179invandrarbakgrundFöräldrar med8 ......................................... ..

180Inledning1 ....................................................................... ..
181Asylsökande8.2 .................................................................. ..

831SverigeIntroduktionen i8.3 ..................................................
184invandrarbakgrundochfunktionshindermedBarn8.4 ........
185modersmålSpråk och8.5 .................................................... ..A 187bostadsområden8.6 Utsatta ................................................ ..
190anpassningFamilj8.7 ens .................................................... ..
193barn/tonåringar..invandrarbakgrund ochmedFöräldrar8.8

mångetniskadetochinstitutionernasvenskaDe8.9
195samhället ....................................................................... ..
197funktionshindermedtill barnFöräldrar9 ................................. ..

198bedömningutredningensförMotiv9.1 ............................... ..
201upptäcktmedsambandoch stöd irådInformation9.2 ....... ..

ochföräldrastödförhabiliteringsansvarTydligare9.3
205samordning .................................................................... ..
206föräldrapenningTillfällig9.4 .............................................. ..
208utbildninginformationUtveckling9.5 -- .......................... ..
211Adoptivföräldrar10

211Inledning10.1 ....................................................................... ..
216förslagbedömning ochutredningensförMotiv10.2 ............ ..
219föräldrautbildningriktadövrigaStöd till vissa11 grupper - ..... ..

220Inledning1.11 ....................................................................... ..



8 Innehåll SOU 1997: 161

11.2 Föräldrar sviktar föräldraskapi sitt 221som ....................... ..11.3 Kvinnlig könsstympning 225............................................... ..11.4 Stöd i föräldraskapet för misshandlade kvinnor 227
........... ..11.5 Fäder har misshandlat 233som ............................................ ..11.6 Föräldrar fängelsei 234....................................................... ..11.7 Stöd i föräldraskapet för föräldrar med placerade barn 237

..l 1.8 Familj ehemsföräldrar 239.................................................... ..11.9 Föräldrar med varaktiga fysiska funktionshinder 241
......... ..

12 Särskilda metoder och modeller 243................................................ ..

12.1 Inledning 244
....................................................................... ..Informationsstrategier12.2 245

................................................... ..12.3 Föräldragrupper/ älvhj älpsgrupper 246
............................. ..

12.4 Familj ecentraler 248
............................................................ ..12.5 Föräldratelefon- rådgivning telefon 253per ........................ ..12.6 Stöd till föräldrar 255unga .................................................. ..12.7 modell förEn samverkan mellan kommuner och

landsting 256
........................................................................ ..

12.8 Information tobak, alkohol och droger tillom
skolbamsföräldrar 259

......................................................... ..
12.9 Alkohol- och drogförebyggande modeller för unga

kvinnor och gravida 264
...................................................... ..

12.10 Information risker med tobak modeller förom -
påverkan 268

........................................................................ ..
12.1 1 Allergiprevention 270

.......................................................... ..
12.12 Bamolycksfallsförebyggande arbete 272

............................. ..
12.13 Studiehandledningar för föräldragrupper 275

...................... ..
12.14 norska föräldrahandledningsprogrammetDet 279

.............. ..
13 Utbildning Fortbildning 285-

från13.1 Exempel olika utbildningar ..286
....................................

13.1.1 Sjuksköterskeutbildningen 286
............................................ ..

l3.l.2 Bammorskeutbildningen 286
............................................... ..

13 och ungdomspedagogisk1 Barn- utbildning 287
. ................... ..

13.1.4 Lärarutbildningen 289
.......................................................... ..

13.2 Motiv för utredningens bedömning förslagoch 292
............ ..



SOU 1997:161

Förord

Behöver föräldrar utbildas utbild-det inte behövs någonEtt är attsvar
Förälder blir detning för bli förälder. varje och kvinna i ögon-att man

däremotblick får barn tillsammans. Alla föräldrar behöverett avman
hjälpande hand föroch till information, kunskap, råd stöd och ibland en

harmonikunna känna trygghet, självtillit och för kunna uppleva iatt att
den rollen.nya

detIbland handlar det chans förbereda sig föratt attom som
komma skall inför förlossningen, skolstarten eller tonåringenst.ex.-
första föräldrafria ochAndra gånger behöver snabbaparty. ytterstman

medicinenkonkreta raka frågor föräldraförsälqingen,på t.ex.svar om
eller fotboll ska k1ass1ags-tume-vilken storlek på användas isomom

frågor besvara med eller "fel" utifrånringen. Vissa går "rätt"att nor-
frå-aldrig finns nedskrivna. Till de svårareoch regler nästanmer som

dock besvara eller fel,hör de inte går med rätt utanatt ettgorna som
eller därmåste besvaras med mitt rätt mitt fel dvs. frågor mina

och livsåskådning, ambitionvärderingar, min min vilja och minnormer
blir vägledande för förälder och agerande.mig, mittsom

Kontakten mellan olika generationer de viktigaste stöden iär ett av
dock ochföräldraskapet. dag kontakten med och farföräldrarI är mor-

andra anhöriga mindre vanlig och tillfällena träffas färre, eftersomatt
dagens äldre aktiva karriärer vanligti och detär är attmermera egna

finnsolika generationer bor med längre avstånd från varandra. Det
därmed behov hitta andra former och nätverk för hurett att yngreav

framföralltföräldrar kan kompensera de har tillgång till detta,inteatt
känslomässiga stöd, bidrar till den föräld-generationenattsom ge nya

trygghet och självtillit.rar
Samhället har stödintresse och för föräldrar iett ett attav ansvar ge

sitt föräldraskap utifrån ochinte barnens behovminst ut-tryggaav
vecklande uppväxtvillkor vård,och bamens till föräldrar försinarätt

och kärlek. för barnens bästa och där-Ansvaret allasäromsorg ansvar
med blir tillvaratagande föräldrars kunskaper, och för-engagemangav
måga deras behov stöd och ktmskapsinhämtning viktigsamt an-av en
gelägenhet för samhället. kommunerna har härStaten, och landstingen

och för sig, och tillsammans, stödja föräldrarna,ett attvar en ansvar
likaväl föräldrar har skyldigheter både ochbarnetgentemotsom sam-
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hället. Detta oftast två sidorär Ett exempelmynt. är attav samma en
väl fungerande, och lyhörd skola, där barnentrygg trivs och utvecklas,
i sig de bästa stöden föräldrarär kanett och föräldraromväntav som

delaktiga ochär engagerade i skolans utveckling bland de bästa till-är
gångar skolan kan ha. Vinnare dubbeli bemärkelse detta fungerarom

barnet. Att barnär möjlighet till livsutrymme de kanettges som upp-
leva helhet, där vardagens olika sekvenser hänger ihop, vik-som ären
tigt och trygghet.ger

Utredningen föräldrautbildning har haft uppdrag under-attom som
söka vilka åtgärder behöver vidtas för utveckla och förbättraattsom
stödet i form föräldrautbildning eller andra verksamheter ärav som
avsedda för stärka och stödja föräldrarna.att Vi har valt använda detatt
bredare begreppet Stöd föräldraskapeti den samlade benäm-som
ningen på det utbud stöd- och utbildningsinsatser samhälletav som
eller föräldrarna själva står för.

Ett motiven utbildning begreppär kan felatt associatio-av som ge
och för Ettär motivsnävt. lyfta fram betydelsenannat är deattner av

informella kontakterna och föräldrar sinsemellan, ellermötenamer
mellan föräldrar och yrkesmänniskor och ledare finns isom
verksamheter vänder sig till barn, ungdom och/eller föräldrar. Detsom
kan tambur-pratstunden" med förskolläraren på daghemmet. Detvara
kan utvecklingssamtalet tillsammans med barnet och skolansvara
personal. Det kan pratstunden med andra föräldrar och ledare ivara en

i Mulleskolan. Detta där föräldrarär kanmöten tillfällepaus attges
lufta sina synpunkter och funderingar tillsammans med andra harsom
erfarenhet och yrkeskunskap barn och föräldraskap. handlarHär detom
också tillvara och utveckla detatt nätverkta finns kringom som
många, långt ifrån alla, föräldrar.men

Andra gånger kan det handla det förtroliga samtalet i medom enrum
någon har speciella yrkeskunskaper hos psykologen på BVCt.ex.som
eller familj på amiljerådgivningen.Feterapeuten

Om föräldrar behöver stöd eller inte kan vanligtvis bara föräldrarna
själva De kan och skall ocksåavgöra. formulera vilket stöd, vilken
hjälp och information de behöver. delEn behoven handtasav om av
föräldrar kollektivt med liten eller inget deltagande från samhället.
Andra gånger blir kraven och förväntningarna tydligt riktade påmer
någon samhällets serviceinstitutioner.av

Målet med föräldrastödjande verksamhet i korthet, kun-är, att ge
skap, information, råd och stöd för utveckla föräldrars kompetensatt
och stärka deras trygghet och självtillit föräldrarollen,i alltifrån de

barn och underväntar barnets hela uppväxttid. En föräldraroll desom
skall kunna utveckla utifrån sin övertygelse vad braäregen om som en
förälder. Detta få utveckla sin föräldrarollatt viktigtär attegen
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samtidigtmångkulturellt samhälle,markera, eftersom vi lever i ett som
hävdas.föräldrar alltid måstedet svenska samhällets krav på

komplementför det generella stödet. SomutgångspunkternaDet är
stödinsatsersamhällets sida olika riktadetill detta behövs från ärsom
samhälletbehov. haranpassade efter barns och föräldrars Här störreett

redan idag ifinnsoch erbjuda stödinsatser. Detför sökaatt uppansvar
tillvara, samti-det angelägetmängdsamhället är att taresurser somen

effektiviseramycket förverkar finnasdigt det också göra attattsom
dettaexempel påexpertfunktionema. Ettoch samordna de olika är när

negativfunktionshinder upplevermed flerafamilj med barnetten
myndig-olika vårdgivare ochtrettiodet kan överattstress varap.g.a.

samtidigt. allfamiljen Ieller mindre inne" ihetspersoner ärmersom
alltidmed mångavälvilja ställer samhället utan attresurspersonerupp

upplevs familjen.den ibild helheten såsomha en av
barnet uti-vad bäst förbesvaraskunnaFrågan måste är ärsomsom

funge-bättreStödet till familjen härhelhetsperspektiv.från ärett en
Även andrabarn ochtill funktionshindradeföräldrarrande samordning.

stödinsatser har möjligheterriktadehar behov att ge-avsomgrupper
för dessaStödetutveckla verksamheter.självhjälpsgruppernom egna

dialog kunnaprestigelösochbestå iföräldrar måste öppenatt genom en
formolikaskall värderas utifrån derasverksamheterhur dessaavgöra

respek-förde resultat uppnåsutifrånminstoch innehåll intesamt som
vilketbedömningDärefter kanutveckling.barns ytter-tive göras aven

samhället ska erbjuda.stödligare eventuellt
friska,detfrämsta uppgift främjaföräldraskapet harStöd i attsom

till-ochföda, adopteranaturliga i växaoch detdet positiva vänta,att
någottillsammans harmonioch imed bam. Barn är avvuxnasammans

alla dehävdas skugganhar. måste ivi Dettade finaste livskvaliteter av
problemalltidbilden till detvänderdiskussioner så lätt äratt oro,som

barn,mediaöde. bildföräldrars Denotillräcklighetoch är ger avsom
problem-schabloniserad ochofta ytlig,och föräldraskapungdom är

flerakonstateraoch kunnadärför lovväit positivttyngd. Det attattär av
och lyftförtid sigintresseratdagstidningar påvåra större senarenu

artikelserier.uppväxtvillkor ifrågor barn och barnsfram t.ex.om
goda ochtillbra ochallra flesta barn mårDe tryggaväxer upp

godaförutsätterblir föräldrar.småningom Dettai sin såtursomvuxna,
Allfritidsliv.skola ochungdomar i hem,uppväxtvillkor för barn och

har det så. Dettaflesta barn i Sverigepekar de ärerfarenhet mot att
ungdo-alltför mångasamtidigtuppfattning, jagockså min attvetmen

underkonflikt,föräldrar lever itillhar det bra. Barninte sommar
underochi livetfår ofta dåligoch ekonomisksocial startenpress

sådanaundvikafar illa. vi skallbarn Omdet mångauppväxten är som
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förhållanden beror detta på hur insiktsfulla, kärleksfulla,ytterst positiva
och stimulerande föräldrarna är.

Det duger dock inte helt överlåta initiativet till föräldrarna detatt när
gäller söka adekvata råd, ochserviceatt stöd, kanske be-annat t.o.m.
handling för sig och barn.sina Samhället kan inte till desspassivt vänta

lcrissituation faktum, då kan det kostaatt är lidande nöd-ett änen mer
vändigt för den enskilde och förorsaka kostnader för samhället.stora
Samhällets företrädare för olika sektorer mödra- och bamhälsovår--
den, barnomsorgen, skolan, individ- och familjeomsorgen, m.fl. har-
därför oavvisligt läsa signaler från barn och föräldrarett attansvar om

inte allt står till och förebyggandeiatt syfte. harrätt Detta varitagera
utgångspunktema för mitt arbete.en av

Det inget självändamål ha världens bästa föräldrarär detatt om
inte kommer barnen till del, dvs. förutsättningarna för barn, ungdo-att

och skall få tid med varandra och uppleva gemenskap präg-mar vuxna
las så mycket sker i samhället. detInte minst sker ständigtannatav som
snabba förändringar påverkar förutsättningarna föräldraskapet.försom
Ett sådant exempel förändringarna arbetslivetsi villkor, ocksåär som
borde diskuteras barnetsi bästa"- perspektiv. Både de harett som ar-
bete och de står arbete, riskerar på olika känna otill-utan att sättsom
räcklighet föräldrar. behöver föräldrarHär arbetaroch allasom som
med barn ha hjälp arbetsmarknadens för tillsammansparter attav
kunna med och påverka förutsättningarna för människorattvara unga
och föräldrar framtideni skainte behöva välja mellan endera barn och
föräldraskap eller yrkeskarriär.en

Förväntningarna dennapå utredning föräldrautbildning är storom
från många håll. Det känner vi alla de kontakter sekretariatet hargenom
haft under utredningstiden. Många kommer säkert besvikna dåbli viatt

inte föreslår någon lagstiftning, eller någon central förordningnu ny ny
ramkursplan för föräldrautbildning. Vi har idag inte heller utrymmeom

lägga fram något förslag statsbidrag. för-att Vad utredningensnyttom
slag däremot handlar precisera för verksamhetenär att ansvaretom
med stöd föräldraskapet,i hitta arbetsmetoder, andra organisations-nya
former, utvidga samarbetet mellan olika kompetenser, utveckla inne-
hållet i grundutbildning olika yrkesgrupper och utveckla fortbildningav
för redan yrkesverksamma. villVi också i ökad omfattning kunna sti-
mulera folkrörelsen och ideella organisationer såsom studieförbund,
brukarorganisationer, invandrarföreningar bli för stödverk-att ta ansvar
samheter till föräldrar.

Behövs det utbildning för föräldrar Nej, nödvändigtvis,inte men
föräldrar behöver ändå kunskap, råd och stöd och kontakt med andra
föräldrar Barnen tycker i alla fall föräldrarna behöver utbildning,att
vilket bl.a. har kommit fram dei intervjuer harvi gjort med barn och
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viktighar barnenvi ocksåDärmed kan viungdom. säga att som en
tillsammansbetänkandeöverlämnar dettaoch viuppdragsgivare att

med dem.

Åmotfors oktober 1997den 31Sten,

DanielssonTorgny

pågå kursföräldrarBehöver
Pojke 10mamma.fall mini allaJ a,

Flicka 10kanske.barnDe väntarsom

handla omföräldrakursVad ska en
behandla barnen.skaHur man

bamen.påsig lyssnaläraskaFöräldrar
bamen.förtidska haFöräldrar

högstadietochmellan-iElever

behöva lära sigföräldrarVad kan
varandramedbråkatbarnenbehöverFöräldrar veta om

Lex.skolani
ochtidenhelafrågahålla på ochmåsteMin mamma

något.häntdet harhändelser,förvandla om
Mellanstadieelever.

förälderdåligVad är en
strängförOm ärman

något.frågarså fortnejSådana säger ommansom
årskurs 8Elever 1

förälderbraHur är en
någotkanföräldrarnaviktigttycker det göraJag är att

barnen.medviktigt
med minklädertittaroligttycker detJag är att

saker ihop.andraeller göramamma
mera.skolan litemed iFöräldrar ska vara

mellanstadietFlickor
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uppläggningBetänkandets

Kapitel InledningI

uttalanden ioch riksdagensuppdragbehandlar utredningensKapitel l
föräldrastöd. Härochföräldrautbildningvad gällerolika sammanhang

inblan-andrariksdag ochåtaganden regering,vilkaäventas somupp
fåtteller harstöd till föräldrarvad gällerhar gjortdade väntarsom

avslutatharbarnetoch fram till dessunder barnetsbarn, uppväxt att
föräldrastö-förmyndigheter harolikapå vilketskolan sättsamt ansvar

varför föräld-fråganVidare diskuterasdet/föräldrautbildningen. om
utred-och problemvilka bristerbehövs,föräldrautbildningrastöd/ som

föräldrastö-utvecklatänkbaravilkakan ochningen vägar attse
finns.det/föräldrautbildningen som

föräldraskapetbegreppet stödDefinitionKapitel i2 av

föräldraut-för på begreppenutredningen sinredogörkapitel 2I syn
stödbegreppetUtredningenföräldraskapet.och stödbildning i attanser

och för-verksamheten handlarvadföräldraskap bättre klargör atti om
stödet föräldraskapet.del i iäldrautbildning ingår som en

utgångspunkterAllmännaKapitel 3

bamfa-ochskett barnsförändringar iredogörs för de3I kapitel som
dis-hälften 1900-talet. Härdenlevnadsvillkor undermiljers avsenare

tidigare,mycketvissa arbetararbetslivets krav,kuteras änattäven mer
segregations-konsekvenserarbetslösheten och desshögaden samt att

bamfa-framhållstydligare. kapitlethar blivit Iproblematiken även att
blivitharskillnadernaolika villkor ochunder mycketmiljer lever att

ibesparingarframhållsrika.fattiga och Dessutommellan attstörre
familjerfrämst förkännbara,har blivitoch landstingkommuner mer

möj-harklara och intesvårigheter sigoch barn redan har att somsom
Därtill kommerlivssituation pålighet kompensera sin attsätt.annatatt

skaffa barnföräldrar tvekarfödelsetalsutvecklingen visar attatt unga
samhälle.föräldrar dagensoch iatt ta ansvar som

och be-förmågakompetens ochunderstryks föräldrarnaskapitletI
kapitletföräldraroll.stärkas i sin Iföräldrarna måstehovet ut-attav



16 Betänkandets uppläggning SOU 1997: 161

vecklas utredningensäven på behovet stöd föräldraskapeti uti-syn av
från barnens, föräldrarnas och samhällets perspektiv.

Kapitel 4 Det övergripande ansvaret

I kapitel har4 utredningen hurövervägt för stödet föräldra-iansvaret
skapet kan stärkas och huvudansvaret för detta stöd skall ligga. Härvar

bl.a. kommunernapoängteras haratt övergripande för barnsett ansvar
och uppväxtvillkor i kommunen, liksom det ligger inom detattungas
kommunala utifrån helhetssyn barnspå ochansvaret att en ungas upp-
växtvillkor initiera förebyggande insatser för motverka problem påatt
längre sikt.

kapitletI redogörs för landstingensäven och den utvecklingansvar
skett inom landstingen i denna fråga efter den överenskommelsesom
träffades mellan regeringen och Landstingsförbundet år 1979. Ut-som

redningen framhåller emellertid det håller på ske urholkningatt att en
stödet i föräldraskapet i vissa landstingsområden, bl.a. på grundav av

de årens besparingar föräldrautbildningensenaste fått lägresamt att
inom vissa landsting.status

Utredningen framför de förslag utredningen skisseraratt som an-
gående stödet i föräldraskapet förutsätter kommuner och landstingatt
diskuterar ansvarsfördelningen beträffande föräldrastödet för föräldrar
till barn i olika åldrar.

dettaI kapitel framhålls också det angeläget föreningslivet,äratt att
studieförbunden, idrottsrörelsen, olika ideella organisationer, trossam-
funden, bostadsföretag och polisen på olika medverkar i det föräld-sätt
rastödjande/utbildande arbetet.

Utredningen framhåller likaså det angelägna i medel anslås föratt
dokumentation erfarenheter från olika lokala projekt för bredareav en
informationsspridning utvärdering metoder används.samt av som

Kapitel Olika5 för föräldrautbildningarenor

kapitelI behandlas5 olika eller mötesplatser där föräldrastödetarenor
inom den offentliga verksamheten finns eller där det skulle kunna före-
komma. Utredningen redogör för stödet föräldraskapeti inom de arenor

föräldrar kan använda sig och där föräldrar kan nås på olikasom sättav
och bli stärkta i sin föräldraroll. De utredningen behandlararenor som

mödra- ochär barnhälsovården, förskoleverksamheten och skol-
bamsomsorgen, den förskolan, skolan,öppna andra verksamheter i
kommuner och landsting, bostadsområdet, kyrkliga samfund, frivillig-
organisationer och studieförbund olika media.samt
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gällervadFörhållandennuvarandeförkapitel redogörsdetta sam-I
barnhälsovården,ochmödra-personal inommellanarbetet

dis-Vidareföräldrarna.ochskolbamsomsorgenförskoleverksamheten,
kanskolbamsomsorgenochförskoleverksamhetenvilketpåkuteras sätt

har iföräldrarpersonal ochrollvilkenochföräldrastödetmedverka i
sammanhang.detta

förföräldraskapet vissaStödKapitel 6-11 i grupper

6,kapitelförföräldrautbildningbehandlaskapitelsärskildaI pappor
flyktingbak-ochinvandrar-medföräldrarkapitel 7,tonårsföräldrar

9,kapitelfunktionshindermedbarntillföräldrar8,kapitelgrund
för-övrigastöd till vissaoch10kapiteladoptivföräldrar avgrupper

kapitel 11.äldrar

modellerochmetoderSärskildaKapitel 12

olikatillförslagochbelysauppdraghaft iharUtredningen att mo-ge
och drog-alkohol-gällerdetföräldrastödet/utbildningen närfördeller

invand-olikaallergiinformation,tonårsproblem,missbruk, avgrupper
antal så-funktionshinder. Ettmedtill barnföräldrarochrarföräldrar

modellerdessaMångakapitel 12.iredovisasmodeller ger ex-dana av
lösningar.möjligaempel på

förarbete när-ytterligare attbehovutredningenflera fallI avser
erfarenhetertillochmodellerutvärdera dessa taochbeskriva varamare

exempeltillkanmetodutveckling. Detytterligaretillförslagsamt ge
attitydförändringarfaktiskatillledermodellerhitta somgälla att som

härvidföreslår sär-Utredningen attbeteendemönster.påverka låstakan
myndigheteransvarigatillinriktningdennameduppdragskilda ges

Folkhälsoinstitutet.ochSocialstyrelsent.ex.som
trycksaker,material formiolikaexempel påkapitletI även avges

ochföräldrautbildningföranvändaskanvideoproduktioner somm.m.
kunskapsöversikt översamladföreslårUtredningenföräldrastöd. att en

bibliotek,förtillgängligtochdatapå görsmaterialbefintligt upprättas
frivillig-landstingochkommuner samtinstitutioner inomm.fl.skolor,

organisationer.

FortbildningUtbildningKapitel 13 -

ifortbildningytterligarebehovkapitel 13diskuterar iUtredningen av
anknyt-tidigabarnetsparrelationer,gruppdynamik,gällerfrågor som

dagensvillkor itonårsbamsochskolbarnsföräldrar,till sinaning sam-
ochutbildningventileraskapitletvillkor. I även attoch familjenshälle
kansinispjutspetsarutbilda turhandlakanfortbildning att somom
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utbildning på det lokala planet. Utredningen pekar i dettage samman-
hang också på det finns angelägna ochatt intressanta utvecklingsmöj-
ligheter i ordnaatt grundutbildningskurser för fleragemensamma yr-
kesinriktade utbildningar, förskolläran, lärar-,t.ex. socionom-,som
sjuksköterska, distriktssköterska, bammorske- och läkarutbildning-
arna.
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utredningenssammanställningar av

förslagochbedömningar

begreppDefinition2 av

bedömningUtredningens
detochkunskapdenutredningenföräldraskapetstöd iMed avser0

derasutvecklaförföräldrartill attförmedlarsamhälletstöd som
dedetalltifrånföräldrarollen,itrygghetderasstärkaochkompetens

uppväxttid.helabarnetsunderochbamväntar
utformasföräldrar,tillerbjudandeföräldraskapet somär ettStöd i0

infonnation,kunskap,önskemålochbehovderasutifrån omavegna
föräld-frågor rörföräldrar iandramedgemenskapochkontakt som

och behov.utvecklingbarnsochraskap

förslag:Utredningens
används ibemärkelsedenföräldrautbildning, i sombegreppetAtt0

föräld-stöd isamlingsbegreppetmeddirektiv, ersättsutredningens
raskapet.

föräldraskapetistödetförAnsvaret4

föräldraskapetstödetMål för i
tiddenunderföräldraskapetstöd iför somLandstingen ansvarar0

förårfyller samttill barnet ettframochbarnföräldrar väntar
habi-hjälp inomsöktbarnmedföräldrartillriktade insatser som

bampsykiatrin.ochliteringen
stödriktatochgenerelltutvecklingförKommunerna avansvarar0

år.1-18åldrarnabarn imedföräldrartillföräldraskapeti
till-fleravidskallår18åråldrarna 1imed barnföräldrarAlla0 -

föräldraskapet.stöderbjudas iunder barnets uppväxtfällen
självamöjligheterföräldrars attfrämjaskall an-Kommunerna0

föräldraskapet.stödet iförsvara
informationochsamordningförskallKommunerna avansvara0

verksamheter.andeföräldrastödjplaneradeochpågåendeom
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Kommunerna för grundsyn0 att utvecklasansvarar en gemensam
bland kommunens anställda vad gäller barns behov och rättighe-

inriktningenter stödet i föräldraskapet.samt av
Kommunerna tillsammans med landstingen utvecklar0 en gemen-

grundsyn barnspå behov och rättigheter stödetsam isamt om
föräldraskapet inom de verksamheter barn och för-mötersom
åldrar.
De förslag utredningen skisserar angående stödet föräldra-0 isom
skapet förutsätter kommuner och landstingatt diskuterar ansvars-
fördelningen beträffande föräldrastödet för föräldrar till barn i
olika åldrar.
Olika samverkansprojekt bör stimuleras särskilda bi-0 genom
dragsmöjligheter och fortsatt stöd från Folkhälsoinstitutett.ex.
och Socialstyrelsen.
Föreningar och andra organisationer bör, i samarbete med0 gärna
kommuner och landsting, stimuleras till utveckla verksamhe-att

syftar till stöd föräldraskapet.ter isom

Utredningens förslag
Att regeringen initiativ tilltar den tidigareöversyn0 över-en av
enskommelsen mellan regeringen och Landstingsförbundet från
år 1979 föräldrautbildning och till överenskommelseattom en ny
kommer till stånd.
Att regeringen initiativ till överenkommelsetar träffasatt0 en
mellan regeringen och Svenska Kommunförbundet kommu-om

för stödet i föräldraskapet.nernas ansvar
Att regeringen lyfter fram stöd i föräldraskapet/föräldra-0
utbildningen prioriterat område för Allmännaett arvsfonden.som

Att Socialstyrelsen får uppdragi att
i samråd med Folkhälsoinstitutet, Skolverket, kommuner och0
landsting genomföra kontinuerliga uppföljningar hur stödet iav
föräldraskapet utvecklas inom landstingens mödra- bamhäl-och
sovård inom kommunernas individ-samt och familjeomsorg och
skolhälsovård.
i samråd med Folkhälsoinstitutet, Skolverket, kommuner och0
landsting utveckla och modellerpröva för fortbildningnya av
den personal skall arbeta med frågor gäller stöd för-isom som
äldraskapet inom mödra- och bamhälsovården, barnomsorgen,
individ- och familjeomsorgen och skolhälsovården.
i samarbete med Folkhälsoinstitutet ordna konferenser kring0 stö-
det föräldraskapeti och dess betydelse.
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uppdragfårFolkhälsoinstitutet i attAtt
metodut-förverkalandstingochmed kommunersamarbetei0

stöd iförmodellerolikautvärderingochuppföljningveckling, av
alkohol,allergi, to-programområdenföräldraskapet inom som

ungdom.ochgäller barnvadolycksfallochskadorbak,
myndig-andraSocialstyrelsen,medsamarbeteför iattansvara0

skapaochdokumenterasamla in,organisationeroch enheter
utvecklaföranvändaskanmaterial attsådantöverblick över som

åldrar.olikaimed barnföräldrarförföräldraskapetstödet i
stödet ikringkonferenserordnaSocialstyrelsenmedsamarbetei0

betydelse.och dessföräldraskapet
lands-ochkommunerSkolverket,Socialstyrelsen,medsamrådi0

denfortbildningförmodellerochutveckla per-ting pröva avnya
föräldraska-stöd igällerfrågormedskall arbetasonal somsom

individ-barnomsorgen,bamhälsovården,ochmödra-inompet
skolhälsovården.ochfamiljeomsorgenoch

bedömningUtredningens
föräldra-utvecklingenföljerSkolverketangeläget avDet attär0

ochskolanförskolan,föräldrainflytande inomochsamarbetet
stödfårföräldrarhurexempel påspriderochskolbamsomsorgen
medochvarandramedsamverkaföräldraskap atti sitt genom

verksamhet.respektivepersonalen inom

föräldraskapetistödförArenor5

bamhälsovårdenochMödra-5.1

bedömningUtredningens
ochföräldragrupper att ta an-bör startaFöräldrar attuppmuntras0

gruppledare.somsvar
föräldrarnaspåbl.a. byggabördiskussionFöräldragruppemas0

och intressen.frågoregna
för-iangelägnasärskilt taattparrelationer är uppFrågor omo

äldragrupper.
för-delta iåtgärder, attaktiva uppmuntrasbör,Pappor genom0

äldragrupper.
ochutbildningförStimulansbidragbehovfinns extraDet ett av0

föräldragrup-förledarekommunochlandstingifortbildning av
per.

följaförharbamhälsovården attettoch var-Mödra- uppansvar0
ochföräldrautbildningendelta ifrånavstårföräldrar omför att

sida.föräldrarnasfråndeltagandetökamöjligt
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Infonnationsmaterial för föräldragrupper bör finnas lättillgängligt
på bibliotek för hemlåning och på internet.

Utredningens förslag
denAtt överenskommelse träffades år 1979 mellansom rege-

ringen och Landstingsförbundet föräldrautbildning för tidenom
kring barnets födelse och under barnets första levnadsår överses
på i syfte alla föräldrarnanytt skallatt erbjudas eller få möjlighet
till stöd föräldraskapet.i

5.2 Förskola, skola och skolbarnsomsorg

Utredningens bedömning
En väl fungerande förskola, skola och skolbarnsomsorg där för-
äldrar delaktiga och harär inflytande viktigtär stöd i föräldra-ett
skapet.
Förskolans, skolans och skolbamsomsorgens möjligheter fun-att

mötesplatser för föräldrar och närsamhället börgera som ut-
vecklas.
Föräldrarnas initiativ träffas i böratt stärkas ochegna grupp
stödjas.
Föräldrarnas möjligheter till inflytande bör stärkas.
Det angelägetär Skolverket följeratt utvecklingen föräldra-av
samarbete och föräldrainflytandet förskolan,i skolan och skol-
bamsomsorgen och sprider exempel på hur föräldrar får stöd i sitt
föräldraskap samverka medatt varandra och medgenom perso-
nalen inom respektive verksamhet.

föräldrarNär arbetslösaär det viktigtär stöd för barnenett och
föräldrarna barnen får ha kvar sinatt plats inom barnomsorgen
eller de har tillgång till förskoleverksamhet.att öppen
Föreningar och andra organisationer bör stimuleras utvecklaatt
föräldrasamarbetet och föräldrainflytandet inom förskolan, sko-
lan och skolbamsomsorgen.
Regeringen bör överväga särskilda medelatt stimulera tillgenom
försöksverksamheter syftar till inom barnomsorgen, sko-attsom
lan och skolbamsomsorgen utveckla dels föräldrainflytandet och
föräldrasamarbetet, dels dessa verksamheters roll mötesplat-som

för föräldrar och närsamhälle.ser
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förslagUtredningens
intres-översiktutarbeta överuppdragfår iSkolverket attAtt en0

föräldrasamverkan.exempel påsanta
påarbetsmiljölagenomfattasförskolan börbarn iAtt sammaav0

skolbarn.sätt som

förskolan5.3 Den öppna

bedömningUtredningens
ochbetydelseandeföräldrastödjviktigförskolan harDen öppna en0

barnom-inomkomplementframlyftasbörverksamhet ettdess som0
sorgen.

föräldrarförfunktionföräldrastödjandeharförskolanDen öppna en0
plats inomkvar sindå harintebarnoch förarbetslösaär somsom

barnomsorgen.

i kommuner,ochanordnareAndra5.4-5.7 resurspersoner
organisationeri andraochlandsting

bedömningUtredningens
parkleksförestândarefritidsgårdsföreståndare, samtFältassistenter,0

verksam-uppbyggnadförviktigaexempel påpolisen är avresurser
skolbarn.tillföräldrarförföräldraskapetstöd isyftar tillheter som

och fa-individ-familjerådgivning,finns inomkompetensDen som0
samlevnadsfrågor,vad gällerbampsykiatriochmiljeomsorg

fortbildningförtillvaragruppdynamik, böroch tasgrupprocesser
föräldragrupper.förgruppledareoch utbildning av

fastighetsägare,organisationer,andraochföreningarIdrottsrörelsen,o
viktigasamfundkyrkligaoch ärlokala hyresgästföreningar samar-

föräldrastödjandei detlandstingochför kommuner ar-betsparter
betet.

ingåföräldraskapetstöd i atttillmedverkabörFältassistenter genom0
tonårsbam.medföräldrarförföräldragrupperelleri arrangera

för-förkontaktpunkterfungerabörparklekarochFritidsgårdar som0
verksamheterföräldrastödjandeinformationförmedlaochäldrar om

verksamhet.för sådanförfogandetilllokalereller ställa sina
detföräldrar iochungdomarförviktigNärpolisen är resursen0

arbetet.brottsförebyggande
samlevnads-gällervadkompetenssärskildaFamiljerådgivningens0

föräldrastöd/föräldrautbildning ut-samtförtillvarabörfrågor tas
föräldragrupper.förgruppledarefortbildningochbildning av

till för-gruppledareutbildningmedverka ibörBarnpsykiatrin av0
äldragrupper.
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Fastighetsägare viktiga samarbetsparter förär kommuner i utveck-0
landet lokala verksamheter för föräldrastöd och för lokalanskaff-av
ning för verksamheter syftar till sådant stöd.som
Lokala hyresgästforeningar viktiga samarbetsparter till kommu-är0

för uppbyggnad olika föräldraverksamheter i bostadsområ-nen av
den.
Kyrkliga samfund viktiga samarbetsparter för kommunerär och0
landsting i utvecklandet lokala verksamheter för föräldrastöd.av
Föreningar och andra organisationer viktiga samarbetsparter tillär0
kommuner för utveckling foräldrastödjande verksamheter/för-av
äldrautbildning.
Idrottsrörelsen fyller viktig funktion stöd i föräldraskapet0 en som
och har vad gäller frågor etik och moral och förett stort ansvar om

motverka alkohol- och narkotika användning bland ungdomar.att

5.8 Media för föräldrastödetsom arena

Utredningens bedömning
Det angeläget olika mediekanaler förär används nå föräldraratt att0

föräldrastödjandei syfte.
föräldrar tillFör barn med funktionshinder och föräldrar med barn0

sjukhuspå det angeläget Videofilmer och diskussionsmaterialär att
finns tillgå.att

Utredningens förslag
FolkhälsoinstitutetAtt i samarbete med Socialstyrelsen andrasamt0

myndigheter och organisationer får i uppdrag samla in ochatt
skapa översikt vad barn- och föräldrafrågoröver uten som ges om
och kan användbart för stödet i föräldraskapet.som vara
Översikten med presentationer infonnationsmaterial, bör läggas0 av

på data och tillgänglig på internet, bibliotek, skolor m.fl.görasupp
institutioner inom kommuner och landsting.

6 Föräldrastöd för pappor

Utredningens bedömning
Olika åtgärder stimulerar använda föräldraför-att0 som pappor
säkringen för ledighet med barnsina bör uppmuntras.
Särskilda pappautbildare kan inspirera och moti-sättett att0 vara

fler delta i mödra- och barnhälsovårdensmän föräldraut-attvera
bildning/föräldragiupper.
Det angeläget med samarbete mellanär mödra- och bamhälso-0
vården och försäkringskassorna för nå i föräldrautbild-att män
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för-idagarstimulera dem tillochning/föräldragmpper uttag av
äldraförsälq-ingen.

frågortid för diskussionbör ingåUnder vämpliktstiden omom0
och be-utvecklingbarnssamlevnad, parrelationer,föräldraskap,

hov.
pojkarna istärkaviktig roll iharUngdomsmottagningama atten0

rollförbereda dem i derasmansroll ochderas pappor.som

Utredningens förslag
uppgift be-medreferensgrupplåter tillsättaregeringen attAtt en0

fostrareochroll föräldrarutvecklaochbelysaskriva, mäns som
roll.ochbarnens, kvinnornasperspektiv påolika männensoch

projektoch utvärderaföljabörreferensgruppDenna somupp
tillsärskilt vänder sig pappor.

begreppmödravårdscentral medbegreppetAtt ersättas ett som0
hörtalartydligareföräldracentral, ävenattt.ex. pappornaomsom

verksamheten.till

tonåringarFöräldrar till7

bedömningUtredningens
gäller be-vadför lokala inventeringarbörKommunerna ansvara0

vadochmed tonåringarföräldraskap till föräldrarstöd ihov av
stöd.anordnare sådantlämpligförslaggäller avav

harpersonalbör samordna denlandstingochKommuner som0
föräldraskapet.utveckla stödet iförtonåringarkunskap attom

verksam-ioch delaktigainflytandeUngdomar bör ha över vara0
stöd föräldraskapet.till isyftarheter som

ungdomarsförfunktionviktigfyllerUngdomsmottagningar en0
föräld-detihälsa och kanpsykiskafysiska och resursvara en

arbetet.rastödj ande

förslagUtredningens
utvecklingtillstimulerafår uppdragiFolkhälsoinstitutetAtt att0

ungdomsmottagningar.påpojkmottagningarav

invandrarbakgrundFöräldrar med8

samlade bedömningarKapitlets
tillstimulerasbörfrivilligorganisationerochInvandrarföreningar0

med in-föräldrarverksamheter förföräldrastödj andeutvecklaatt
vandrarbakgrund
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Folkhälsoinstitutet, i samråd med den planerade myndigheten för0
integrationsfrågor bör få i uppdrag stimulera till utveckling,att
spridning och utvärdering projekt avseende föräldrastöd tillav
invandrarföräldrar.
Invandrarverket bör i uppdrag stödet till asylsö-0 att överse
kande föräldrar på mottagningsanläggningar och kommuneri och
medverka till asylsökande föräldraratt nås erbjudandenav om
stöd föräldraskapet.i
Det angeläget kommunenär i samarbeteatt med föräldrarnanära0

introduktionsprogramupprättar iett samband med beslut om
uppehållstillstånd.permanent

Information olika funktionshinder och föräldrar kan0 om vartom
vända sig för information och hjälp, bör finnas till hands på olika
språk.
Personalgrupper i sitt arbete barn och föräldrarmöter bör ha0 som
kunskap på handikapp i olika kulturer.om synen
Stödet i barnets modersmål innebär indirekt stöd i föräldra-0 ett
skapet
Stöd föräldraskapeti till föräldrar med invandrarbakgrund i0 ut-

bostadsområden bör genomförassatta i samarbete mednära
verksamheter riktar sig till barnen.som
Föräldrar med invandrarbakgrund bör erbjudas gruppsamtal0 som
bygger på familjens upplevelser och barnens reaktioner.
Diskussion och värderingar bl.a. vad gäller könsrol-0 om normer
ler, deni kulturen i förhållande till den svenska, vik-äregna ett
tigt för föräldragrupper för föräldrarterna med tonåringar.
Institutioner arbetar med barn och familjer i invandrartäta0 som
områden bör rekrytera personal med invandrarbakgrund.egen

9 Föräldrar till barn funktionshindermed

Utredningens bedömning
Föräldrar till barn med funktionshinder, bör erbjudande0 utöver om
generellt föräldrastöd också erbjudas kompletterande föräld-ett
rastöd efter deras och barnens behovavpassat och önskemål.
Informationen till föräldrarna barnets funktionshinder bör0 ut-om
fonnas efter i vilket skede funktionshindret upptäcks.
Det angelägetär projekt och försöksverksamheteratt med inriktning0

föräldrarpå till barn med funktionshinder kommer till stånd och att
särskilda stimulansmedel for detta. Projektavsätts berör frågorsom

parrelationen bör prioriteras.om
Högskolorna bör uppmärksammas på utbildning till distrikts-0 att
sköterska, bamsjuksköterska, barnmorska, läkare, socionom, psy-
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fritidspedagogförskollärare ochfamiljerådgivare, lärare,kolog,
ochgäller kunskap ibör innehålla kursmoment mötetäven ar-som

funktionshinder.med familjer med bam harbetet som
bamsjuksköter-för distriktssköterskor,Fortbildning bör anordnas0

familjeråd-PBU-psykologer,läkare, kuratorer,barnmorskor,skor,
ochfritidspedagogerförskollärare,lärare,socialsekreterare,givare,

funktionshinder.familjer har barn medarbetar medandra somsom
informationsmaterialcentralt utarbetatfinns behovDet ett som0 av

ellerstudieförbundanordnasstudiecirklar viakan användas i som
handikapporganisationer.

ochstärkaframställas med syftehandbok till föräldrar börEn att0
med funktionshinder.föräldrar har barnstödja som

frivilligorganisa-samarbete med andraHandikapporganisationer i0
metodutveckling,bör stimuleras tilllandsting och kommunertioner,

deterfarenheterinformationoch spridningutvärdering närav om
funktionshinderbarn medtill familjer harföräldrastödgäller som

förslagUtredningens
tillfälligförutreda frågan förutsättningarregeringen låterAtt om0

funktionshinder.till barn medför föräldrarföräldrapenning
ochuppdrag samråd med kommunerSocialstyrelsen fär i iAtt att0

föräldrastödförutvecklingen modellerfölja och stödjalandsting av
olikautvärderamed funktionshinderföräldrar med barnför attsamt

föräldrastöd.former av

Adoptivföräldrar10

Utredningens bedömning:
beaktasBehovet adoptivföräldrar måsteföräldraskapet förstöd i0 av

adoptionsor-kommuners,föräldragmpper itillgodosesoch genom
studieförbunds regi.ganisationers och

detaktuell informationadoptivföräldrar harangelägetDet är att om0
tillgå kommunen.föräldrastöd finns iattsom

ochauktoriserade adoptionsorganisationemadeKommunerna, stu-0
lokal utbild-för regional ochmöjlighet till stöddieförbunden bör ha

till föräldragmpper.ning ledareav
cirkelledarutbild-denna formSärskilda förmedel bör avsättas av0

ning.
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11 Riktat stöd

Utredningens bedömning
Stöd till föräldrar sviktar i sitt Föräldraskap bör nät-0 som vara
verksstärkande och praktisktvisa på barns utveckling och behov.
Det angeläget socialtjänsten initiativ till tvärfackligaär att tar0
konferenser för utveckla samarbetet mellan dem arbetaratt som
med barn och familjer i kommunen för undvikaatt ut-ogynnsam
veckling hos bam.
Alla familjehemsföräldrar bör erbjudas föräldrautbildning. Sådan0
föräldrautbildning bör del socialtjänstens reguljäravara en av
verksamhet.
Verksamheter syftar till stöd föräldraskapeti skall till-0 som vara

för föräldrargängliga med fysiska funktionshinder.

Utredningens förslag
FolkhälsoinstitutetAtt får uppdragi stimulera till utveckling,att0

spridning och utvärdering projekt för förebygga och infor-attav
kvinnlig könsstympning och dess skadeverkningar be-imera om

rörda invandrargrupper, för personal i verksamhetersamt som
föräldrar från länder där kvinnlig könsstympning praktise-möter

ras.
SocialstyrelsenAtt får i uppdrag utveckla och sprida erfaren-att0

heter metoder för verksamheter syftar till stödja miss-attav som
handlade kvinnor deras föräldraskap.i

BRÅAtt får uppdragi föreslå metoder till regeringen för fåatt att0
fram bättre statistisk redovisning barn iöver växeren som upp
hem där modern för misshandel.utsätts
Att Socialstyrelsen får i uppdrag utveckla metoder för stöd iatt0
föräldraskapet till fader har misshandlat ellersitt sina bamsom
eller barnets och har med barnet ellerumgängesrättmor som
barnen.

KriminalvårdsstyrelsenAtt får uppdragi utarbeta rutiner föratt0
få fram vilka fångar inom kriminalvården har bam.att som

BRÅBrottsförebyggandeAtt rådet får föreslåi uppdrag huratt0
för statistik antalet barn till och kvinnor påett systern mänom

anstalt kan utfonnas.
Att Socialstyrelsen får i uppdrag utveckla förmetoder huratt0 so-
cialtjänsten kan stöd föräldraskapeti till föräldrar med place-ge
rade barn.



utredningens bedömningar 29SammanställningarSOU 1997: 161 av

modeller12 Metoder och

Utredningens bedömning
utveck-främjarlandsting och kommunerangelägetDet är att0

självhjälps-s.k.leds föräldrar,föräldragrupperlingen som avav
grupper.

främjakanorganisatorisk modellFamiljecentraler stö-är somen0
det föräldraskapet.i

Frivilligaföräldrastöd.viktig formFöräldratelefoner är or-aven0
detta sammanhang.insats iganisationer gör storen

till-skallstöd föräldraskapetsyftar till iVerksamheter varasom0
fysiska funktionshinder.medgängliga för föräldrar

stödjaförviktigkanUngdomsmottagningar attresursvara en0
deraspåuppmärksammaoch förföräldrar att unga papporunga

fäder.betydelse som
stödför ilokala lösningarmöjligheter hittafinns godaDet att0

samverkarolika yrkesgrupperföräldraskapet överattgenom
finnsdetangelägetkommungränser. Detlandstings- och ettär att

ledning.och politiskfrån administrativför samverkanstöd
metodererfarenheterutvärdera och spridaangelägetDet är att av0

och droger ialkoholrisker medtill kvinnorför information om
graviditet.samband med

materialframtagningförfrågorangelägetDet är att omansvarom0
samband medbehandlas ibarns miljö överens-risker i att en

föräldraskapet.för stöd ikommelse träffas ansvarom
förutvecklasstudiematerial behöverochStudiehandledningar0

barnsföräldraskap ochmed faktapersonalföräldrar och ut-om
underlagsamlevnadför diskussionerveckling, underlag samtom

diskussioner.erfarenhetsutbyte och friaför
föräld-befintligtsamlad översiktbehovfinnsDet överav en0

rastödj ande material
projektfrån olikatillvara erfarenheterangelägetDet är att ta om0

ochalkoholtobak,ohälsa till följdsyftar till förebyggaatt avsom
droger.

förslagUtredningens
medarbetafår förstärkt uppdragFolkhälsoinstitutetAtt attett0

allergiförebyggandebättre nå föräldrar imetodutveckling för att
syfte.

får imed Folkhälsoinstituteti samarbeteBarnombudsmannenAtt0
barnsä-information ihandlingsplan föruppdrag läggaatt enupp

kerhetsfrågor.
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13 Utbildning Fortbildning-

Utredningens bedömning
Genom sin grundutbildning och fortbildning bör personalgenom

föräldrar förberedasmöter i föräldrar stöd derasi för-attsom ge
äldraskap, individuellt och i grupp.
Högskoloma bör uppmärksammas på behovet in-överattav se
nehåll utbildningeni till distriktssköterska, sjuksköterska, barn-
morska, läkare, socionom, psykolog barn- och ungdomspe-samt
dagog vad gäller få bättre kompetens frågori barnsatt ut-en om
veckling och behov, parrelationer, samlevnad, gruppmetodik,
gruppdynamik.

bredareEn dessa utbildningaröversyn skulle angelägenav vara
med hänsyn till behovet kompetensutveckling frågoriav som
gäller barns utveckling och behov, parrelationer, samlevnad,
gruppmetodik, gruppdynamik.
Fortbildningsinsatser behövs för yrkesverksamma inom mödra-
och bamhälsovärden, barnomsorgen, skolan, individ- och famil-
jeomsorgen frågori barns utveckling och behov, parrelatio-om

samlevnad, gruppmetodik, gruppdynamik.ner,

Utredningens förslag
Att Lärarutbildningsutredningen behovet kunskapöverser av om
barns utveckling inom lärarutbildningen.
Att Folkhälsoinstitutet får i uppdrag i samråd med kommuner,att
landsting studieförbund och frivilligorganisationer utveckla me-
toder och olika modeller för fortbildningpröva föräldrar ochav
personal gruppledare för föräldragrupper.som
Att Socialstyrelsen i samarbete med Folkhälsoinstitutet, får i upp-
drag ordna konferenser kring stödet i föräldraskapetatt och dess
betydelse.
Att Skolverket får uppdragi kursplaner med hänsynöveratt se
till barns och behov kunskap föräldraförberedandei te-ungas av

barns utveckling och frågor gäller föräldraskap.man som som
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Inledningl

uppgift.ansvarslcrävandebli förälder berikande ochpositiv,Att är en
åren.förändrats på många under de 20Föräldraskapet har sätt senaste

förändrats förhållande till tidigare bl.a.har iAnsvaret att sam-genom
förändringstakt ochkomplexitet, snabbarehället präglas högre nyaav

förförebilderFöräldrarna viktigaförutsättningar för föräldraskapet. är
förmindre tidföräldrar dag harbarn, samtidigt vi kan isina attsesom

uppväxtför-goda uppväxtvillkor.har till Barnenssina barn. Barn rätt
skapakompetens och förmågaföräldrarnashållanden påverkas attav

möjlighetersamhälletsmiljö för barnen ochharmonisk och trygg aven
stöd i detta.föräldrarnapå olika sättatt ge

stödviktigt itidigaremellan olika generationerKontakten ettvar
medkontakterhar dock allmänhet färrebarn iföräldraskapet. Dagens

andra anhöriga tidigare generationer. Mor-farföräldrar ochoch änmor-
vilketföreningslivet,aktiva i yrkeslivet ochfarföräldraroch är mer
barn-med sinamöjligheter hand och umgåspåverkar deras att ta om

har flyttatdenkan generationenbarn. hinderEtt attannat vara unga
har släkt och andra anhöriga.från hemort där desin

undersökaföräldrautbildning har haft uppdragiUtredningen attom
stödetförbättravidtas för utveckla ochbehövervilka åtgärder attsom

verksamheterföräldrautbildning eller andratill föräldrar i form somav
föräldraut-föräldrarna. Tidigare haroch stödjaavsedda stärkaär att

underbarn ochföräldrarbildningen vanligtvis tidenomfattat väntarnär
handlarutredningen detförsta levnadsår. förbarnets Det är att omnya

förskole- ochmed barnalla föräldrar ilägga förslag innebär attatt som
eller hittaföräldrautbildningtillskolåldem skall erbjuda möjligheter

verksamheter.olika former föräldrastödj andeav
frågorföräldrarnahandlar längre bara orienterainteDet att omom

och liknande,graviditet, förlossning, amning även attutan omsom
stärkta i sinutvecklas och bliförutsättningar för föräldrarskapa att
Utredningenoch förmågaföräldraroll, deras kompetens att ta ansvar.

alltförföräldrautbildninghar anledningen begreppetden ärattansettav
felaktiga associationer.och det kani detta sammanhangsnävt att ge

stödoch detutredningen den kunskapMed stöd i föräldraskapet avser
bli iutveckla kompetens ochföräldrar behöver för sin tryggaattsom

helaoch under barnetsföräldraroll alltifrån det de barnsin väntar
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uppväxttid. Syftet ökade möjligheter för föräldrarna finnaär att attge
och utvecklas föräldrarollen.i

Utredningen har efter överväganden valt bredareanvända det be-att
stöd föräldraskapet i stället för det i utredningensigreppet som

direktiv benämnes föräldrautbildning.
Utredningen stödet i föräldraskapet något bordeatt äranser som ge-

all verksamhet berör barn och föräldrar landstingi stat,nomsyra som
och kommun. Stödet i föräldraskapet innebär viktig förebyggandeen
verksamhet betyder mycket för föräldrarna, barnet och samhället. Isom

längre perspektiv har samhället ekonomiska och andra vinsterett att
hämta i arbeta förebyggande med föräldrar och bam. Kostnadernaatt
blir betydligt lägre insatser tidigt problemi skede innangörs ettom
uppstår och akuta ingripandeinnan måste finns ocksåDetgöras. ett
humant och socialt värde i föräldrar och barn skall bästa möjligaatt
villkor för undvika onödigt lidande.att

förslagDe utredningen lägger handlar preciseraatt ansvaretsom om
för verksamheten med stöd i föräldraskapet, hitta arbetsmetoder,nya

organisation, utvidga samarbetet mellan olika kompetenser, ut-annan
veckla innehållet grundutbildningi olika yrkesgrupper och utvecklaav
fortbildningen yrkesverksamma.av

Utredningen har tillsatts tid det förändringari sker många inären
samhället familjernas föräldrarnaspåverkar och och barnens situa-som
tion. förändringar beror på besparingar rationaliseringarVissa och
inom verksamheter barn besöker eller barnhälsovård,vistassom som
barnomsorg, skola, skolbarnsomsorg och fritidsverksamheter. Andra

ekonomiskaförändringar beror ändrade bidragssystem, ochpå sociala
förhållanden och förändringar på arbetsmarknaden. Utredningen har,

andra statliga utredningar, mandatinte föreslå förändringarattsom som
innebär kostnader, det inte går redovisa dessa förslaghurattnya om
skall finansieras. harDetta givetvis påverkat de förslag utred-som

lägger.ningen
Utredningen har arbete fråni sitt utgått den kartläggning utar-som

betades arbetsgrupp inom Socialdepartementet under år 1996.av en
visade det föräldrastödjande verksamheter förDenna pågår mångaatt

föräldrar till barn olika åldrar medi och olika bakgrund. verk-Dessa
samheter i stöd till föräldrarna deras finnssig i föräldraskap. Detettger

god utbyggnad det gäller barnens första levnadsår. Därefternär ären
det avgränsade insatser och omfattninginsatserna igörs avtarmer som
alltefter barnen blir äldre.

Utredningen har i sitt uppdrag fler frågor bedöma vad in-änatt som
gick i arbetsgruppens uppdrag. har inneburit utredningen harDetta att

det nödvändigt i del frågor fortsätta det kartläggningsarbetesett att en
påbörjades arbetsgruppen, särskilt vad gäller riktade stödetdetsom av
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föräldrar, vad gäller olika modeller ochtill olika samtgrupper av
föräldraskapet.metoder för stöd i

förhål-vad detta betänkande ikan fråga sig iLäsaren är nyttsom
förde fram 1970-talet.lande till vad i slutetBamomsorgsgruppen av

stödetföräldrautbildning lyfter framutredningenDet är attsom omnya
till år.föräldraskapet omfatta föräldrar med barn 18 Deti måste upp

stödfrån föräldrarna själva. dettamåste stöd utgår Omettvara som
samhälletallaskall förverkligas måste tänkbara kanaler ikunna

förordar förtydligat hos kommunermobiliseras. Utredningen ett ansvar
föräldraskapet.för stödet ioch landsting

vil-samhället,betänkande handlar föräldraskapet i dagensDetta om
utvecklas.stöd kanföräldraskapet finns och hur dettaket stöd i som om

kanfor föräldrarnabl.a. för hur stödet tillUtredningen redogör ansvaret
och vadutformas, hur olika aktörer kan medverkabyggas och somupp

Måletfinns.skall kunna utvecklas där föräldrarnabehövs för stödetatt
ochföräldrarnas behov och intressenstöd bygger påär ett somsom

förordarför barnen. Utredningenbidrar till allt bättre stöd ettett
föräldra-och landsting för stödet itydligare hos kommuneransvar

skapet.
kursplanersärskildahaft ambitionen framUtredningen har inte att ta

ochmodeller för hur föräldrastödet skall läggaseller exakta ge-upp
landet,efter enda lösning för helaletarnomföras. Den ettensom

Utred-således bli besviken.landsting eller kommun kommer atten
modeller ochfinnas olikastället det måste månganingen i att va-anser
från föräldrarnaslösningar väljs måste utgårierande lösningar. De som

kunskapsamhällets förafrån behovbehov och intressen att utsamt av
olikafrågor. Utredningen har dessutomoch information i vissa genom

föräldraskapet kansökt belysa hur stödetexempel verksamheter ipå
verksamheter ioch olikautformas på olika nivåer inomutvecklas och

samhället.
följauppfattning angelägetockså enligt utredningensDet attär upp,
verksam-föräldrastödjandeoch bedriva forskning kring denutvärdera

uppföljning verksamheten diskuterasheten samhället.i Frågan avom
respektive kapitel. finns behovinom Sammantaget attstortett upp-av

föräldrastödjandeföljning och utvärdering olika formerav av
finns behov forskningverksamheter kommer till stånd. ocksåDet ett av

föräldrastödetbättre kunskap vadinom specifika områden för att om
verksamhetsområden,betyder för föräldrarna och barnen inom olika

individ- ochbarnhälsovården, barnomsorgen, skolan,mödra- ochsom
fritidsverksamheter och föreningslivet.familjeomsorgen, olika

definns behov bättre statistik inom vissavidareDet ett avav
behövshar behandlat. gäller dataområden utredningen Det somsom

behovföräldrar anlitar, deltar eller harför hur imångaatt veta avsom
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olika insatser för kunna planera för föräldrastöd för kvinnoratt t.ex.
blivit misshandlade, kvinnor och intagna på anstaltmän ärsom som

och har bam.
Utredningen har haft i uppdrag det möjligtprövaatt är attom er-

bjuda alla föräldrar föräldrautbildning. Med den inriktning utred-som
ningen föreslår i detta betänkande vi detta möjligt. Viktigaatt äranser
förutsättningar dock för stödet föräldraskapetär i precise-att ansvaret

den personal föräldrar och barn har god kompetensatt möterras, som
på dessa liksom leda föräldragiupper,att ta möten att attvara

utbildning och fortbildning för olika yrkesgrupper över samt attses
föräldrar ökat och sig iuppmuntras att ta ett ansvar engagera
föräldraverksamheter. Vidare det angeläget det finns generelltär att ett
utbud verksamheter stöd föräldraskapeti detoch vidattav som ger
behov finns specialinriktade insatser tillgå. ocksåDet ärattmer av
betydelse verksamheten följs och utvärderas för skallatt attupp man
kunna bedöma i vilken mån föräldrar får bättre stöd i föräldraskapet.ett

1.1 Utredningens uppdrag

Utredningen föräldrautbildning har i uppdrag föreslå hur stödetattom
till föräldrar i form föräldrautbildning och andra verksamheter förav
föräldrar med barn förskole-i och skolåldem kan utvecklas och stimu-
leras. Utredningen skall undersöka vilka åtgärder behöver vidtassom
för utveckla och förbättra stödet till föräldrar form föräldraut-iatt av
bildning och andra verksamheter avsedda stödja och stärkaär attsom
föräldrarna i deras föräldraroll.

utredningensI direktiv bilaga 1 den föräldrautbildningattanges
mödra- och bamhälsovården för flertalet föräldrar ärsom ges genom

det viktigaste föräldrautbildningeni och föräldrastödet. Ut-momentet
redningen skall därför det möjligt alla föräldrarerbjudapröva är attom
föräldrautbildning, framför allt inom mödra- och bamhälsovården, men

inom barnomsorgen och skolan.även Utredningen skall förut-pröva
sättningarna för försöksverksamhet med föräldrautbildning under hela
förskoleperioden och vilketpå bamomsorgens föräldrastödjandesätt
roll kan utvecklas. skallDessutom utredningen möjligheternaöverse

förbättra den del den förskolans verksamhetatt innehål-öppnaav som
ler stöd till föräldrar och till barn inte har plats inom den reguljärasom
barnomsorgen.

utredningensI direktiv vissa medicinska kunskaper före-attanges
faller allt viktigare förmedla till föräldrarna, eftersom allergiatt astma,
och överkänslighet vissa blir allt vanligare och håller påämnenmot att
utvecklas till folksjukdomar. Rätt avvägda och förebyggande insatser
kan förhindra uppkomsten framtida behov behandlingsinsatser.av av
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metodervilkaundersökauppdrag därför ärUtredningens är att som
gällervadföräldrarnas kunskaperförbättradet gälleranvändbara när att

spädbamsdöd.bamolycksfall, plötsligöverkänslighet,allergi,astma,
för-tillinformationmodeller förframskall utredningenVidare ta

brukautveckling ihälsomässigaför barnetsdet skadligaäldrarna attom
under graviditeten.och tobakalkohol, droger

för-sviktar i sinföräldrardirektivenframhålls vidare iDet att som
föräldrautbildning. Intestöd ocherbjudandebehövaäldraroll kan om

parrela-konflikter ieventuellalösa sinahjälpkan de behövaminst att
fram.därförför sådant stöd börModellertionen. tas

erbju-inte nåsbelysa vilkaskall ocksåUtredningen avgrupper som
ochföräldrastödetochföräldrautbildningenorganiseradedande denav

sådanaexempel påföräldrar. Somför nå dessakanvad göras attsom
tillföräldrarflyktingföräldrar ochochinvandrar-vissanämnsgrupper

funktionshinder.med vissabarn
miljö bådeför barnensskolbarn kännermedföräldrarMånga oro

råka illaskallbarnenoroliga förvärld.skolans Deochinom är attutom
tidigrisker förmobbning ochkriminalitet,kan gälla droger,Detut. so-

tonåringarssärskilt oroliga för sinaföräldrarMångacial utslagning. är
inomvad kanskall därför görasUtredningensituation. pröva som
derasföräldrarna iför hjälpaoch påskolanbarnomsorgen, sättannat att

liv.inriktning på sinapositivmed barnarbete sinaatt enge
tillochbehovbarnen harframhålls dessutom rättdirektivenI att av

föräld-stödjaoch det viktigtföräldrarbådakontakt med sina är attatt
medverkan iför sina bam. Pappomasi gemensamtatt ta ansvarrarna

föreslådärföringåröka. uppdragetbehöver Iföräldrautbildningen att
fårpappautbildningmedverksamhetentillåtgärder syftar att ensom

för hurfinna formerhela landetgenerell formfast och attöver samt
kanbambor tillsammans med sinainteoch sompappormammor

föräldraskap.stöd i sitt
medhur barnetsuppdragUtredningen har också i rätt,övervägaatt

skydd, integ-tillrättigheter,konvention barnetsbeaktande FN:s omav
föräldraut-behandlas iberör dem kanbeslutoch delaktighet iritet som

bildningen.

angåendeRiksdagsuttalanden1.2

föräldrautbildning

underredandiskuteradesföräldrautbildningbehovetFrågan om av
be-Fråganoch folkrörelser.kommuner1960-talet inom landsting,

föräldrautbild-Från början sågsolika riksdagsmotioner.handlades i
barnmisshandel. Fråganförebyggamöjlighetningen togsattsom en
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olika utredningar Bamstugeutredningen SOUupp av 1972:26 ochsom
27, Familjestödsutredningen SOU 1981:25 och Bamomsorgsgruppen
SOU 1978:5 och 1980:27.

Riksdagens socialutskott har under 1990-talet tagit frågan iupp
flera sammanhang, 1990/91:SoU 1993/94:SoU 1993/94:SoU 29
och i betänkandet l995/96zSoU 4 Bam och ungdom påtalat vikten av-

föräldrautbildning kommeratt till stånd. Socialutskottet ansåg i detta
betänkande det bör skapas förutsättningaratt försenare föräldraut-en

bildning för föräldrar till barn spädbamstiden. sådanpasserat Ensom
föräldrautbildning borde frivillig för föräldrarna, genomförasvara men
så alla föräldrar kundeatt praktiska möjligheter delta. Utskottetatt
ansåg vidare utbildningen borde bedrivasatt inom för bamhäl-ramen
sovården, barnomsorgen och skolan kompletteras med insatsersamt
från frivilligorganisationer, såsom barn- och ungdomsorganisationer
och studieförbund. Vidare borde föräldrautbildningens syfte delsvara

ökade kunskaperatt barns utveckling, dels skapa möjlighetge attom
till kontakt och gemenskap med andra föräldrar med bamom-samt

och skolpersonal. Utskottet ansåg regeringen bordesorgs- läggaatt
fram förslag till hur föräldrautbildning under förskole- och skolåren
kunde utvecklas och stimuleras, med utgångspunkt dels i vad utskottet
hade framfört i frågan, dels i resultaten från det pågående fömyelsear-
betet med föräldrautbildning.

I utskottsbetänkandet 1995/96:SoU behandlades4 motionertre an-
gående föräldrautbildning. I motion 1994/95:SoU v18 framhölls att
det saknades föräldrautbildning i tillräcklig omfattning och landetsatt
studieorganisationer borde statligt stöd för få möjlighetextra attges att
prioritera sådan verksamhet. Behovet ökad utbildning förav
yrkeskategorier arbetar med barn i skilsmässosituationersom
underströks likaså.

Motion 1994/95:SoU 623 kd pekade på behovet tidigaav
förebyggande insatser för stärka och utveckla föräldrarsatt och barns
roll i familjen och familjens roll i samhället. I motion l994/95:A 807
s betonades behovet åtgärder för stärka papparollen ochattav
föräldrautbildningens betydelse i detta sammanhang. Motionären ansåg

föräldrautbildningatt kunde leda till delatt ännutar störrepapporna av
för barnen. Utskottetansvaret avstyrkte dessa motioner med hänvisning

till pågående beredning frågan föräldrautbildning inomav om ramen
för mödra- och bamhälsovården.

Även under 1996/97 behandlade riksdagen antal motionerett om
föräldrautbildning. I motion 1996/97:636 kd framhålls olikaatt
former föräldrautbildning har utvecklats med resultat påav mångagott
platser i landet och dessa goda exempel böratt spridas aktivt genom
exempelvis seminarieverksamhet. 1 motion 1996/972637 v framhålls
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föräldrautbildning och stöd något kan behövas under barnsatt är som
hela uppväxttid. föreslåsI motionen Socialstyrelsen får uppdragiatt att

miljon kronor för projektmedel till studieförbunden föravsätta atten
bedriva föräldrautbildning.

I motion 1996/972638 framhållsc föräldrautbildning böratt vara
rättighet för alla och den bör tidigt och pågå underatt startaen vuxna

barnens hela Verksamheten bör vidgas till omfatta allauppväxt. att
bamavårdscentraler. breddasbör till omfattaDen också psykologi.att
Vidare bör de särskilda fortsätta och utvidgas. motionIpappagruppema
1996/97:639 m framförs familjens och föräldrarnas ställning måsteatt
stärkas och det goda familjeansvaret hållbara och positivaatt ger
förebilder under hela livet. Socialutskottet hänvisade i
utskottsbehandlingen SoU 1996/97:08 till departementspromemorian
Ds 1997:6 Stöd i föräldraskapet och till hade för avsiktregeringenatt

utredningsman uppdrag läggai fram förslag fråganiatt attge en om
föräldrautbildning.

l Bamomsorgs gruppen

bemyndigadeRegeringen den juni Odhnoff29 1973 statsrådet Camilla
tillkalla högst ledamöter i arbetsgrupp sekreterare ochjämteatt sex en

med uppdrag utreda formerna för den uppsökandeexperter närmareatt
verksamheten för förskolebarn frågan för de handi-samt ansvaretom
kappade barnens förskoleverksamhet Utredningen namnetantogm.m.
Bamomsorgsgruppen.

skrivelseI hemställde1973:372 riksdagen därefter utredningom en
rörande föräldrautbildning. tilläggsdirektivI den december20 1973
uppdrog regeringen åt till tidi-Bamomsorgsgruppen i anslutning sittatt

uppdrag övergripande utredning rörande föräldrautbild-göragare en
ningen. Utredningen skulle hur föräldrautbildning skullepröva en
kunna utformas i fråga innehåll och för siktorganisation, påattom
kunna tillgänglig för alla föräldrar med barn förskoleåldem elleri ivara
skolåldern.

I Bamomsorgsgruppens betänkande SOU 1978:5 Föräldrautbild-
barnetsKring födelse, behandladening, utredningen de Övergripande

målen för allmän föräldrautbildning. Vidare lämnades förslag beträf-en
fande organisation och innehåll föräldrautbildningi inom mödra- och
bamhälsovården förlossningsvården. Förslagen tiden kringavsågsamt
barnets födelse fas Betänkandet remissbehandlades grund-och på
val regeringens proposition I978/79: beslutade168 riksdagen denattav
första fasen i allmän föräldrautbildning byggdi huvudsak på atten
Bamomsorgsgruppens förslag skulle genomföras med börjansuccessivt
den ljanuari 1980.
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Bamomsorgsgmppen fortsatte sitt arbete och slutbe-avlämnade sitt
tänkande SOU 1980:27 och behand-Barn i maj 1980. dettaIvuxna,
lades föräldrautbildning under barnens förskole- skolålderoch samt
frågan föräldrautbildning når alla i samhället. Bamom-om en som

medverkade också till olika försöksverksamheter medattsorgsgruppen
föräldrautbildning initierades och prövades, bl.a. Luleå, Västerås,i

ÄvenStockholm och Järfälla. Vuxenskolan och startadeABF, TBV
försöksverksamheter kommuneri olika efter samråd med Bamom-

sorgs

1.4 Utbyggnaden föräldrautbildningenav

Riksdagens beslut föräldrautbildning alla för-år 1979 riktad tillom en
äldrar för tiden kring barnets födelse redovisade resultatet över-av en
enskommelse mellan regeringen och Landstingsförbundet ut-om en
byggnad föräldrautbildningen. överenskommelse innebarDenna attav
sjukvårdshuvudmännen år särskild ekonomisk ersättning1980 utan
skulle genomföra allmän föräldrautbildning anslutning till barnetsien
födelse. viktiga milstolpar för föräldraut-Detta utvecklingenvar en av
bildningen i Sverige. innebar utökade kring föräldraut-De satsningar
bildningen för blivande och nyblivna föräldrar landstingen vid-och att

åtgärder för utbyggnad och utveckling föräldrautbildningentog en av
för tiden kring barnets födelse.

skedde också under och börjanDet satsningar 1980-taletstora av
1990-talet utbildning och fortbildning förinom öka kompetensenatt
och för föräldrautbildning bland mödra-intresset de anställda inom och
bamhälsovården. Verksamheten byggdes och blev desuccessivt iut
flesta fall mycket uppskattad bland de föräldrar föräld-deltog isom
rastödjande ellergmppverksamheter fick individuellt stöd.ettsom mer
Föräldrautbildningen landstingensi regi har företrädesvis inriktats på
blivande och nyblivna föräldrar. föräld-Det endast i fåtal fallär ett som
rautbildningen riktas till föräldrar med barn års ålder.över ett

höga ambitionerna föräldrautbildningDe samband med bar-iom en
födelse och under dess första levnadsår riktad till alla föräldrar harnets

dock inte kunnat infrias i alla landsting. I Socialstyrelsens rapport
Skydda skyddsnätet 1992 redovisades bl.a. föräldrar nåsalla inteatt

föräldrautbildningen i och den individuella verksamhetenattav grupp
inte tillräckligt omfattande för nå alla de föräldrar deltarinteär att som
i Samtidigt har, enligt del-många dem interapporten,grupper. av som

behov stöd.tar ett stort av
barnomsorgenGenom och skolan erbjuds föräldrarna för-viktigen

äldrastödjande verksamhet. Kvaliteten dettai stöd bygger mycket
personalens kompetens skapa och upprätthålla och förtro-att öppenen
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förhar personalenendefull föräldrakontakt. barnomsorgenInom ansvar
emellertidfungerar alla föräldrar. Alla barn omfattaskontakten medatt
utanförinnebär många föräldrar stårbarnomsorgen, vilketinte ettattav

de skulle kunna ha behovstöd av.som annars
bl.a.föräldrasamarbetetarbete för förbättraskolan pågårInom ett att

utvecklingssamtal. Satsning-tillförändring kvartssamtalengenom av
sko-kunskaperinriktade öka föräldrarnashög grad påiär att omarna
stöd,de bästakontakter med skolan.lan och öka föräldrarnas Ettatt av

barnomsorggenerellt, väl fungerandekan till föräldrar är ensom ges
och blir seddaderas barn har det bradär föräldrar känneroch skola, att

bekräftade.och

ochföräldrautbildningKartläggning1.5 av

föräldrastöd

Socialdeparte-februari inombeslutade den 22 1996Regeringen att
ochbeskrivamed uppgift kartlägga,arbetsgrupptillsätta attmentet en

Bak-föräldrastöd.föräldrautbildning ochverksamheter medanalysera
påtalathade1990/9l:SoU återigenriksdagen bet. 2grunden attvar

och behovetföräldrautbildning kommer till ståndvikten attatt avav
bilagaansåg, enligtderas föräldraroll. Regeringenstärka föräldrarna i

lyftadet viktigt återigenregeringsprotokoll 1996-02-22,till attatt var
erfa-möjligheter tillföräldrarna kunskap ochfram betydelsen attav ge

fåbordefrågormänniskors i dessarenhetsutbyte samt att engagemang
synpunkt fram-samhälletstill uttryck.möjligheter komma Urökade att

problemfall fårminska antalet där barnhölls också strävan att aven
kriminalitet,skolsvårigheter, missbruk ocholika slag i livet, etc.

for-Stöd iöverlämnade i december 1996Arbetsgruppen rapporten
innehåller kart-till regeringen.äldraskapet Ds 1997:6, Rapporten en

olikasynpunkter påföräldrautbildningenläggning och analys samtav
framtidsperspektivtänkbaraaktuella problem,verksamheters betydelse,

ingickuppdrag intearbetsgruppensoch utvecklingsmöjligheter. I att
vidareföräldrautbildning har byggtförslag.lägga fram Utredningen om

dennapå rapport.

verksamhetförebyggandeBehov1.6 av

avsnitt-har utvecklas iföräldrautbildningUtredningen nästasomom -
begreppetstödföräldrautbildning användastället forvalt i begreppetatt

stödförmedlarden verksamhetföräldraskapet. Med dettai sommenas
föräld-föräldrar.behöva roll Ioch kunskap föräldrar kan i sin somsom

möjlighet tilltill föräldrar fårockså medverkarastödet ingår attatt
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kontakt och gemenskap med andra föräldrar liknandei situation. För-
äldrautbildning innebär tillstöd föräldrarna förmed respekt derasett
integritet, deras förmåga och deras kompetens.att ta ansvar

Samhällets stöd föräldraskapeti vill föräldrarnas behovmöta av
kunskap barns utveckling och behov olikai skeden, liksom behovom

hur vård och fungerar för bam. föräldraska-Stödet iatt vetaav omsorg
dessutom möjlighet för föräldrar diskutera med varandrapet attger en

och med och värderingar vad gäller barn och barn-experter om normer
uppfostran, bamsäkerhet och barns trygghet. föräldervarjeDetta ger
möjlighet skapa och utveckla föräldraroll.sinatt egen

Utredningen föräldrautbildning det finns behov olikaattom anser av
former stöd föräldraskapet föräldrari för från det de barn ochväntarav
kontinuerligt allt eftersom barnet och utvecklas. Stödet iväxer
föräldraskapet behöver dels till de olika skeden barnetsanpassas som
utveckling följer, dels till de behov föräldrar ha.upplever sig Ut-som
redningen betonar det föräldrarna själva kraft påverkaharäratt attsom
sin och sina barns situation och det föräldrarnas ochkompetensäratt
förmåga lyftasmåste fram och stärkas. föräldraskapetStödet isom
måste därför utgå från föräldrarna själva och de behov stöd deav som
har. Samhällets därför ha beredskap stödja föräld-iär att attansvar en

på olika föräldrarna det därvid angeläget känna tillFörsätt. är attrarna
vad det finns för kunskap, material och utbud verksamheter samtav
vilka möjligheter samhället erbjudahar stöd i föräldraskapet.att

sammanfattasSamhällets kan då i att:ansvar
och landstingens för stödprecisera kommunernas istatens,0 ansvar

föräldraskapet,
underlätta initiativ föräldrar skapa nätverk, organiseratas att0 som av
föreningsverksamhet, bilda och hålla föräldragrupper, anordnai

bjuda utbildain gruppledaremöten, experter, m.m.,
stöd till vissa sårbara familjeorienteratett0 ge grupper genom mer

synsätt,
sammanställa, förmedla och kunskap tillgänglig,göra
skapa debatt kring och stimulera utvecklingen olika formerav av
föräldrastödjande åtgärder kommuner, frivilligainom landsting, or-
ganisationer m.fl.

Utredningens betänkande behandlar kommunernas och lands-statens,
tingens roll och det gäller stödet föräldraskapet. Vidareinäransvar
diskuteras de frivilliga organisationernas betydelse möjligheteroch att

föräldrar stöd i föräldraskapet.ge
Samhällets roll olikainom mödra- och barnhälso-är att arenor som

vård, barnomsorg och skola erbjuda stöd i föräldraskapet. mödra-Inom
och bamhälsovârden kan detta ske särskilda förlossnings-genom res-
pektive föräldraförberedande inom barnomsorgen och skolangrupper,
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ellerske föräldragrupper kan använda daghemmetkan det attgenom
fungeraoch skolan kanskolan mötesplats. Bamomsorgen som ensom

för föräldragrupper får stöd komma igång,startpunkt att men somsom
viktigtsjälva. föräldrar det ocksåsedan drivs föräldrarna För är ettav

skola föroch barnomsorg ellerstöd de har fungerandei sig tryggatt en
ocksåalla arbetar barn ochbarn. innebär medsina Detta att ungasom

dessutomarbeta med föräldrar. innebärmåste ha kompetens Det attatt
och fin-för föräldrarnaprofessionella kan behövas som resurspersoner

föräldraskapetefterfrågas föräldrarna. Stöd itill hands denär avnas
kompensatorisk åtgärd förförebyggande ochkan viktig attses som en

samhällefungera goda föräldrar iöka föräldrarnas kapacitet ettatt som
finnsvarför det dagförändring. motiverar ii ständig Detta även ett ge-

föräldrastöd.formernerellt behov olikaav av
föräldrarfödelsedärför samband med barnetsinte bara iDet är som

syftegiuppverksamhet medform utbildning ochhar behov stöd i avav
fm-kanskall hända. Sådant behovförberedelse inför någotatt somge

måstebarnets uppväxttid.olika under hela Detpåän sättnas om --
meningsfull,föräldrar uppleververksamhet somsomsomvara en

deras behovoch utgår frånväcker deras nyfikenhet och intresse avsom
liknande situa-med andra föräldrar igemenskap ochkunskap, samvaro

tion.
föräldrargenerellt tillVerksamheter riktas stora ge-grupper avsom

och skolanbamhälsovården, barnomsorgenmödra- och rättgernom
ochriktatoch tid för sådantgenomförda bidrag tillett att spara resurser

bredabehövs för vissa föräldrar. Denkrävande individuellt stöd, som
har blivitproblemenmöjlighet innaninriktningen dessutom att,ger
hafånga familjer kanoch svårbearbetade,manifesta störreupp som
föräldrarsida.och från samhällets Vissabehov stöd hjälp grupper avav
specifikefter varjehar behov föräldrastöd är anpassatsom merav
invand-andraasylsökande elleroch individs behov, t.ex.somgrupps

funktionshinder.föräldrar till barn medföräldrar ellerrargrupper, unga
detoch rationaliseringar det sigtider neddragningar visarI attav

föräldrastöd/utbildning inteverksamheterfinns risk mjukaatt somen
får mindretidigare personalenpåprioriteras sätt attsom genomsamma

förebyggande karaktär.verksamhetertid för gruppträffar och ärsom av
kompetensutveckling, utbildningfinns påRisken också satsningaratt

bundna eller akutaandra hand andraoch fortbildning kommer i när mer
alltmer tydligdenna utveckling börjar bliåtgärder måste prioriteras. Att

1997:6,föräldrautbildningen Dskartläggningen år 1996beskrivs i av
SocialaSocialstyrelsensBamombudsmannens årsrapport 1997 ii samt

för år 1997.rapport
Med för-viktig förebyggande betydelse.Föräldrastödet har en

ochföräldrar mödra-hållandevis kan nå många viasmå insatser man
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information,bamhälsovården skede de mottagliga föri när ärett
intresserade diskutera blivande nyblivna rollsin ellerattav som
föräldrar befinner omställningsskede Då har deoch sig i i livet. iett
allmänhet frågor gäller utveckling ochintresse barnetsstörre av som
behov, och tid delta för diskutera dessa frågor,sig i änatt attger grupp

under uppväxttid.barnetssenare
barnen finns barnomsorgen allmänhet mångainom i det iNär ges

tillfällen mellan föräldrar personal. brytstill kontakt och Dettaspontan
kontaktlätt barnen börjar skolan. Då minskar föräldrarnas dagliganär

skolan. Skolans med föräldrarnamed barnens vardagstillvaro i möten
måste därför bli anpassade till föräldrarnas behov och intressen imer

Ökadsyfte föräldramedverkan ifler skall del verksamheten.att ta av
formerskolan under hela skoltiden, utvecklingssamtal och olika av

föräldrar, lärare skolpersonal vik-mellan elever, och övrig ärsamvaro
för familjer förtiga åtgärder för bygga bra miljöer såvälatt somupp

föreläsningar diskussionsträf-skola och fritid. Olika studiecirklar, och
far komplement till samhällets föräldrastöd.viktiga övrigaär

Även föräld-det angeläget på de tidiga åldrarna ärär att satsaom
pårastöd till föräldrar med skolbarn inte minst tonåringar- motiverat-

flera tillfällen.många och frågan har behandlats i riksdagen vidsätt
barnet ochForskning också det de tidiga kontakterna mellanvisar äratt

trygghet,vårdaren prägel på barnets utveckling, desssinsättersom
ochsjälvtillit och förmåga till inlevelse i andra människors situation

livsvillkor.

Utredningens på föräldrars1.7 syn
kompetens

gäller på föräldrars och kompetens, stärka derasDet initiativatt ta vara
förmåga självtillit.klara situation, stärka självförtroende ochsinatt att

de harFöräldrar måste känna de kan påverka sina villkor ochatt att
vad demakt sina liv, det andra bestämmer deminteöver äratt som

skall och hur det skall gå till. skall finnas till handsExperterna närgöra
föräldrarna frågar efter deras råd och stöd

diskussio-Begreppet "empowerment" har blivit alltmer aktuellt i
lokal utveckling, lokalt självstyre och föri strategiernerna om preven-

tion och individensintervention. utgångspunkt i detta tänkandeEn är
kraft och tilltro till förmåga. Jag-du-relationen isin måste sättas cent-

i stället för det patemalistiska perspektivet där det är expertenrum mer
vad människor behöver. Kraft och kommerinitiativavgörsom som

underifrån måste och stärkas. empowerrnentrnodellenI äruppmuntras
folkrörelser, byalag, kooperativ, självhjälpsgrupper och aktionsgrupper
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ochkommun, landstingde naturliga aktörerna, medan ärexperterstat
Empowerrnentrnodellen byg-patemalistiska modellen.aktörerna i den

den informationindividen har kraft själv sökapå grundsyn attattger en
lojalitet mellanbehöver. bygger påhon eller han Denoch kunskap en

med tilldelar sigsolidariskt tänkandemänniskor och attett om man
erfarenheterkunskaper ochandra sinaav

skalloch rättmätiga kravföräldrarnas behovDet styraär sam-som
ochSamhället ska den informationföräldraskapet.hällets stöd i ge

de be-fram tillföräldrarna har kommitförmedla den kunskap attsom
dede har behov informationföräldrarna uppleverhöver. Om taratt av

dembestämmer åtden mycket lättare någonockså till sig än om annan
krafter föräld-främja deSamhällets roll måstevad de behöver. attvara

själv-stärka derastillit till sin förmåga ochhar, stärka derasattrarna
rollen föräldrar.förtroende i som

föräldrarmedverka tilldetta perspektiv ocksåSamhället kan med att
finns starkt samhälleligt intressefrågor där detinformeras i de attett av

grund-behöva vissinformerade. Föräldrar kanhållsföräldrarna t.ex.
kLm-gällaefterfråga kunskap. kanDetkunskap för kunna t.ex.att mer

olycks-ochnarkotika, tobak, allergimed alkohol,skapen riskerom
få den kun-de själva har eller kansjälvklartfallsrisker. inteDet är att

förAlla föräldrar kan sigföräldrar. inteskapen från andra ta av sam-
medverka tillSamhället harhällets utbud på sätt. attettsamma ansvar

stöd och service.samhällets utbuddelalla skall kunna taatt av av
ochinförställsbehov kunskap deFöräldrar har närstortett en nyav

oväntade hän-första barnet och viddesituation, väntarnärt.ex.ovan
detnyfikna pålevnadsår. Då föräldrarnaförstaunder bametsdelser är

infonnation. Enoch mottagliga fördem,skall hända öppnasomnya
förskoleverksamheten,börjarbarnet ifinnsliknande situation när sex-

pubertetenbarnet börjar komma in iskolan.årsverksamheten och i När
dåföräldrarutveckling mångaockså mycket barnetshänder det så i att

kun-och önskarföräldrarollkänna otillräcklighet i sinbörjar meren
behov.skap barns utveckling ochom

föräldrarkanför barnet,tillkrissituationer kanI vara mensom
olikaochfrån andra föräldrarför kunskapmottagligaockså extravara

förändringar igenomgripandedet skeralltså lägenDet iär närexperter.
mednåförutsättningardet finnsbarnens och föräldrarnas liv utattsom

mycketdockkantill föräldrarna. Dettakunskap och information vara
harhos demgod kompetensförutsätterkänsliga situationer somensom

Kontaktnätoch rådgivare.informatörertill uppgift fungeraatt som
ochstärkakanbidra till föräldrarnaföräldrar kan ocksåmellan att

knslägen.stödja varandra iäven
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iDefinition begreppet stöd2 av

föräldraskapet

Utredningens bedömning
kunskap och detMed stöd föräldraskapet utredningen deni0 avser

derassamhället förmedlar till föräldrar för utvecklastöd attsom
alltifrån detstärka deras trygghet föräldrarollenkompetens och i

barnets hela uppväxttid.de barn och underväntar
utformasföräldraskapet erbjudande till föräldrarStöd i är ett0 som

önskemål kunskap, informa-utifrån deras behov och omegna av
gemenskap med andra föräldrar frågorkontakt och ition, rörsom

utveckling behov.föräldraskap och barns och
Utredningens förslag:

den bemär-begreppet föräldrautbildning, iUtredningen att0 anser
medanvänds i utredningens direktiv, börkelse ersättas sam-som

föräldraskapet.lingsbegreppet stöd i

för utredningens förslagMotiv2.1

direktiv, stårföräldrautbildning, används i utredningensBegreppet som
bemärkelse.kontakt och gemenskap vid Detför kimskapsförmedling, i

etableratoch har blivit relativthar under 20 år ettanvänts snart som
förstärkahandlarsamlingsnamn för bred verksamhet attsom omen

för-kan begreppetföräldrarnas kompetens föräldraskapet. Samtidigti
pekfingerbetonadäldrautbildning uppfattas anvisande ochmersom en

villföräldrar, de inteverksamhet och skrämma bort vissa attsom anser
personalenfall inombli "utbildade" samhället. vissaI möter t.ex.av

därförtveksamhet inför verksamhetenmödra- och barnhälsovården en
vanligt hosutbildning. kanbegreppet innehåller ordet Detatt mervara

Andraföräldrar och särskilt bland fädema.den generationen anserunga
föräldrar för klaradet utbildning dagens behöverjustär attatt ensom

medsamhälleföräldrar komplextsvår och krävande roll i ettsom
många krav.

kartlade föräld-SocialdepartementetarbetsgruppDen inom som
alternativaunder hade i uppdragrautbildningen år 1996 övervägaatt

för-Arbetsgruppen begreppetbenämningar verksamheten. ansågpå att
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förkunde fungera samlingsnamnäldrautbildning fortfarande ettsom
kundeinslag föräldrautbildningenhela verksamheten, olika iattmen

fal-det enskildaefter vad relevant ibenämnas precist är mestsommer
föräld-föräldraträffar,föräldragnipper,let. kan anordnasDet t.ex.

och skolan.och bamhälsovården, barnomsorgeninom mödra-ramöten
belysaföräldraskapet förfick titeln Stöd iArbetsgruppens attrapport

syftet med föräldrautbildningen.
föräldrautbildningföräldrautbildning ordetUtredningen attanserom

utbilda föräldrarnabarahandlar intemån föråldrat. Deti viss är attom
utvecklas och bliföräldrarförutsättningar förskapa attävenutan attom

ochstärka föräldrarnas kompetensföräldraroll liksomstärkta i sin att
deras föräld-stödja föräldrarna iinnebärförmåga Det attatt ta ansvar.

raskap.
dagensbegrepp bättreUtredningen har sökt stämmer motett som

service,funktion formoch dess bredare ividgade verksamhet att geav
Utredningen hartill kontakt.möjligheterstöd,råd, samtuppmuntran

få framsvårthar varitflertal olika benämningar. Detdiskuterat attett
engelskanhandlarvad det Ipå bra visarsvenskt ord sättettett om.som

verksamheten,0rd förbelysandeParentingfinns begreppet är ettsom
svenskt begrepp.motsvarandedet saknas ettmen

benämnasbörtill verksamhetenkommit framUtredningen har att
verksamhetenstäckerdennaföräldraskapet ochstöd i närmasttermatt

kanstödtvekan inför ordethaft vissharinnehåll. Utredningen somen
underordning,ochförhållningssättuppfattas över-ett menavsom

hel-föräldraskapetstöd iliten.denna risk bedöms Begreppet somsom
föräldrautbildning.framför begreppetföredragitshet har

gäller begreppenterminologin vaddiskuteraunderlag förSom att
föl-sighar utredningenföräldrautbildningföräldrastöd och använt av

jande modell:

FÖRÄLDRASKAPETSTÖD I
FÖRÄLDRASTÖD

STÖDSTÖD ANNATUTBILDNINGEKONOMISKT
lI| riktatgenerelltriktatgenerelltgenerellt riktat

schematiskt begrep-utredningenfigur illustrerarDenna att sermer
innehålleromfattandeallmäntföräldrastöd den termenpet somsom

Utredningenoch stöd.utbildningstöd, stödekonomiskt annatgenom
alla for-omfattarbenämningföräldrastöd bredareäratt somenanser

föräldrastöd kan allaformernastöd till föräldrar. De tre varaavmer av
riktad karaktär.förebyggande ocksågenerell och vara av mermenav
stöd.informelltstödet formellt ochdela igår också inDet att
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Ekonomiskt stödI

Med ekonomiskt föräldraförsäkring, barnbidrag, bostadsbi-stöd avses
utredning-drag, ekonomiska familjestödet har endast ingått iDetosv.

fader tilluppdrag vad behandla åtgärder för stimuleragäller att attens
ökat föräldraförsäkringen.uttag av

UtbildningII

Med utbildning verksamhet med tydliga utbildningsmål och vissavses
inbegrips kursplaner eller utarbetas. Utbild-struktur, vari liknandeatt

omfattar riktadening såväl den allmänna grupporienterade densom
utbildningen.

utbildningen föräldrautbildningen påden generella ingårI t ex
föräldraskap,och studiecirkelverksamhet för föräldrar iMVC BVC,

droginforrnation riktadförebyggande bamolycksfall, alkohol- ochav
för föräldrar skolan.till föräldrar, föreläsningar i vissa viateman

utformad inforrna-riktade utbildningen individuelltDen ger en mer
med tobak ochoch kunskapsförrnedling rådgivning riskertion som om

risker alkohol och drogeralkohol i samband med graviditet, med tobak,
funk-bland utbildning till föräldrar med har vissaungdomar, barn som

be-tionshinder, eller föräldrar sviktarviss diagnos i sina resursersom
träffande omvårdnad.

stödIII Annat

medi-socialt, psykologiskt, juridiskt, tekniskt ochstöd ingårI Annat
föräld-stöd dels det generellt förcinskt stöd. Med Annat äravses som

riktat stöd.i deras föräldraroll, dels det har formen ettrar mersom av
åtgärder.Med stöd olika föräldraskapsbefrämjande DetAnnat avses

kan formpsykologiskt, socialt och praktiskt stöd i barnomsorg,vara av
individ- familjeomsorg, rådgivning ochoch skola, fritidsverksamheter,
kontaktskapande verksamhet.
Med stöd råd och kontakt föräldrarna,Annat till medäven ge-avses
menskap mellan föräldrar, nätverksbyggande självhjälpsgrup-genom

för-stimulans, befrämj ande utveckling ipositivuppmuntran,per, av en
andraäldrarollen, stödjande form ochmiljöer i service attav genom

yrkesverksamma och andra föräldrar och bryr barnen.sigser om
generella stödet kan finnas mellan föräldrar ochDet i mötet perso-

nal mödra- barnavårdscentralen, denpå och på daghemmet eller öppna
förskolan. kan finnas tamburkontakten vid föräld-Det i på daghemmet,

skolan, medi i närpolisen i bostadsområdet.ramötet mötet
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riktadeDet stödet kan här riktat till föräldrarvara grupper av som
har visat hasig behov särskilt stöd via individ- och familjeom-t.ex.av

den förskolan elleröppna BVC eller direkt stödsorgen, t.ex. genom
psykolog för stärka samspelet mellan föräldraratt och bam. Det kan
också barn-stödet till föräldrar via den och ungdomspsykiatriskavara
mottagningen PBU/BUP och familj

Målen för stödet i föräldraskapet sammanfattningsvis:är
stödjande miljö bidraratt till lyfta fram föräldrarnaattge en som som-

och på deras kompetens,taresurs vara egen
främja kunskap och trygghet hosatt föräldrarna,-
öka kontakten mellan föräldrar,att-
underlätta föräldraskapet,att-

föräldrarna stöd i deras föräldraskap,att garantera-
stödet tillgängligt förgöra alla.att-

Medlen för foräldrastödet är:
föräldrars och nätverk,grupper-
utbildning och fortbildning personal,av-
utbildning föräldrar och personal till gruppledare,av-
infonnation, råd och stöd,-
material finns tillgängligt för föräldrar och personal.som-

Stöd i föräldraskapet för samhälletär föräldrarssätt behovett mötaatt
kunskap barns utveckling och behov i olika skeden, liksomav om om

hur vård och fungerar för bam. Dessutom stödet föräldra-iomsorg ger
skapet möjlighet diskutera och värderingar vadatt gälleren normer
barn och barnuppfostran, barnsäkerhet och barns trygghet.

Med stöd föräldraskapeti utredningen den kunskap och detavser
stöd förmedlas till föräldrar för utveckla deras kompetens ochattsom
stärka deras trygghet föräldrarolleni alltifrån det de barn ochväntar
under barnets hela uppväxttid. Föräldrastöd erbjudande till föräld-är ett

utifrån deras behov kunskap, information, kontakt ochrar egna av-
gemenskap med andra föräldrar frågori föräldraskap, barnsrörsom
utveckling och behov. Föräldrar bör vid behov få riktat stödett mer
utifrån barnens specifika behov eller sina behov föräldrar. Föräld-som ,rastöd bör erbjudas alla familjer för förebygga sociala problem ochatt
för stödja familjer med särskildaatt behov. f

Stödet i föräldraskapet iskall så utformat och erbjudas på sådantvara
det upplevssätt något positivt ochatt utvecklingsbart för föräldrarsom

med barn i åldrarna 0-18 år. Det skall erbjudande till allaettvara som
önskar delta i någon form föräldrastödjande verksamhet. skaDetav ge

för utbyte tankarutrymme och idéer mellan föräldrar och mellanav
föräldrar och andra i barnets omgivning. skall förstDet ochvuxna
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skallStödetreflexioner.ochfrågorföräldrarnasfrånutgåfrämst egna
erbjudasskallallabemärkelsendenall iomfatta attdvs.generellt,vara

dendetstödet såutformamöjlighet attstöd eller egnaatt passarges
respektmedföräldrarnatillstödinnebärFöräldrastöd ettsituationen.

förmåga Syftet är attochkompetens att taintegritet,derasför ansvar.
förut-ökadefostrareoch roll attsamtföräldrarnasstärka gesomansvar

föräldraroll.utveckla sinochfinnaochförsättningar attenvar
barnetskonvention rät-i FN:sdefinieratbarn finnsBegreppet om

ål-års18uppnåtthardesstillbarnärtigheter. Där att manmananges
sammanhangdock i vissatalarföräldrautbildningUtredningender. om

skol-sinavslutatde hartill dessframungdomar,ochbarn även omom
hemmetiföräldraskapderasförbereds dessutom egetbarngång. För

bliskallsjälvatill deframoch pågårskolanoch ibarndomenunder
föräldrar.

tiderochreglerbestämdahaSkall man
skallföräldrarochförhandladiskutera,skallMan

högstadietPojke,tid.och halyssna
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utgångspunkterAllmänna3

detbildföräldrautbildningUtredningenkapitel avendettaI omger
föränd-andraochstrukturellavilkaidag,ileverföräldrarnasamhälle

olikabehovochsituationföräldrarnaspåverkar avtideniringar som
for-demografiskaspeglashandförstaIföräldraskapet.stöd iformer av

arbetslivsförhållanden.ochboendefamilje-,ändradeändringar,
harbarnFlertaletavseenden bra.mångai endetharSverigeiBarn

förhållanden.stimulerandeochunderoch tryggahälsagod växer upp
levnadsstandardenallmännadenfaktumuppenbartalla attförDet är ett

levnadsvillko-gällerintedetsammaflesta,deför attförbättratshar men
iökarpåfrestningarnaindividen,påkrav ar-alltställs störreDetren.

svårnivå atttillstigitarbetslöshetenharSamtidigt varsombetslivet. en
mångapå sättpåverkarsedan. Dettadecenniumnågotförsigföreställa

föräldra-påkravställerochbarnfamiljer störreochför barnvillkoren
skapet.

villnitia närföräldrar prataHar att
såådiska först,måstejagtidintehar senJag nu, -

dom....glömmer

familjVad3.1 är en

Familjere-begrepp.entydigtsamhället ingetmoderna ärdetFamiljen i
hus-endatillknutnaentydigtoch inteutspridda enkanlationema vara

Familje-enförälderfamiljer.förtydligtsärskiltgällerhållsenhetf Detta
kontakttillMöjlighetenoch män.för kvinnorolikagestaltar siglivet

pri-familjer. Denolikavarierande iocksågenerationerolika ärmellan
förbild attalltför snäviblanddärförkanfamiljeenheten engemära

be-relevantfamilj ekrets ärfamiljeliv. Begreppet merdagensbelysa en
nätverkutsprittinomfamiljerelationer etthursyftar påochskrivning

sig.kan te

Artikel ibelysning.internationellförvärvsarbete i enochFamiljBjömberg, U.,
Socialvetenskapligaanordnat1992majiSigtunaisymposiumfrån avantologi ett

familj.ochbarnförberedningsgruppforskningsrådets
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Med familjeförhållanden i den primära familj eenheten under barnets
uppväxttid barnet antingen bor tillsammansatt med:menas

båda sina ursprungliga föräldrar biologiska föräldrar eller adoptiv--
föräldrar

sin ensamstående ellermamma pappa-
sin ursprungliga och partnermamma annan-
sin ursprungliga och partnerpappa annan-
sina fosterföräldrar omväxlande med biologiska föräldrar eller med-
sina eller farföräldrar, andra släktingar eller andra anhöriga.mor--

Föräldrar de barnetsär biologiskaär föräldrar eller adoptivför-som
äldrar och/eller de har barnet i sin vård dagligen eller under vissasom
perioder. Föräldrar regel bådeär vårdnadshavare och förmyndaresom
för sina barn, dvs. de har både för barnetsett personliga ochansvar
ekonomiska förhållanden Dessa förhållanden regleras föräldrabal-i
ken.
Föräldrarna kan vara:

gifta och bo tillsammans med eller adopterade barn,egna-
sammanboende med barn,gemensamma-
separerade, barnet bor kvar med föräldrarna och träffarmen en av-

den andre regelbundet eller vid Vissa tillfällen,
sammanboende/gifta med barn från tidigare äktenskap,-
samboende med barn ellergemensamma-
ensamboende med barn, där förälder saknas, inte närvarandeären-

eller delaktig i barnets uppväxt.

3.2 Familjen i föränderligt samhälleett

Sedan Bamomsorgsgruppen lade fram sitt förslag i slutet 1970-taletav
har det skett förändringar i samhälletstora också påverkar föräld-som

behov kunskap och samhällets intresse nå föräldrarna.rarnas av attav
harDet under tid skett förändringar familjestrukturenistorasamma

och familjebildningen. Det också vanligareär i dag tidigare medän
familjer har komplicerade familj beståremönster,som t.ex. av samman-
flyttade med barn från tidigare äktenskap.par

Totalt finns det i Sverige drygt miljonl bamfamiljer och tvånära
miljoner barn i åldrarna årñ0-17 flestaDe barn föds i familjer med två
föräldrar. Fyra fem barn i åldrarna 0-17 år lever idag tillsammansav

2Barnets rättigheter och samhällets skyldigheter. Lagar och regler. Wahlström
Widstrand, 1991.
3Undersökningen levnadsförhållanden 1994/95. SCB.om
4 Befolkningsstatistik 1996 del SCB.
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föräldrar 0-2 årBland de barnenmed båda biologiskasina yngsta
förföräldrar, medan andelen 68%med bådalever 91 % sina är ton-

Åren det % 13-17-åringama1984-1985 75åringarna. somvar av
sjunkitsåledesbiologiska föräldrar. Andelen harmed bäggelevde sina
särskiltgällertill 1990-talet.1980-talet början Detfrån mitten avav

barnen.utsträckning de Jufullt likatonåringarna, inte i stor yngremen
föräldrarnadet de ursprungligabarnet blir desto vanligareäldre är att

sammanfllängre leverinte
År föräldraralla nyfödda barnhälften, %,hade 551990 än avmer

desamboende. 9 %hade föräldrargifta och 36 % avsom varsom var
samboende medGifta ellerensamståendenyfödda barnen hade mor.

familjer ochallavanligaste familjetypen 34 %barn dentvå avvar
familjer.allaflera barn utgjorde 12 %gifta/samboende med ellertre av

ochfamilj med bådeingår iflesta barnDe pappa, menmammaen
giftavanligare föräldrarna intedettill skillnad från tidigare ärär att

nyfödda barnalla1960-talet hade 5%varandra. börjanmed I ca avav
tillandel ökat1980-talet hade dennaslutetsamboende föräldrar. I av

40%.7

årminskat underBarnafödandet har senare

mellanhar sedan 1980-talet varieratföds årAntalet barn sompersom
ochåren 1990till 124 000 barnfödda barn år 1983lägst 92 000 ca

år. Fö-föddes barn120 000Under perioden 1989-19931991. perca
åren.minskat påtagligt under dedärefterdelsekullama har senaste

födasberäknasoch barnunder år 1996 91 000barn föddes00095
generationenvilken utsträckning denFrågan iunder år 1997. är unga

andra intressen,barnafödande med karriär ochdet möjligt förenaattser
inverkar påoch dålig inkomstarbetslöshetvilken månoch i

skaffa bam.benägenheten att
1970-fler slutetföräldrar betydligt ifinnsDet änstor aven grupp -

omkringförstfår första barnsittoch början 1980-talettalet somav -
förstaäldre ochbetydligttrettioårsåldern. alltså närDe är mer mogna

fäste påharskaffa utbildning ochhar hunnit sigbarnet kommer. De ett
tidi-medvetnaföräldrar sannoliktarbetsmarknaden. Dessa änär mer
ochinformeradebehovetföräldrargenerationers attav varaomgare

kunskap iintresseradeförberedda bli föräldrar. Depå är attatt av

5 årenfrån 1992-93. SCB.Uppgift mätning
6 Levnadsförhållanden.89 i serienoch deras familjer 1992-93. RapportBarn nr
SCB.
7 årfamiljeförhållanden 1990.år ochfamiljeförhållanden 1985 BarnensBarnens

9401.SCB, Be 13 SM 9201 resp.
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olika bamfrågor och kontakt och dialog med andra föräldrar iav en
liknande situation.

Gruppen riktigt mödrar föder barn redan i tonåren för-ärunga som
hållandevis liten. Bamafödandet har främst minskat bland kvin-unga

kvinnor har låg utbildning eller saknar arbetsrelateradnor, som som
inkomst däri ingår både studerande och arbetslösa. Dessa hargrupper
ökat under år. viktigEn fråga i vilken mån kvinnorär sak-senare som

arbetsrelaterad inkomst på längre siktäven frånavstår föda bam.nar att
Om denna utveckling fortsätter kan den få långtgående samhälleliga
konsekvenser.

I Sverige får högutbildade kvinnor barn i utsträckningsamma som
tidigare. I andra europeiska länder väljer karriären fram-stora grupper
för barnafödandet. Frågan hur bamafödandetär kommer påatt utse
längre sikt. Kan starkare stöd i föräldraskapetett i kombination med en
förändrad arbetsmarknadssituation i positiv riktning påverka unga
människors benägenhet bilda familj och barnatt

Ombildade familjer

I ombildad familj har den ensamstående modern eller fadern fåtten en
och barnen har därvid fåttpartner styvfar eller Närmareny styvmor.en

hälften de barn varit med separation mellan föräldrarnaav som om en
kommer leva i ombildad familj.att Ca 4 % alla bam föds isenare en av

ombildad familj och blir halvsyskon till de barn föräldrarna haren som
från tidigare familjebildningar.

Enligt den s.k. ULF-undersökningen levnadsförhållanden årenom
1992-93 levde 3 % 3-6-åringama och 12 % 16-17 åringama iav av
ombildade familjer. Av 17-åringama har drygt 30 % upplevt derasatt
familj esituation har ändrats minst gång.en

Skilsmässor och separationer

Familjestrukturen har förändrats under de femton åren. Allt flersenaste
barn får uppleva separation eller skilsmässa under Varjeuppväxten.en
år upplever 40-50 000 barn och ungdomar deras föräldrar skiljs.att
Den mätningen avsåg år 1991 ochsenaste då gällde det 46 barn000 i
åldrarna 0-17 år, vilket ökning medär 17 % sedan år 1986.8 Dåen
upplevde 39 barn000 deras föräldrar separerade.att Om separationerna
skulle omfattning år 1991 skulle 42 % alla barnvara av samma som av
före sin l8-årsdag få uppleva deras föräldrar flyttar isäratt

8Barnens familjeförhållanden år 1990. SCB, Be 13 SM 9401
9 Se not
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ellerfrånskildaÅr l7-åringamatredjedellevde drygt1990 enaven
denförlorat%uppskattningsvis 3hardem enaföräldrarna. Avbägge
mycketsighar visatSeparationsriskendödsfall.° varaföräldern genom

förRiskenföräldrar.gifta attförsammanborföräldrar änförhögre som
föräldrarnaberoendeocksåskallföräldrar är ombarnens avseparera

någotocksåför separationRisken äreller inte.barnhar gemensamma
Riskenbam.med äldrefamiljerförsmåbarnmedfamiljer änförhögre

ursprungligasinamed bådatillsammansborbarnetminstär om
biologiskamed sinaborgifta. Barnoch dessaföräldrar är som

skallföräldrarderasrisksågånger attsamboföräldrar löper stortre
barngifta. Förvarithadeföräldrarderasmedjämfört omseparera

ärellermeddvs styvmamma,familjer,ombildade styvpappabor isom
upplösas.skallfamiljebildningendenhögreytterligarerisken att nya

fa-förriskensedangällerfamiljerna attombildadedeInom
sammanboendeförälderdärfamiljer ärblandmilj störreär en

gift med sinföräldern partner.ärnärmed än nyapartneren ny

föräldrarEnsamstående

barn,medfamiljeralla20 %dvsfamiljer, nära200 000bestårdagI av
bestårbarnfamiljerallabarn. 12 %ochförälder avensamstående avav

fa-dock ifödsbarnflestabarn.med Deförälderensamstående etten
År andelen1990föräldrar.ursprungligabåda ny-med sinamiljer var

under%5Andelen%.ensamstående 6-7medbamfödda varmor
arbetskraftsundersölcning-frånuppgifterEnligtl970-talen.och1960-

medökatårunder 17med barnföräldrarensamståendeantalethararna
antalethadeperioddennaUnder1995.och1985mellan åren00021ca

till00030drygtmedökatförälderensamståendemedförskolebarn en
med 46 %.ökningbarn,96 000 en

liknande situa-föräldrar iandraträffabehovhaFöräldrar kan attav
för-kandemvarandra. Förstödråd ochochsjälvadetion avsom

bostadsområdet. Förkontaktpunkt ibetydelse en-haäldragrupper som
ellersig ärboende hosbarnhar sittföräldrar um-samstående somsom

föräldrarandra ännumedkontaktbehovetkangängesföräldrar, varaav
större.

tonåringartillFöräldrar

Detsinfem hosfallfyrabor iföräldermedTonårsbam mamma.aven
Blanddet.flickor görmed sin änpojkar bor attvanligare attär pappa

SCB.1994:2.Demografiska1° familjen. rapportersvenskadenFakta om
10.Se not
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tonåringarna bor 67 % med sina ursprungliga föräldrar. Detta kan jäm-
föras med de barnen där 90 boryngsta %än tillsammans med sinamer
ursprungliga föräldrar.

Att förälder med för tonårsbam ställer specifika krav påvara ansvar
föräldrarna och många föräldrar skulle ha behov dela sina erfa-attav
renheter med andra föräldrar i liknande situation. Vissa föräldrar kan
lösa detta de har nätverk däratt de kan jämföra och disku-genom egna

frågortera tonåringars förhållanderör till vuxenvärlden,som vuxnas
påverkan och tydlighet i gränssättning. Andra föräldrar kan känna att
de egentligen inte har någon tala med och deatt inte heller får stödatt
från skolan. Pappor inte bor tillsammans med sina barn löpersom stor
risk isolera sig, eller bliatt isolerade, i sitt föräldraskap. Detta ställer
särskilda krav på det föräldrastöd samhället kan erbjuda.som

Invandrarfamiljer

Invandringen till Sverige har förändrats väsentligt sedan 1970-talets
början från arbetskraftsinvandring till invandring flyktingar ochav an-
höriga till dessa. Under 1990-talets första hälft dominerade de asylsö-
kande och anhöriginvandringen. Idag det dock betydligtär färre perso-

söker asyl i Sverige under börjanän 1990-talet. Drygtner som vartav
femte barn i Sverige invandrarbam förstaiär eller andra generationen,
vilket påverkar behovet och inriktningen på samhällets föräld-av
rastödj ande verksamhet.

I vissa invandrargrupper det något vanligareär skiljer sigatt änman
i helsvenska familjer. finnsDet dock vissa etniska där integrupper man

skilsmässa. deAv l3-åringaraccepterar hade utländska föräldrarsom
levde 72 % med båda sina föräldrar, medan 79 % 13-åringama medav
helsvenska familjer levde med sina ursprungliga föräldrar. Andelen
barn levde tillsammans med båda sina biologiska föräldrarsom var
lägst 61 % bland de 13-åringar hade svensk och utländsksom en en
förälder.

Arbetslösheten ökar

Arbetslösheten bland människor och bland barnfamiljer betyd-ärunga
ligt högre tidigare. Alltförän många ungdomar har svårt reelltatt ett
fäste på arbetsmarknaden. Detta påverkar familjens ekonomi, föräld-

och ungdomarnas självkänsla, och tilltro till framtiden,ramas status
dvs. faktorer grundläggande betydelse i föräldraskapet.av
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grupp2visar arbets-Ensamföräldrarna attRapporten utsatten-
sedan slutetökatförskolebarn år harmed 0-6bland kvinnorlösheten
fortfarandeochsedan dess varitArbetslösheten har1980-talet. ärav

förförskolebarnkvinnor medensamstående änförhögre
åldrarnaBland kvinnor imed förskolebarn.sammanboende kvinnor
år 1995.till 33 %från år 1989arbetslösheten ökat 13 %har20-24 år

tillfrån %ökat 2har arbetslösheten25-34 årkvinnor i åldrarnaBland
period.under15 % samma

År ensamstående kvinnorsamtliga40 %saknade1995 nämnare av
fördubblingförvärvsarbete. Dettabarn under årmed 7 är nästan en

möjlighe-dramatisk försämring iinnebärochjämfört med år 1988 en
Även mödrar medensamståendetill försörjning.tema grupper avegen

för-försämradfåttharensamståendebarn och avsevärtäldre enpappor
utveck-ekonomiska krisen,denföljdsörjningssituation till menav

påfallande.fullt likalingen här inteär
arbets-år haråldrarna 7-16med barn ikvinnorensamståendeFör

frånår 4%25-34kvinnor i åldrarnaBland dessalikaså.lösheten ökat
betydligtmödramaensamståendebland deArbetslösheten ärtill 18 %.

möd-blandspecielltlandsdelar,i övrigaglesbygdsornrådenhögre i än
Tillfälligundersysselsatta.där %förskolebarn, 25med varauppgesrar
specielltperiferautbredd de regionerna-iocksåsysselsättning är mera

förocksåarbetslöshetHögkvinnor.för denna rapporterasgrupp av
utländsk bakgrund.medensamstående mödrar

medantalet barnhar fört med sigarbetslöshetenväxandeDen att
År barn i000kraftigt. levde 181990ökatföräldrar hararbetslösa

Årförvärvsarbete.eller hadeVilka varkenfamiljer i mammanpappan
barn000och 230till 000barn ökat 100hade denna1995 näragrupp

sedanmed 000ökning 175arbetslös,förälderhade minst ensom varen
harensamståendefamiljer medochInvandrarfamiljerår 1990. mamma

drabbatgradarbetslösheten har i höghårt. högasärskiltdrabbats Den
arbetslöshe-gällerdetoch kvinnor. Närbådesmåbarnsföräldrar, män

dedetarbetskraftsundersökningarna ärutveckling visar att yngretens
negativahar haft denensamstående mödrarna,särskilt de mestoch som

utvecklingen.
pålarmsignaler tyderkommit atttid har det ocksåPå somsenare

och denarbetslöshetenden växandeföljdfar illa tillallt fler barn av

1996.Z Fakta/kunskapergruppEnsamföräldrarna utsatt nren-
Socialdepartementet.Välfárdsprojektet,

red.13 PG.Starrin, Svensson,B.,Eriksson, Pettersson,B.,C.,G.,Boström,
1996:86.Folkhälsoinstitutetoch välfärd,folkhälsaArbetslöshet,

"l Socialstyrelsen.1997:14.SoS-rapportSocial 1997.rapport
5 Se 13.not
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ekonomiska ojämlikheten samhället.i Två skolundersökningar bland
ungdomar i årskurs och visar4 9 ungdomar årskursi 9 uppvisaratt
psykosomatiska besvär i högre utsträckning deras föräldrarnär är ar-
betslösa de det.inte Många barn och bådeungdomar i årskursnärän är
4 och oroliga för föräldrarna9 skall bli arbetslösa och mår betyd-är att
ligt andra bam.sämre än

familjerBarn och krisi

Antalet anmälda brott barn och och sexuellamisshandelmot unga,
har ökat under den tioårsperioden. Andelen barnövergrepp senaste som

varit föremål för samhällsvård har varit konstant sedan mitten 1980-av
talet. årskullAv barn placerar socialtjänsten fortfarande drygt 3 %en

hemmet någon gång under före ålder. kan18 års Detutom uppväxten
gälla allt från dags omhändertagande till under längre tid,insatseren

ungdomshem.på Omkring tredjedel dessa barn och ungdo-t.ex. en av
omhändertas samtycke från vårdnadshavaren.utanmar

aktuell SCB-undersökning och agaEn Barn visar 30 %attom av
högstadieelevema och högre andel denågot de atten av vuxna uppger
har blivit för bestraffning föräldrarkroppslig någon sinautsatta av av
före tonåren. Elever födda utomlands utsträck-iär störresom uppger
ning, elever födda agade. Blandi Sverige, de har blivitän är attsom
dagens högstadieelever någon de blivit agade regel-procent attuppger
bundet sin eller far.av mor

finns vidare tendenser till ökat drogmissbruk, brotts-Det grövreen
utveckling och våld bland i samhället. tidiga insat-Degrövreett unga

förebyggande syfte blir därför alltmer Föräldrar be-i angelägna.serna
höver också kontakt med varandra för förhåll-diskutera sittattmer
ningssätt och höra hur andra föräldrar fungerar medtillsammans sina
tonåringar.

Förekomst mobbning skolorna hari också blivit ettav mer upp-
märksammat problem och mobbningen har fått oroväckande storen
omfattning. skolpersona-det gäller motverka mobbning spelarNär att
lens roll.och inte minst lärarnas inställning och storengagemang en

skolornaTrots skyldiga ha handlingsplan mobbningäratt att moten
saknas sådan på många skolor. ovanligt lärarna omed-Det inteär äratt

mobbning förekommer. Mobbning kan svårvetna att attom vara upp-

6 och undersökning inställning,Barn En och högstadieeleversaga. om vuxnas
erfarenheter och kunskap. Demograñ med barn och familj SCB.1996:
7 slårHagquist, C., Starrin, krisen de uppväxtvillkor iB., När Om 90-mot unga.
talets Sverige. Gotab. 1997.
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eleveroch förmåga ochtäcka, läraren kan brista i somengagemang
for.alltid vad demobbats berättar inte är utsatta

m.fl.,°enligt studie StaninEleverna själva efterlyser, meren av
ochlärarna mobbningenfrån lärarnas sida, måsteatt seengagemang

okunnigaockså föräldrarnavåga ingripa. Eleverna är attatt omanser
ef-för mobbning.delaktiga mobbning eller Dederas barn iär utsatta

och förför barnfrån föräldrarnas sida sinaterlyser mer engagemang
Även frågor behöverhär finns angelägnaskolan helhet. upp-somsom

skolan,medmed föräldrarna i derasmärksammas tillsammans möten
och särskildaföräldraträffar, temadagar ividt.ex. grupper.

Effekter besparingarav

lqaf-förhar under de årenSamhällets vård och service utsattssenaste
prioriteringslcrav. gäller inombesparingsåtgärder och Dettiga t.ex.

skolan. framhåller sin års-Barnombudsmannen ibarnomsorgen och
verksamheter bamom-nedskärningar inom1997 t.ex.attrapport som

till alltoch skola under år har lettskolbarnsomsorg störresenaresorg,
dessa sekto-personaltäthet. inombarngrupper med lägre När grupperna

får barnantalet blir färre varjeblir samtidigtstörre som vuxnarer
grad kon-och då högremindre tid för vuxenkontakt. måste iBarn unga

innebärafrån de sida. kankurrera uppmärksamheten Det attvuxnasom
blirmedan andra, utagerande,barn drar undan,känsliga sig stö-mer

barnen,Särskilt allvarligt det för de minstaför bli sedda.rande äratt
mellan kom-sårbara." finns också skillnaderDetär storamestsom

skillna-liksomoch innehåll i verksamheter,vad gäller servicemunerna
prioriterarformer Vissa kommuneravgifter för olika service.der i av

bespa-barnfamiljer, och bättre servicetillviss service, trotst.ex. ger en
ringar.

påverka det före-ofrånkomligenbesparingar kommerFortsatta att
tidsmässigatill tidiga detbyggande arbetet, möjligheterna insatser, ut-

fort-utbildning,för arbete och satsningar påmed vårdrymmet omsorg,
bespa-Samtidigt kan krav påbildning och andra stödjande insatser.

ökadtill organisatoriska förbättringar,ringar och prioriteringar leda
anställda med högre kompetens.samverkan, liksom satsningar på

8 mobbningen. och förslag mobbning.Blunda inte för BO:s rapport mot
Barnombudsmannen 1997.
9 förSundh. i Värmland, CentrumHagquist, C., Starrin, B., M., Ung
folkhälsoforskning. 1990.
2° vård Socialstyrelsen.Social service, och i Sverige 1996.omsorg
2 årsrapportBarndom spår, 1997.BO:ssätter
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finnsDet risk strukturella förändringar och besparingaratt inne-en
bär personalen inom mödra- och bamhälsovårdenatt får mindre tid för

leda det föräldrastödjandeatt arbetet. Samtidigt har antalet nyfödda
barn minskat under år, vilket borde kunna förutrymmesenare ge mer
kontakter med föräldrarna.

Bamomsorgen har byggts och blivit rättighet för alla bam. Ef-ut en
terfrågan på barnomsorg har också ökat. Inom barnomsorgen har mins-
kade parallellt med kraftig utbyggnad, inneburitresurser, atten perso-
nalen inte alltid kan lika mycket tid tidigareavsätta för den dagligasom
kontakten eller för kvällsträffar med föräldrarna. Andra effekter be-av
sparingar har varit antalet förskolor minskatatt öppna och öppet-att
hållandet vid dessa har begränsats. delEn den föräldrastödjandeav
verksamheten till hemmaföräldrar och deras barn har därigenom för-
svunnit.

skolansInom område har minskade inneburit klasser,störreresurser
minskade insatser för barn med behov särskilt stöd, minskade elev-av
Vårdsresurser finnsDet många oroväckande tecken på belast-attosv.
ningen hos den psykiatriska barn- och ungdomsvården har ökat i takt
med elevvården reducerats. Samtidigtatt bampsykiatrin för be-utsätts
sparingar. För lärarna ställs ökade krav på tid för samtal med föräld-

tid för föräldraträffar och utvecklingssamtal. Tiden för dettarama,
måste delas med lektionerundervisning, förberedelse för och andra
uppgifter.

Teknisk utveckling

Samhället präglas också allt snabbare teknisk utveckling medav en
bl.a. medieutbud helt annorlundaett förär femton-tjugo årän lsom se-
dan och påverkar infonnationsspridning och levnadsvanor. Detsom
finns ochTV video i de flesta hushåll. TV-utbudet har vuxit och

tillgång till paraboler och kabel kan hushållen delgenom ta ettav
betydligt programutbud ochstörre fler TV-kanaler tidigare. blirDetän
också vanligare videogram, datorer och CD-rom finnsatt tillgå viaatt
bibliotek, skolor, kommunala och statliga förvaltningar, i hemmen,

Många har hemdatorer och det blir allt vanligare hushållenm.m. att
kopplar in sina datorer på datanätet för kunna kommunicera medatt ,andra i Sverige och världen.

iDen datatekniken kan användas för utarbeta instruktivat.ex.nya att
och informerande föräldrastödjandemed inriktning. Dettaprogram ger

möjligheter nå föräldraratt större med kunskap och in-nya grupper av
formation i olika bam- och föräldrafrågor. Detta också föräldrarger
möjlighet kontakt med andra föräldraratt och intressegmpper för att
utväxla information och få stöd och hjälp varandra. Dettaav ger nya
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möjligheter för föräldrarna få aktuell information vägledning,ochatt
vilket positivt. kan dock bidra till klyftorna mellan olikaDet ökarär att

samhället, det fallet mellani i här dem kan del in-tagrupper avsom
formationen och kan.dem intesom

Föräldraskap i dagens3.3 samhälle

Vilka krafter samhället stöder och vilka föräldraauktoriteti undergräver
och föräldraansvar Vad får föräldrar för ochsignaler från näringsliv

Äroffentliga arbetsgivare det föräldraledighetpositivt sint.ex. att ta ut
eller hemma med sjuka barn Vilka förutsättningar barn ochharvara
föräldraskap dagens samhällei

värdeladdade frågornågra speglar splittring iDetta är som sam-en
hällets förhållningssätt införtill föräldraskapet och föräldrar ställssom

de funderar bilda familj och under barnens uppväxttid.på För-när att
äldrar förväntas både föräldraskapklara och förvärvsarbete, samti-av
digt i samhället ökar.tempotsom

krafterTill stödjer föräldraskapet dagens samhälle hör dei nät-som
verk och sammanhang de flesta föräldrar famil-och barn ingårsom
jens möjlighet och förmåga till försörjning, förekomsten godaegen av
miljömässiga och andra förhållanden bostadsområdet, samhälletsi ser-

och ekonomiska stöd till bamfamiljema.vice Till sådana positiva
"krafter" hör också tillgången till mödra- barnhälsovård, bamom-och

skola, föreningsliv, utbud fritidsveksamheter och kulturellasorg, av
verksamheter familjens möjligheter utbud.och del dettaatt ta av

Till krafter undergräver föräldraskapet arbetslöshethör bl.a.som
dessutom tryckoch dålig ekonomi. för kommersielltBarn utsättes ett

medier, utbud frånreklam i olika butiker, påverkanigenom av varor
kamrater, Utbudet våld i media, de förråande ochaction-m.m. av
våldsfilmema, underhållningsvåldet och olika slagi TV TV-serier av
hör också till de krafter familjens och påverkarin i livträngersom som
familjens och barnens känslapå sin tillvaro, och kan skapasyn ensom

otillräcklighet och inför framti-otrygghet i den dagliga tillvaron ochav
den. Familjen kan ha mobilisera motkraft desvårt att motegen
kommersiella krafter och spekulativa barn och familjintressen som

för. Trots detta finns allmänt stark medvetenhet och viljautsätts sett en
hos dagens barnfamiljer påverka sin situation.att egen

krissituationer människors självförtroende värdighetI och påsätts
Många människor känner socialt tryck hurstora överettprov. man

"lyckas" förverkliga sina ideal eller hur uppfyller mål omgiv-man som
förväntarningen sig skall nå. Självrespekten självförtroen-ochatt man

det kan bli hotat inte, åtminstone till levaviss nivå, kanom man en upp
till sina eller andras ideal. Föräldrar kan uppleva på grund attstress av
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Vetenskapligaekonomi, boende,for barn,de har m.m.ansvarensamma
hjälp de hamnar imänniskor sökerstudier har visat utsattanäratt som

hjälpen.kränkta denhar blivitupplever desituationer att gerav som
ofta på ioch värdighetsjälvförtroende, hederSjälvrespekt, sätts prov

upplevt"hjälparen"Samtidigt kansådana situationer. att mottagarentro
stöd avstårellerskulle behöva hjälpMångakontakten positiv. somsom

fördomargrund de harhjälp påeller inte sökavågar att omav
föräld-också påverkar vissagrundsyn kanske"myndigheten". Denna

ellerföräldraträffar barnomsorgentill ibenägenhet söka sigattrars
barnhäl-mödra- ochföräldrautbildningen inomskolan, möjligen också

sovården.
medvetenhet sinaföräldrars ökademotkraft till dettaviktigEn är om

har be-barnstöd utveckling,stimulans och i sinbarns behov attomav
Medvetenhetenbekräftade i sig.ochhov bli seddaatt som personerav

aktivtarbetarökat. Många föräldrarbetydelse harföräldraskapetsom
kontakt medochkunskap, informationsökermed föräldraskap,sitt

andra föräldrar.
ochmellanjämställdhetenocksåförändring mänpositivEn är att

papparollen.till förändrahar bidragitökat och dettakvinnor har attatt
och likadel ide skall likadet självklartflestaDe ta storattmän anser

barnetsutvecklinguppfostran ochför barnssinastort mor.somansvar
sambandföräldraledighet iockså sintidigareflerNågot män än uttar

och flerförsta levnadsårunder barnetsfödelse och män ärmed barnets
konstateraskansjukdom. Samtidigtmed barnshemma samband sinai

betydligtföräldraförsäkringenkunna höja sittskulle uttagmännenatt ur
sker dag.vad iänmer som

harmoni på-trygghet ochupplevelseFamiljens och individens av
upplevelsenordnad försörjning,haverkas bl.a. att en me-avavav en

ochsammanhangsocialtkänslan ingå iningsfull tillvaro, att ettavav
från omgivningen,upplevelsen respektstödjande nätverk,ha attett av

samhällsgemenska-delvillkor ochpåverkakunna sina vara en avegna
självtillit.och Be-självuppfattning, självförtroendepåverkarDettapen.

växlarfamiljer. Behovenolika för olikastöd kan dockhoven utseav
ekonomiskaochutveckling, efter den socialaalltefter ålder ochbarnets
därförför familjerna måstefamiljen leversituation Insatsema vara

familjemas behov.flexibla och tillanpassas
debamfamiljema iförändringar föroch viktigaAndra positiva är att

vilket harförvärvsarbetande,båda föräldrarnaflesta familjer är numera
minskatavseende ochfamiljen ekonomisktförbättrat tryggheten för i

ellerarbetslösföräldern skulle blisårbarheten de fall denit.ex. ena
till bättrehar byggtshamna andra pressade lägen.i Bamomsorgen ut en

medicinsktockså långt vad gällerbehovstäckning. Samhället har nått
medvetenhetfinns ökadkunnande och hälsoprevention. Det omen
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utveckling och planeringenuppväxtvillkor, barns hälsa och ibarns av
ökadbehov. finns ocksåboendemiljön med hänsyn till barns Det en

föråtgärdermiljö och behovetmedvetenhet risker i barns attavom
rättigheter harbarnetsbamolycksfall. konventionförebygga FN:s om

barnsför förbättramedverkat till åtgärderblivit alltmer känd och att
villkor.

förälderVad riktigt braär en
föräldrar.tjatar, vissaEn inte somsom

domtill något, så fortsättermina föräldrarNär attsäger
det de vill."fast jag påtjata göravägär att

enkeltheltska bry sigDe om en
kanskedetinte bryr sig,så föräldrarkanske inteDet är att

intesåsig tillräckligt ellerså de inte bryr attär att man

de bryr sig.uppfattar att

föräldrar.med andra Detkan braDet att pratavara
meddiskussionkanske hajag,viktigaste, är atttror en

tilldirektbarnen liksom kansåbarnen samtidigt, sägaatt

och intepåverkadskulle litekanske jag blide Manvuxna.

viktigamed.föräldrarmina Detså mycket ärsäga varom
fåmåsteföräldrardet klarttala med barnen, är attatt men

Flicka år.med varandras lOprata

Vad snäll förälderär en
kanoch fel,och visaMan måste rättsträng manmenvara

kärlek på sätt".också visa annat

förälderkompis fast denFöräldem ska ärsom envara

mellanstadietElever ikan med en.sakergörasom
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Samhällets3.4 och föräldrarnas föransvar

stödet föräldraskapeti

Föräldrars behov föräldraskapstöd i sitt kan utifrån två perspek-av ses
tiv eller modeller:

föräldra- eller individansvarsmodell ochen-
samhällsansvarsmodell.en-

modeller hängerDessa egentligen det finns vissanära samman, men
skillnader i grundsyn mellan dem. Modellerna det kan finnasvisar att

"uppifrånperspektiv och "underifrånperspektiv" stödet för-på iett ett
äldraskapet. illustreras hur föräldrastödetDet planeras, initieras,av an-

Ärordnas, erbjuds och genomförs. det föräldrarnasamhället eller som
Ärinitiativ till föräldragnrpper och andra verksamheter det föräld-tar

efterfrågar eller samhället det finns behovatt ettrarna som som anser
Är det eller föräldrarna själva verksamhetenleder Hurexperter som
bjuds föräldrarna villkor bedrivs den föräld-in På eller börvems
rastödj ande verksamheten genomföras

öräldra- eller individansvarsmodellenF-

Föräldra- eller individansvarsmodellen ifrån da-utgår grundsynen att
föräldrar mindre benägna tidigare generationers föräldrarär än attgens

anvisningar och direktiv från och myndighetsföre-acceptera experter
trädare. Föräldrar vill i stället själva söka informationinitiativ,ta egna
och kunskap utifrån ka-sina behov och på sina villkor. Föräldrar är
pabla information ochsjälva söka den den kunskap de behöver. Deatt
vill ha inflytande och påverka ochsin situation möjlighet kunnaöver att
ha aktivt inflytande den verksamhet de eller deras barn deltaröver

samhällets formerhandlar då från sida erbjuda olikaDet attom av
till föräldrastöd,möjligheter det föräldrarna väljer. Ex-ärattmen som

empel stöder detta försök i olika skolor föräldrarvisarär attsom som
vill medverka och ha inflytande skolan och vill delaktiga ii deatt vara
skolans arbete. Föräldrarna kan också till och driva för-initiativta
äldragrupper och vid behov bjuda träffa.in de villexperter som

föräldra- eller individansvarsmodellen det för föräldrarnaI viktigtär
finnsdet mångfald i de former föräldrastöd samhället ochatt en av som

andra erbjuder och det föräldrarna själva vad de deltarär avgöratt som
elleri själva och hur detta skall ske. detorganiserar, När ärnärsamt

föräldrarna talar vad de har behov blir de också mottagligasom om av
för information och kunskap. handlar den personligaDet ytterst om
integriteten och möjligheten kunna påverka sin situation.att
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Föräldrarnas behov skall enligt föräldra- eller individansvarsmodel-
len utgångspunkten för och erbjudanden. rollExperternasvara resurser

finnas till hands konsulter på föräldrarnas besvarapremisser,är att som
föräldrarnas frågor, dem råd stöd.och professionella iDege grupperna
samhället får då aktiverande och igångsättande roll stället förien en
anvisande och föreskrivande roll. professionella har dåDe grupperna

främjande och funktionstödjande de traditionellaän expert-mer av en
kan bidra tillDessa det skapas stödjande miljö förattgrupperna. en

föräldrarna befrämjar utvecklingen föräldrarnas kraft ochsom av egen
kompetens.

Föräldra- eller individansvarsmodellen bygger på alla föräldrar äratt
aktiva och handlingskraftiga eller de företagsammaäratt som suc-

drar med andra föräldrar.cessivt sig föräldrarna det viktigtFör är att
den foräldrastödjande verksamheten deras behov. Annarsmotsvarar
finns det risk föräldrarna inte finner verksamheten meningsfullstor att
och den inte dem på det dennår tänkt fungera.sättatt attsom var

Enligt denna modell kan det felsatsning vadutgå frånattvara en
föräldrar behöver och anordna verksamheter utifrån detta.tror attman

stället angelägetDet i reda på vad föräldrarna önskar. Detär att tamer
ideala naturligtvis föräldrarna själva kommer fram till vad deär att är
intresserade diskuteraroch olika alternativ, initiativ tilltarav egna

eller för fram förslagsina till anordnama föräldrastödet. Igrupper av
linje föräldragruppermed detta skulle kunna föräldrarna,t.ex. styras av

själva dagordningen, bestämmer för verksamhe-strukturensättersom
verksamhet de behöverbeställer den från samhället.ten samt

Som exempel projekt i stadsdelen Holma detvisar i Malmö växerett att
fram för boendemiljön och frampositivt detett växerattansvar resur-

hos de boende, de får för bostadsom-underhållet i sittnär taser ansvar
råde. påverkar också barnensDetta uppväxtmiljö positivt.

Samhällsansvarsmodellen-

modell från förhållanden för föräld-Denna utgår de allmänt gällersom
rautbildningen dagens samhälle. Enligt samhällsansvarsmodelleni strä-

samhället efter föräldrar skall adekvat och kun-informationattvar ges
skap barns utveckling och behov, olika medicinska frågor, riskerom
med alkohol och droger, Samhället har iintresseett attegetosv. av
preventivt syfte föra infonnation, kunskaper uppfattningareller iut
frågor barns hälsa och uppväxtvillkor. Föräldrar skall kunnarörsom

inom olika sakornråden har samlad värdefullmöta experter som en er-
farenhet och kunskap delge föräldrarna. skall också ha tillfälleDeatt

under spännande och innehållsrika former erfarenheterutbyta iatt
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bamfrågor, och föräld-och få kunskap olika barnuppfostrani omgrupp
raskap.

från föräldrarSamhällsansvarsmodellen utgår föreställningen att
efterfråga faktainformation och kunskap föralltid har tillräckliginte att

känna till. Modellende faktiskt skulle ha behov värnaratt omavsom
kapacitetföräldrar har kraft ochde föräldrarna, dvs. intesomsvagare

erbjuder eller kräver någotför det utbud samhället intesigatt ta somav
utifrån sina behov.nytt egna

modell.expertroll denna Samti-professionella har förvisso iDe en
främjare,hindrar de fungerardigt finns det dock inget att somsom

för-medvetandegörasyfte ochoch stödjare iigångsättare att engagera
aktivitet.äldrarna och öka deras egen

föräldra-, individ- respektivekombinationEn av-
samhäIlsansvarsmodellerna

passiviserassamhällsansvarsmodell föräldrarRisken med är atten ren
förställetkunskap från iinformation ochoch på attväntar experterna

föräldrar inteerfarenheten allaSamtidigt visaraktivt söka den själv. att
information. Detsig och sökalika aktiva det gällernärär att engagera

redovi-härutvecklas blandformer dessaangeläget detdärförär att av
mellansamverkanåstadkomma effektivansvarsmodeller försade att en
någonföräldrastödet. Föräldrar ingår ianordnamaföräldrarna och av

frånde befinner sigallt utifrån de olika situationerdessa modellerav
till denbefinnerföräldrar sigden visssituation spe-en grupp avsom

kunnaskall aktivtenskild individ. Föräldrarnacifika försituationen en
verksamhet deefterfråga denkunskap och aktivtsöka information och

för-för allasamhälletskall finnas tydligt iönskar, det ett ansvarmen
gälla föräld-skall särskiltfå stöd föräldraskap.äldrar i sitt Ansvaretatt

skäl, inte minsthörda och olikahar sigsvårare göraatt som avrar som
föräldraskap.stödsärskilt behov i sittför barnens skull, har av

kunskapsstöd,specialinriktatmed behovAlla föräldrar t.ex.somav
föräldrarfunktionshinder,föräldrar till barn medförstagångsföräldrar,

asylsökandeellertill Sverige flyktingarnyligen har kommit somsom
till sinakännakan ha svårareoch föräldrar i vissa minoritetsgrupper, att

dessabeaktade. ovanligtoch få rättigheter interättigheter sina Det är att
alltidderättigheter, samtidigt inteföräldrar kämpa för sinamåste som

föräldrar måsterättigheter.tillräcklig information sina För dessahar om
många andramycket tydligare församhällsansvarsmodellen göras än

föräldrar.
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ska gällaska föräldrar bestämma vilka tiderHur som
skaska bestämma tillsammans. OmMan är oenseman

kompromissa. Elev åk. 8man

föräldrarandraföräldrarna barn medBehöver prata om
och med bamen.ska ha tid lyssnaNej. De att prata

mellanstadietElev

stöd i föräldraskapetBehovet3.5 av

kan utifrån barnens, föräldrarnasstöd föräldraskapetBehovet i sesav
utveck-föräldrautbildningperspektiv. Utredningenoch samhällets om

Utredningen harsynpunkter kring detta i det följande.lar några sinaav
föräldra-bästa, föräldrarna i sinutgångspunkt i barnetssin att är trygga
får posi-barns utveckling och behov och dettaroll, har kunskap attom

effekter för barnen.tiva

behov3.5.1 Barnets

åldrar.särskilda skolbarn olikaUtredningen har ordnat med imöten
tillsammansbarn i första hand vill ha tidvisadeDessa möten att mer

all-de vill bli bemötta med respekt och påmed föräldrar,sina att tagna
hand villungdomar uttrycker tydligt de förstabarn och iMånga attvar.

samtalaföräldrar tid för dem, tid för lyssna,deras skall ha attatt mer
förpuber-för ioch saker tillsammans. gäller inte minstDetgöra unga

skall lyhörda och rättvisa,och tonåren. vill föräldrarnaDeteten att vara
ändåoch förstående överdrivettoleranta och inte gräns-stränga, men
skall kunnasättande. Föräldrar barn och barnenska kunna lita på sina

sigkomma till föräldrar de har problem. Då skall föräldrarnasina när ta
tid och lyssna.

föräldrar be-Många barn bra och det braregler ärär attatt attanser
Reglertider komma hem. barn sadeskall Ett ärstämmer när attman

frambra, har också förtså vad bryter emot. Barnenatt vetman man
föräldrautbildning.de deras föräldrar skulle behöva Deatt attanser

skolan. Samti-ansåg föräldrar behöver lära barn ochsigatt mer om om
digt kunde barnen risk de själva skulle kunna få det sämreatt omse en
föräldrar träffas och kommer förhållningsregleröverens t.ex. somom
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bradem de redan har. ansåg det skulleBarnenär sämre är att vara om
deras själva barnföräldrar kunde komma ihåg hur det kändes denär var
för förstå hur deras barn har det i dag.att egna

grundskolan fyraRädda har undersökning bland barn iBarnen i ien
föräldrar.kommuner barn första hand önskar tid sinavisat iatt mera av
med för-välfärd lika viktig tidenmateriell inteBarnen ärattanser som

dehur de familjäldrarna. barn tillfrågas trivs med sinNär svararom
hektiskdel barn beskriver dock vardagenalltid "Bra. Ennästan som

varandra."mycket medoch inte hinner umgås såatt man
människas liv och de tidigaBamdomen del i uppväxt-är stor enen

barn-utveckling. Förhållanden underåren betyder mycket för barnets
för hela livetdomen påverkar barnet emotionellt och kunskapsmässigt

alltmer krä-och påverkar barnets framtida möjligheter klara sig i ettatt
stimulerandesamhälle. barn skall få ochvande Om uppväxt ärtryggen

och stabila. Forskning vi-det viktigt de har föräldrar är tryggaatt som
vårdarenkontakterna mellan barnet ochockså det de tidigaärattsar

självtillit ochtrygghet,prägel på barnets utveckling, desssinsättersom
empatiska förmåga.

för barnet.grundläggande rättigheterBarnkonventionen vissaanger
får stöd sittde har föräldrar iviktig del dessa rättigheterEn i är att som

föräldraut-föräldraskap. Med detta stöd enligt utredningenavses om
ha barn, väckabildning föräldrar det positiva ibidra till attatt att ser

fram föräld-personlighet och lyftaföräldrars medvetenhet barnetsom
föräld-väl fungerande stöd kan ökaviktiga roll för sina barn. Ettrars

bam brasjälvförtroende och tillit till sin förmåga och enegen gerars
ocherfarenheter barnbarn- och ungdomstid. upplevelser ochDe som

får förbereder dem deras föräldraskap.i egetunga
de medi-Barnhälsovården viktig för barnen. genomgårHärär en

Arbe-kontroll förebyggande karaktär.cinsk och utvecklingsmässig av
hälsa harspädbamsdödlighet och förbättra barnsmed förebyggatet att

också trygghet utifrån barnetsframgångsrikt.varit Det ärt.ex. per-en
tillfälle träffa medspektiv deras föräldrar får på BVCattatt pro-vuxna

ochhälsafessionell kompetens frågor det barnetsi rör ut-som egna
särskiltveckling. Barnhälsovården alla föräldrar och deras barn,möter

möjlighet och kom-under barnets första levnadsår. finns unikHär en
kontakt med andraerbjuda föräldrar kunskap och tillfälle tillpetens att

ökaföräldrarnas frågor och medverka tillföräldrar, lyssna på attattatt
barnetsföräldrarnas självförtroende. Barnhälsovården har därför under

första betydelse för barnens uppväxtvillkor.levnadsår stor

22 Barndom förändringstider. RäddaLadberg, Torbiömsson, i Barnen.G., A.,
1997.
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tidiga kontaktenDen från samhällets sida föräldrarmed och med
barn kan också medverka till tidig upptäckt barn far illa ellerav som av
barn har funktionshinder. påverkar också fortsattaDetta valetsom av
insatser från bamhälsovårdens eller andra samhällsorgans sida.

Bamomsorgen och skolan har likaså viktig betydelse för barnetsen
fortsatta utveckling. Kvaliteten i dessa verksamheter viktig och detär är
angeläget barns och föräldrars erfarenheter och upplevelser tillatt tas

planering,i genomförande, uppföljning och utvärdering.vara
Till skolan går de flesta barn med glädje, nyfikenhet och förintresse
lära sig saker. finnsDet emellertid risk skolan klararinteatt attnya en

hålla barnens ochintresse levande under hela skol-attav engagemang
tiden. Här måste skolans roll och innehåll ständigt utvecklas. Det är
viktigt barnen har inflytande och kani påverka det händer iatt som
skolan. barnenFör och skolan det viktigt föräldrarna kanär att engage-

i vad händer skolan.i Därför det angeläget för skolanär attras som
på kontakten och samarbetet med föräldrarna.satsa

3.5.2 Föräldrarnas behov

bli förälderAtt omtumlande, positivt och givande. Föräldraskapetär är
utvecklande och utmanande det skapar gemenskapattgenom en ny
mellan människor i olika åldrar, bidrar till perspektiv och nyttsom nya
tänkande. innebärDet få del utveckling,i människasatt som vuxen en
uppfostran och framtid.

Föräldraskapet innebär ha tålamod, räcka till, ha tidatt ta ansvar,
och kraft för hjälpa till stöd och råd och lösa olika problem.rätta,att ge
För parrelationen föräldraskapetinnebär många möjligheter till utveck-
ling vad gäller samarbete och Föräldraskapet innehåller mångaansvar.
positiva upplevelser, det kanpositiva skymmas krav ochmen av nya
oväntade påfrestningar i parrelationen, två blir den till-när närtre, nya

med hem och bam ställer krav föräldrarna alltid harintevaron som
kunnat förutse. Skilsmässostatistiken visar också antalet skilsmässoratt
under denna period har ökat.

Föräldrar har ofta uttalat behov kunskap och stöd frånett av
varandra. har behovDe kontakt med släkt och förebildervännerav som
i föräldraskap.sitt har behovDe kontakt med för fåatt t.ex.experterav
hjälp med ekonomisk rådgivning. Föräldrar behöver stöd, på sinamen

villkor. behöver sökaDe sin föräldraroll och känna sig itryggaegna
den rollen.

föräldrarFör det viktigt stöd ha sina barn förskolan,är iett att att
barnen har det bra där och det finns personal försigatt som engagerar
deras barn. Det ofta värde tillhöra med andraär stort attav en grupp
föräldrar där kan sina frågor innan problemen har hunnit blitaman upp
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parrela-diskutera frågorstödkan få i röroch därför attstora somman
sådeockså inteföräldrarnakan ärtionen. I att ensammaseen grupp

brottasfrågorhar liknandeandraochsvårigheter attsina att parom
ochutvecklaslösa konflikter,möjligheterkan Visa påmed. Detta att

tillsammans.växa
träffas ibehovfinns det likasåmed tonåringar attföräldrarFör av

ochtonårsföräldrarrolldiskutera sinföräldrar,med andra somgrupp
infalls-stöd ochkanallmänhet. Dettatonåringar ifrågor kring nyage

mel-relationenutvecklaoch kanskefungerarhur tonåringarvinklar på
kan föräldrarnaförbli lättaretonåringen. Detföräldrarna ochlan t.ex.

går igenomungdomarfrigörelseprocessnaturligadenförståatt som
perspektiv.förhållningssätt ioch sitt ett annategetse

behovSamhällets3.5.3

förutsätt-reproduktionkontinuerligfortbeståndsamhälletsFör är enen
bildas ochfamiljersamhälleligt intressedärförfinnsning. Det attett av

bamfamiljemastöd tillochförebilderpositivabehövsbarn föds. Det ett
samhällets sida.från

frågorförberedda iföräldrar välviktigtsamhället det ärFör är att
medicinskakunskapde harförlossningen,graviditeten och att omom

under gravi-drogeralkohol ochmedriskerkunskapfrågor, liksom om
olycksfall ochkan förebyggahurkunskapde harditeten, att manom

frågorangelägnainträffar. Andraolycka ärhur när enman agerarom
ochbarnhosöverkänslighet vissaochallergi ämnenförebygga motatt

iföräldrartillkunskapsförmedlingochinformationgenomunga
under barnetsochsamband med graviditeten uppväxt.

livs-negativabekämpa vissaviktigtocksåsamhället detFör attär
alkohol ochmissbrukvåld, rasism,mobbning,sig istilar yttrar avsom

samhälletfördärför angelägetbeteende. attDetoch brottsligtdroger är
liggersamhällets intressefrågor.dessa Iinformation iföräldrar mednå

iföräldrarnatillriktasbrottsförebyggande åtgärdervidtaockså att som
samhälletsochmänskligt lidandeminskakanskede ochtidigtett som

kostnader.

Barnkonventionen3.6

konventionskall beakta FN:sföräldrautbildningUtredningen omom
sammanhangoch dettaBarnkonventionen i över-rättigheterbarnets

behandlasdelaktighet kanochtill skydd, integritethur barnets rättväga
hurbörutredningenLikasåföräldrautbildningen. prövai att mananges

dvs in-till empati,förmågautveckla barnetshjälpa föräldrarnakan att
människors situation.andralevelse i
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Sverige har ratificerat Barnkonventionen och därmed åtagit sig att
följa denna konvention. Sveriges del trädde BarnkonventionenFör i
kraft år betonar barndomen1990. Konventionen har värde i sigatt ett
och från fyrautgår grundprinciper: principen barnets bästa, rättenom
till liv och utveckling, framföra åsikter och få demsinarätten att re-
spekterade och skyddas och diskriminering.rätten övergreppatt mot
Satsningar på stöd i föräldraskapet/föräldrautbildning viktigt led iär ett

genomföra och förverkliga intentionerna Barnkonventionen iiatt
Sverige.

frånBarnkonventionen utgår bamperspektiv, barn kunnigaärett att
och handlar med barnenskompetenta, det olika frågoratt attom se

och lyftalyssna till barnet och respektera vad barnetögon, sägeratt
förfram barnets åsikt underlag beslut och åtgärder där barn berörs.som

har för barns uppväxtförhållanden och livsvillkor, ochVuxna ansvaret
reda behov.bygger på på barns önskemål och Enansvaret att tarvuxna

kunskap förutsätter bar-sådan intresserade lyssna påäratt attvuxna av
försökeroch för till sig vad barnet för fram. Omöppnanet att ta vuxna

tillvaron med barnets och hela tiden söker efter barnetsögon per-se
spektiv kan barn och på sikt få bättre förutsättningar kommaattunga

fattas fåtill tals och beslut kan bättre grund.ensom
samhället handlar bemöter barnBarnperspektivet i hurom vuxna

allvar de idéer och för-och de blir på sinanärtagna tarunga, om upp
konflikter därslag, hur hanterar olika stårintressen mot var-vuxna

från denandra, hur barnens uppfattningar avvikernäragerarvuxna
förkunskap finns vuxenvärlden vad bästi varasom om som anses

barn.
Barnkonventionenartiklarna och 12 i framhålls behovetI 3 attav se

inflytande,olika samhälleliga åtgärder utifrån barnets behoveget av
barnets främstavård och stöd. Artikel 3 betonar bästa skall komma iatt

behandlar barnetsi alla åtgärder barnet och artikel 12rörrummet som
framföra respekterad.sin åsikt och få denrätt att

Även respek-rättigheterna tillkommer barnvarje måste staternaom
föräldrarnas barnet lämplig vägledning barnetnärtera attansvar ge en

rättigheterna konventionen. vägledning skall stå ii Dennautövar över-
förmåga.ensstämmelse med den fortlöpande utvecklingen bametsav

5.äldre barnet blir bör det artikelJu desto större ansvar ges

23Tänk från myndighet. Barnombudsmannen 1996,om...Rapport barnens
Bamperspektiv. Reflexioner mångtydigt och föränderligtkringRasmusson, B., ett
begrepp, till Barnombudsmannen Hammarberg,Lund 1994 T.,rapport samt
Barnet och den politiska viljan, för Rädda 1994.Barnen
24Mänskliga rättigheter. Konventionen barnets rättigheter. informerarUDom
1990:6.
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Massmedias uppgift artikel fast barneti 17 där det slåstas attupp
skall ha tillgång till information och material från nationella och inter-

sådannationella källor. betonas också barnet skall skyddasDär att mot
information för välfärd.till skada dessärsom

föräldraut-Flera artiklar barnkonventionen anknyter till frågani om
ochbildning och föräldrastöd liksom till föräldraskapet sig.Artikel 18i

derespektive samhällets för tillslår fast föräldrarnas19 attattansvar se
verkligen kommerrättigheter tillskrivs barnet enligt konventionensom

betonar föräldrarna har detalla barn till del. Artikel 18 ytterstaatt an-
olika for-för barnets utveckling, samhälletäven attsvaret men genom

för föräldrar till dettabistånd ska skapa möjligheter levaatt uppmer av
markeraArtikel avseddoch stöd föräldraskapet. 19i är attansvar ge

skydd formersamhällets för barnet alla övergreppmotatt avansvar ge
barnet förälders eller vårdnadshavaresinär är omsorg.annanm.m.

flyktingbarnregler gällerinnehåller särskilda detKonventionen när
artikel dessaartikel 22 och handikappade barn 23. För grupper av

disk-har relevans, artikel 2barn finns också andra artiklar t omsom ex
tillhälsovård och artikelrimineringsförbud, artikel 3924 rättenomom

rehabilitering.
skall vidtastadgas konventionsstaternaartikel punkt 3I 24 att

syfte avskaffa traditionella sedvänjoralla effektiva åtgärder i äratt som
enligt för-könsstympning,skadliga för barns hälsa. Med detta menas

arbetena till barnkonventionen.
påArtikel vidare frågor visar på behovet24 att satsatar som avupp

kon-Enligt denna artikel erkännerföräldrautbildning och föräldrastöd.
ochbästa uppnåeliga hälsabarnets åtnjutaventionsstatema rätträtt att

enligt artikelskalltill sjukvård och rehabilitering. Konventionsstatema
vidta lämpliga åtgärder för bl.a.24 att

före ochtillfredsställande hälsovård för mödrarpunkt d säkerställa
efter förlossningen;

ochsärskilt föräldrarpunkt säkerställa alla i samhället,e att grupper
barnhäl-information och har tillgång till undervisningbarn, får omom

och miljöfördelarna med hygiensovård och näringslära, amning, ren
sådanaolycksfall får stöd vid användningoch förebyggande samt avav

grundläggande kunskaper;
förebyggande hälsovård, föräldrarådgivningpunkt f utveckla samt

undervisning hjälp familjeplaneringsfrågor.och iom
och artikelArtikel behandlar barnets till social trygghet 2726 rätt

behandlar barnets till skälig levnadsstandard statenrätt attgenomen
föräldrarna, har huvudansva-under förutsättningar skall biståvissa som

nödvändiga för barnetsför säkerställa de levnadsvillkor ärret att som
utveckling.
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Artikel 28 till utbildningrör ochrätten artikel handlar29 syftetom
med barnets utbildning.

Barnets kulturella rättigheter behandlas iartikel 31, där det attanges
barnet har till vila, fritid, lek och rekreation.rätt

Artikel 37 förbjuder omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning barn.av

ledEtt i förverkliga bamkonventionensatt intentioner enligtär, ut-
redningen föräldrautbildning, samhället på olika medverkaratt sättom
till barn och kommer till talsatt sin på föräldrar och för-unga om syn
äldrarnas roll i förhållande till sina barn, föräldrarnas behov föräld-av
rautbildning och föräldrastöd.

Utredningen föräldrautbildning har tagit del exempel påom av pro-
jekt där barns till inflytande irätt finnsDet exempel därsätts centrum.
barn deltar aktivt i föräldrasamarbetet och medverkar i tillsam-möten

med föräldrar i skolan och föreningslivet.t.ex. Intervjuer medmans
barn och bl.a. har genomförts Rädda Bamen, Barn-unga som av av
ombudsmannen och Ungdomsstyrelsen också viktiga förär attav
ytterligare kunskap barns och åsikter i olika frågor. Utred-om ungas
ningen det angeläget resultatenatt är sådana intervjuer ochattanser av
undersökningar följs med adekvata åtgärder för barnsvisaatt attupp
och åsikter respekteras och blir erkända.ungas

För barnkonventionen skall få bredareatt tillämpning i samhälleten
det angeläget dess anda ochär det förhållningssätt den präglasatt av

kommer in i utbildningssammanhang för personal inom mödra- och
barnhälsovård, barnomsorg och skola, individ- och familjeomsorg. Ut-
redningen det skulle värde dettaatt uppmärk-stortanser vara av om
sammades i fortbildningen och utbildningen personal inom kommu-av

och landsting. förstaEtt i för förverkliga bamkonventionenssteg attner
intentioner enligt utredningensär mening kommunernaatt tar upp
barnkonventionen i sina kommunala handlingsprogram. Bamombuds-

har i sin årsrapport till regeringen 1997 föreslagitmannen att rege-
ringen fastslår nationell strategi för bamkonventionens genomfö-en
rande på kommunal nivå.

25Ladberg, G., Torbiörnsson, A., Barndom i förändringstider. Rädda Barnen
1997.

26Blunda inte för mobbningen, Ungdomars idéer och förslag mobbning. BOmot
1996 BO:s årsrapport 1996 och 1997 medsamt citat barn och ungdomar.av
27Ungdomsrapporten 1996, Ungdomsstyrelsen.
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kommentarerUtredningens3.7

lokala miljön. Barnetsdenoch ii hemmetvardag formasBarns upp-
situation.ekonomiskasociala ochfamiljenspåverkasväxtvillkor av

verksamhetenkommunaladenhurberoendestarktsiniDetta är tur av
för barnverksamhetfungerar.den Kommunernasoch hurutbyggdär

föräldrarnasochpå barnetspåverkan uppväxtbarnfamiljer haroch stor
stöd sittfår iföräldraroll. Föräldrarfungera i sinmöjlighet en-att som

fåocksåskola kanochbarnomsorgviabarnför sina t.ex. engagemang
ochrespekterasföräldrar uppmuntrasrollderaskänsla avatt somav

samhället.
förändringarsådanaförsökt belysautredningenföregående hardetI

påverkar för-årentjugounder desamhälletskett ihar senaste somsom
krav påställeruppväxtvillkor ochbarnenssituation,äldrarnas nyasom

svårtdockföräldraskapet. Detstödet i attoch på ärföräldrarollen ge en
harMycketdet i dag.barn haroch derasfamiljernahurbildenhetlig av

föräldrarMångaflesta positiv.för dehelhetsbildenochblivit bättre är
för sinasamarbetarochtillsammansföräldraskap,utvecklar sitt växer

bästa.barns
inflytande ivill habam. Dekunskap sinaunikharFöräldrar omen

viktig,Föräldrarnadagarna.under ärvistasderas barnmiljö därden en
där de kanoch skolan,förskolanutnyttjad itillräckligtinte resursmen

frånerfarenheterocksåharFöräldrarnabam.sinakunskapertillföra om
defritidsverksamheterfrån barnensochnärsamhälletyrkeslivet, som

skolan.ochförskolankan tillföra
samhälletförlorare iföräldrardetfinnsSamtidigt är genomsom

bekymmerekonomiskaföräldraskapet,medorkaproblem iohälsa, att
förändringardeMångavåld bam.medproblemoch ökade mot somav

föräldrarol-försvagatförsvårat ochmånvisssamhället har isketthar i
finns iboendet. Detsegregationen iökadedenförändringlen. En är

mellan demklyfta ärsedanför årmed tjugojämförelse större somen
mellansegregationfinnsrika. Detoch riktigt störreriktigt fattiga en

barn-äldre,äldre tillungdomar,tillhänvisasUngdomaråldersgrupper.
blivitsåpåGrupptillhörigheten har sätttill barnfamiljer,familjer osv.

kontakterdet färreinnebärbarnenbryta. Föroch svåraretydligare att
människor.och med olikaandra generationermed grupper av

mångaoch inneburitsamhällsbildenförändratharInvandringen po-
flyktingarflerinvandrare,utomeuropeiskaflerfinnstillskott. Detsitiva

medmänniskorsamhälletberikande förasylsökande.och Det attär
harSamtidigtblandas.erfarenheterolikakulturbakgrund ocholika seg-

samhälls-olikamellanboendeuppdelatmedförtregationen ett mer
olikamellanskillnadernaekonomiskaoch ökat de grupper.grupper
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har här invandrargruppersegregationen sina spår ävensatt attgenom
svenskar.dominerar i vissa bostadsområden där det endast bor fåtalett

föräldrar invandrargmpper upplever också deras barnMånga i växeratt
rollin i det svenska samhället snabbare de själva och derasän gör att

föräldrar blir hotad. känner otrygghet och minskad självtillit.Desom
för-internationellt perspektiv lever barn under godaI i Sverigeett

hållanden. de länderSverige tillhör i Europa närmestett satsarav som
för barn och barnhälsovård, bamom-det gäller breda insatser unga som

skola. kan beskrivas periodoch 25 årenDe senaste avsorg som en
kraftig där samhället har betydande påexpansion ut-satsat resurser
veckling de olika barn- och ungdomsverksamhetemas kvalitet. Un-av

fö-emellertid barnomsorgen och skolan blivitder de åren harsenaste
verksamhet. Utred-remål för besparingar kommunalänstörre annan

verksam-föräldrautbildning detta försämrar dessaningen attom anser
kvalitetgod och hela landet likvärdig iheters möjlighet hålla överatt en

föräldrarna.samarbetet med och stödet till
ekonomiska svårigheterna iUnder 1990-talet har dessutom de

fåttblivit tydligare och arbetslösheten har ökat. Vi harSverige sam-en
kostnaderhällsklass fattig och inte har för någraär utrymme extrasom

till lågutbil-Framtidstron har försvagats hos barni hushållsbudget.sin
flykting-hos många invandrarungdomar ochdade på industriorter samt

arbetslöshet, ökadfamiljer. Påfrestningama i familjerna blir vidstora
får konsekvenser påkonkurrens ekonomiska svårigheter.och Detta

föräldrar kapituleraroch barns uppväxtvillkor.familjebildning på Vissa
inför dessa påfrestningar.

problem,föra med hälsomässiga och socialaArbetslösheten kan sig
be-och ekonomiskablir långvarig den medförspeciellt den omom

risk förkymmer. samband med föräldrars arbetslöshet eller vidI ar-
anledninghela familjens situation. finns därförbetslöshet påverkas Det

be-föräldrar kanvilket särskilt stöd föräldraskapetiövervägaatt som
föräldrar,för klara rollhöva, i samband med arbetslöshet, sinatt som

bar-för barnen skall fara illa. Attsina relationer inom familjen inteatt
tillgång tillfår eller det finnsha kvar sin plats barnomsorgeni attnen

stöd föräld-förskola särskild betydelse ikan haöppen t.ex.en en som
bi-för och deras bam. Till bilden hörraskapet arbetslösa föräldrar att

möd-dragssystemen har försämrats för vissa Många ensammagrupper.
klyftornaekonomiskahar svårigheter klara försörjning.sin Deattrar

mellan olika ökar.grupper
föränd-ökad effektivitet och snabbaresamhället ställs krav påI en

konkurrens- och effektivitetstän-ringsbenägenhet. finns ökatDet ett
befin-offentliga verksamheten. Människorkande inom denäven som

kan därigenom få klara sig. Dettasig i situation svårareutsatt attner en
kan mellan olika människor.skapa motsättningarnya grupper av
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det gäller familjelivet finns ochNär blandade familjer i vissmer
mån komplicerade familjemönster flesta barntidigare. Deän växermer
dock kämfamilj. barn har föräldrar skildai sin För är ärupp som som
det båda Föräldrarnainte ovanligt de bor växelvis hos föräldrarna. äratt
ofta aktiva dag med ha kontakt med barn efteri sinaattmer en

samboförhållande,skilsmässa eller efter upplöst tidigareänett genera-
derastioners föräldrar. ovanligt barn får styvsyskonDet inte närär att

förälder flyttar och bamkullama därmed blirihop med partner atten ny
åldersblandade. ändrade familjemönster mångaDessa nyamer ger

möjligheter och innebär föräldraroll, ställer krav på par-en ny men nya
relationen, barnen och på behovet stöd föräldraskapet.på iav

faktum många föräldrar, gifta eller sammanboende,Det att separerar
stöd tillunder barnets innebär ofta behov formnågonuppväxt avav

detta stöd be-barnfamiljema frågor deras parrelation ochi rör attsom
därför viktigthöver erbjudas tidigt. blir alltmer tydligt detDet är attatt

frågor parrelationenmödra- och bamhälsovården aktualiserar hurom
förpåverkas skall få barn och hur relationen kan utsättasatt paret avav

Familjerådgivningensolika påfrestningar under barnets uppväxttid.
förebyggandebegränsade flera föräldrar imöjligheter nåatt grupper av

diskuteras.syfte måste därför också
fortfarandemindre vanlig, används iha blivitBarnagan synes men

barn-föräldrar. Samtidigt haruppfostringssyfte hos vissa grupper av
därför anled-våld familjen ökat. finnsmisshandel och inom Detannat

familjeneller våldning fundera på vilka situationer inomi annatatt aga
föräld-infonnation, kunskap och stödförekommer, vilken form somav

motverkaandra åtgärder behövs förbehöver eller vilka attrar som
arbete förföreteelser. handlar långsiktigtdessa oacceptabla Det ettom

våld deföräldrar tillgriper ellermedverka till inte närannatatt att aga
de har hantera.ställs inför svårtsituationer attsom

ibland påfar illa har problemen ofta börjat tidigt,barnFör som
föräldrarfamiljen eller därför derasgrund missbruksproblem i att avav

och den kär-olika skäl har kraft och ork sitt barns behovinte att se ge
för-tidigt stöd ilek, ömhet och trygghet barnet så väl behöver. Ettsom

till motverkaäldraskapet, fall med riktade insatser, kan bidrai vissa att
föräldrar och på siktproblem skede för dessa barn och derasi ett senare

innebära besparing för samhälleten
håll krafter, reklam,Påverkan från olika kommersiella TV,genom

föräldraskapetutbud kamrattryck, ställer ökade ii butiker, krav påosv.
kan få allt.avseenden. kan ha förstå de intemånga svårtBarnen att att
efterföräldrar kan stå det trycket och iMånga inte tronemot yttre ger

Konfliktema kan också förvärrasdet inte finns andra lösningar. näratt
för-delbarnen kommer tonåren. har dessutom visat sigi Det att enupp

äldrar till helt föräldraroll.tonåringar i singer upp
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finnsDet också föräldrar välutbildade, arbetarären grupp av som
mycket, i karriär ochsin inte riktigt tid förstressar sig sinatarsom
barn. kanDet bero på de måste efter desig hårdare kravatt anpassa

Ävenarbetslivet ställer. de har hand spädbarn har desittnärsom om
sin time-manager och mobiltelefon för sköta arbete. för-sitt Dessaatt
äldrar ställer krav på självasigäven sina barn brastora att ge en upp-

De ställer också krav på adekvat föräldrastöd,växt. moderntstora ma-
terial och vederhäftig information, samtidigt de själva och omgiv-som
ningen kan uppleva de harinte tillräcklig tid för kontakt med sinaatt
barn.

Andra förändringar samhälleti påverkar familjernas situation mer
positivt. Som exempel familjernashar försörjningssituation förändrats

allt fler kvinnor förvärvsarbetar. Familjen inte längre likaatt ärgenom
sårbar vid arbetslöshet. harBarnomsorgen byggts och värde-ut ettger
fullt stöd till föräldrarna i deras föräldraskap. finns också ökadDet en
medvetenhet barns behov tidig kontakt och samspel mednäraom av

föräldrarsina för sin utveckling.
sedan fördesFör 20 år livlig diskussion föräldrar skulleattca en om

medvetandegöras, få information och kunskap och samhället skulleatt
ordna föräldrautbildning föräldrarna. Inriktningen i dag gäller attmer
utgå från föräldrarnas behov kunskap och information ocheget attav
föräldrarna själva aktivt skall för och förasin situationtamer ansvar
fram behovsina föräldragrupper och föräldrastöd. Medt.ex. annatav

datasamhälle in familjeliveti finns också möjlig-görett stora stegsom
heter nå med kunskap och information på heltatt ut sätt änett annat
tidigare.

slutsatsEn stödet i föräldraskapet måste efter tidvårär att anpassas
och hänsyn till den ökande mångfalden i samhället, den ökande indi-ta
vidualiseringen, den ökande segregeringen och informationsteknikens
utveckling. Det med dessa förändringar i minnet utmaningär stor atten

förälder dagensi samhälle. finnsDet också förutmaningstorvara en
samhället det gäller förutse hur villkoren för kommandenär att genera-
tioner föräldrar kommer att ut.av se

Stödet i föräldraskapet bör få viktig roll för medverka tillatt atten
föräldrar trygghet och tilltro i sin roll föräldrar snabbt för-i ettge som

änderligt samhälle. förälder handlarSom det männi-attom mogna som
ska, ha kommit till med sin vuxenroll och ha bearbetat olikaatt rätta att
upplevelser under sin barn- och ungdomstid. Förmågan hantera ochatt
komma igenom de kriser de flesta människor drabbas leder tillsom av
bättre förutsättningar hantera föräldraskapet. Förberedelsen föräld-iatt
raskapet börjar egentligen under den barndomen.egna
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skallsamhälletsföräldrautbildningUtredningen att er-anserom
stöd tillföräldrar, riktatstöd till alla delsbjuda dels generellt ettett

behov.föräldrar med särskilda
innebär:Detta

föräldraska-till stöd iolika möjlighetererbjudaatt0
erbjudaochpet/föräldrautbildning efter och behov enensvars

verksamheter,mångfald av
föräldrarna,och älvtillit hossjälvkänslafrämjaatt

föräldrar,kraftföräldrarnasfrämja och stärkaatt egen som
olika frågor,hos föräldrar imedvetenhetväckaatt

konkretaerfarenhet frånoch spridastimulera goda idéeratt ex-
empel,

specifika frågor,information isprida kunskap ochatt
bamhälso-ochmödra-föräldrastödet/utbildningen inomsäkraatt

vården,
skolanochbarnomsorgenhar barn inomstärka föräldraratt som0

studiecirk-ochutifrån behov och intresse startaatt egna grupper
olika aktivitetsdagar,ochlar, ordna möten

informationåtaganden,samhälleligamedverka till attatt omsom0
beaktas i in-mobbningdroger, våld,med alkohol,risker m.m.

föräldrar.kunskapsutbytet medochformations-

bestämmamedbarnenbörvilkaI situationer attvara
i skola.eller börjaska flytta"Om nyman

pizza.ellerska korvOm ätaman

mellanstadietElever i

ommed och bestämmaVad ska varaman
intekanskejag.tycker Avenflesta sakernaDe manom

deinte barabra detfår detbestämma ärär vuxna somom
över.barnenoch inte hellerallting,bestämmer tarsom

årFlicka ll

och drömpappandrömmammanHur är

utvecklingen.med ioch förstå hängamåste lyssna"De -
påhålleroch vadskolanska iDe veta manvara mera

med.
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stödet föräldraskapetför i4 Ansvaret

Mål för i föräldraskapetstödet
föräldraskapet den tidLandstingen för stöd i under som0 ansvarar

förföräldrar barn och fram till barnet fyller årväntar ett samt
habi-föräldrar med barn sökt hjälp inomriktade tillinsatser som

literingen och bampsykiatrin.
stödoch riktatför utveckling generelltKommunerna0 ansvarar av

föräldrar med barn åldrarna år.i föräldraskapet till i 1-18
vid fleraåldrarna skallAlla föräldrar med barn i l år 18 åro -

erbjudas stöd föräldraskapet.tillfällen under barnets iuppväxt
självaskall främja föräldrars möjligheterKommunerna att an-0

för föräldraskapet.stödet isvara
för och informationskall samordningKommunerna ansvara avo

planerade föräldrastödj verksamheter.pågående och andeom
utvecklasför grundsynKommunerna attansvarar en gemensam0

ochanställda vad behovbland kommunens gäller barns
inriktningen stödet föräldraskapet.rättigheter isamt av

tillsammans med landstingen utvecklarKommunerna en ge-0
stödetbehov ochgrundsyn på barns rättigheter samt ommensam

för-barn ochi föräldraskapet inom de verksamheter mötersom
åldrar.

föräldra-förslag utredningen skisserar angående stödet iDe0 som
skapet förutsätter och landsting diskuterarkommuneratt ansvars-

till barn ifördelningen beträffande föräldrastödet för föräldrar
olika åldrar.

bidrags-Olika samverkansprojekt bör stimuleras särskilda0 genom
ochmöjligheter stöd från Folkhälsoinstitutetoch fortsatt t.ex.

Socialstyrelsen.
bör, samarbete medFöreningar och andra organisationer igärna0

verksam-kommuner och landsting, stimuleras till utvecklaatt
heter syftar till stöd föräldraskapet.isom

Utredningens förslag
tillAtt regeringen initiativ den tidigareöversyn överens-taro en av

kommelsen och Landstingsförbundet från årmellan regeringen
föräldrautbildning och till överenskommelse1979 attom en ny

kommer till stånd.
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Att regeringen initiativ till överenkommelse träffastar att0 en
mellan regeringen och Svenska Kommunförbundet kommun-om

för stödet i föräldraskapet.ernas ansvar
Att regeringen lyfter fram stöd föräldraskapet/föräldram-i0
bildningen prioriterat område för Allmänna arvsfonden.ettsom

1 Inledning

landsting,Stat, kommun och inte föräldrarnaminst själva har ett ansvar
och intresse för barnets bästa och för barnet får goda uppväxtvillkor.att
Stödet i föräldraskapet led i påverka barns uppväxtförhållan-är ett att
den. föräldrastödOm skall utvecklas krävs och genomfö-att ansvars-
randefrågor klaras ut.

Utredningen föreslår delvis inriktning för stödet föräldraska-ien ny
pet/föräldrautbildningen, innebär föräldrarna skall stärkas i sinattsom
föräldraroll, olika stimulansåtgärder för sinta störreettgenom ansvar

situation och själva initiativ till bilda föräldragrupper.gärna ta attegen
Utredningen det angeläget det fastställs samhället böratt är att attanser
ha huvudansvar för stödet föräldraskapet/föräldrautbildningeni tillett
föräldrar under barnets i princip fram till barnet uppnått 18 årsuppväxt,
ålder enligt den definition för barn i konventionFN:ssom anges om
barnets rättigheter.

Utredningen landstingen fortsättningeni bör haatt ävenanser an-
för den föräldrautbildning hör till de verksamhetsområdensvar som

landstinget för. gäller denDet redan uppbyggda allmännasom ansvarar
föräldrautbildningen inom mödra- och barnhälsovården för tiden kring
barnets födelse och barnets första levnadsår, sådant föräldrastödsamt

kan förmedlas till föräldrar har barn och ungdomar åldrarnaisom som
till 18 år inom bamsjukvården, den barn- och ungdomspsykiatriskaupp

verksamheten och bamhabiliteringen.
Stöd i föräldraskapet led i påverka och förbättra barnsär ett att upp-

växtförhållanden. Stödet kan medverka till förebygga eller tidigtatt
upptäcka föräldrars svårigheter och problem i sitt föräldraskap. Sam-
hällets bidrag till stöd föräldraskapeti bör förstai hand ske attgenom
stödja och underlätta för föräldrar har kraft tillsammans medattsom
andra stöd för varandra.ettvara

Artikel i barnkonvention2 FN:s handlar barns lika få sinarätt attom
behov tillgodosedda. har enligtBarn denna artikel lika rättigheter oav-

bakgrund och hemort. barnFör skall fåsett sina rättigheter tillgodo-att
sedda på lika villkor har kommunerna särskilt kommu-Denett ansvar.
nala servicen kan bidra till utjämna olikheter mellan ochatt grupper
medverkar därigenom till barn får möjlighet under lik-att växaatt upp
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artade förhållanden. stöd i föräldraskapetAtt därvid viktigärge en
uppgift för kommunernas individ- och familjeomsorg, barnomsorg och
skola.

Alla föräldrar har någon gång under barnens behov råduppväxt av
och stöd och någon diskutera med ha direkta problem.att utan att

föräldrarMånga skulle hjälpta näraliggande och obyråkra-ettvara av
tiskt stöd i närmiljön, formi föräldragrupper- bostadsområ-it.ex. av
det, på daghemmet eller skolan däri de får möjlighet utbyta erfa-att-
renheter med varandra.

Stöd föräldraskapet syftari till diskussioner, erfarenhets-att genom
utbyte och kunskapsinhämtning öka föräldrars självförtroende och bi-
dra till barn utvecklande och uppväxttid. Medvetenhetenatt tryggge en

föräldraskapets betydelse har ökat under de åren. Mångasenasteom
föräldrar söker aktivt kunskap, information föroch kontakt med andra

få behov tillgodosedda. demsina innebär samhällets förFöratt ansvar
stöd i föräldraskapet skapa förutsättningar för bilda och delta iatt att
samtalsgmpper, studiecirklar, vid behov bjuda till föreläsningar,in er-
bjuda material och tillgång till kunskapsbanker.

föräldrarFör motivera med sociala bidraproblem delta i elleratt att
med erfarenheter i verksamheter syftar föräldraska-till stöd iegna som

kan ibland krävas aktivt förhållningssätt från kommunenspet ett mer
sida. börKommunen erbjuda olika former riktadeäven av
föräldraverksamheter utifrån föräldrars önskemål och behov, samt
bostadsområdets struktur.

kommunen har socialtjänsten föräldrarna detInom vid sidan av
samhälleliga för bams och uppväxtvillkorungdomarsyttersta ansvaret

och har för föräldrar olika skäl sviktar i sittattansvar som av
föräldraskap får stöd. Socialtjänsten har skyldighet bedrivaatten
allmänt inriktad, förebyggande och uppsökande verksamhet 5 och 12

i socialtjänstlagen.§§ Stöd i föräldraskapet tillsyftar ytterst att
förebygga problem föräldraskapet drabba barnen.i kan Isom annars
flera paragrafer i socialtjänstlagen framgår skall deltasocialtjänstenatt
i samarbetet med andra organisationer och arbetarmyndigheter som
med barn och familjer. lagen framgår däremotAv inte skallsomvem

för initiera och driva samverkan mellan olika aktörer. Föratt attsvara
verksamheter syftar till stöd i föräldraskapet skall få prioritet isom
kommunerna det viktigt antingen lagstiftning eller fri-är att, genom
villiga överenskommelser, förtydliga för detta ligger.ansvaretvar

väl fungerandeEn barnomsorg och skolverksamhet har också en
föräldrastödjande funktion. s.k.Genom tamburkontakter med förskole-
personal och utvecklingssamtal med lärare skolan erbjuderigenom
barnomsorgen och skolan individuellt stöd föräldraskapet.i Genom
konstruktiva föräldramöten barnomsorgeninom och skolan kan föräld-
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lära känna varandra och utbyta erfarenheter. förskolanDen öppna ärrar
speciell betydelse för nå hemmavarande föräldrar med barn i för-attav

skoleåldem. och skolan fungeraFörskolan kan mötesplatser försom
föräldrar, upplåta förlokaler underlätta och tillmöten, mö-uppmuntra

mellan föräldrarna och förslag hur föräldrarnapå kan påten mötasge
Även verksamheter bedrivs kommunalasätt.annat t.ex.som genom

bibliotek och kultur- och fritidsverksamhet indirektharannan en
föräldrastödj ande betydelse.

Vid andra former stöd föräldraskapet ochi måste kommunernasav
landstingens olika och genomförandefrågor klaras Stöd iut.ansvars-
föräldraskapet förutsätter samverkan mellan verksamheterolika som

barn och deras familjer. myndigheterGenom samverkan mellanmöter
och skulle brett utbud föräldrastödjande verk-organisationer ett av
samheter med hög kvalitet kunna tillerbjudas föräldrar en
förhållandevis låg kostnad för samhället. främja föräldra-Att ett gott
skap kan alternativ och komplement förebyggande barn-till detettvara
och ungdomsarbete, de olika aktörerna förändå bedriver sig.som var

fungerande samarbete föräldrar erbjudas hjälpGenom kan och barnett
och stöd i tidigt skede, vilket till för allaärett parter.gagn

kom-Utredningen det finns behov samverkan mellanattanser av
beträffandeoch landsting. förslag utredningen skisserarDemuner som

för stödet föräldraskapet förutsätter kommuner och lands-iansvaret att
diskuterar föräldrastödetting ansvarsfördelning för för föräldrar till

barn olika åldrar med föräld-i och olika bakgrund. Därmed tryggas
rastödet för alla föräldrar, ställs utanför dubbelarbeteingen ochatt att
undviks. också möjlighet tillDet samutnyttjandeger av gemensamma

lägger också grund för lokalt samarbeteDetta regionalt ochresurser. en
i syfte stärka genomförandet verksamheter syftar till stöd iatt av som
föräldraskapet.

kommuner och landsting erbjuds olikaInom det idag många intres-
och bra former föräldrastödjande verksamheter. Allt fler akti-santa av

skerviteter i samverkan mellan kommuner, landsting och studieför-
bund. detta känner de olika till varandrasTrots instansema inte alltid
verksamheter. Utredningen föräldrautbildning därför detattom anser

angeläget kommunerna bör ha för samlad överblickär att ansvaret en
det utbud föräldrastödjande/föräldrautbildande verksamheteröver av

finns tillgå respektiveinom kommun.attsom
Utredningen föräldrautbildning föräldrastödjande verk-attom anser

samheter i kommunerna bör finnas tillgå för alla föräldrar med barnatt
från år och1-18 sådan verksamhet socialtjänstensinomatt ryms an-
svarsområde. innebär kommunerna bör stimuleraAnsvaret aktivtatt
och underlätta för föräldrar föräldragrupper, studiecirklaratt starta t.ex.
och andra stöd- och utbildningsaktiviteter vid olika tillfällen under
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föräldrarstöd till vissariktatgällerdetNärbarnens uppväxt. grupper av
lederochutformar"experter"anställdamotiveratdetkan attvara

mellandelasdettaböravseendenföräldrastödet. vissaI ansvar
och kommun.landsting

social-tilltillägginfördesjanuari 1995med denoch lFrån ett
familjerådgiv-tillhandahållaskyldighetkommunenstjänstlagen attom

sinfullgörakanSoL. Kommunerna§begär det 12dentillning asom
ellerrådgivningen,tillhandahålla attälvaskyldighet att genomgenom

fak-handha denlämplig rådgivareellerlandstinget attuppdra ät annan
parallellerfinns vissadetverksamheten. Utredningentiska attanser

behovetocherådgivningfamiljangåendelagstiftningbehovetmellan av
föräldra-stöderbjuda iför kommunerskyldighetlagstadgad attav en

olika fonner.iskapet
stödför iföräldrautbildning ansvaretattUtredningen anserom

tydligareansvarsområde. Ensocialtjänstensinomföräldraskapet ligger
skullelagfördelar. Enskulle ha mångaområdetlagstiftning inom ny

nationellt intressemarkeraskulleden ettpreciseratpåvisa ett ansvar,
skapaskulledenochfamiljearbeteochbarn-förebyggande enav

bor. Enföräldrarnalandetiutbudlikvärdigtför oavsettgaranti ett var
landsting,ochkommunerökad inomverksamhetenskulle statuslag ge

förhål-istöd för prioriteringoch ävenkommunala planeringendeni ge
påskulle visalagkaraktär. Enakutuppgiftertill andralande enmerav

stimuleratillbidrakunnaochsamhällets sida attfrånviljeinriktning
utvecklatillfrivilligorganisationerstudieförbund, attföräldrar, nya

verksamheter.
lagnackdelar. EnÅ medföralagstiftningändradkanandra sidan en

hindraochsidasamhälletsfrånförmynderiupplevaskan t.ex. som
lag kanEnföräldrastyrdatillinitiativlokalaframväxten grupper.av

bedömningendenutredningeneftersom görtrubbigt instrumentettvara
skallvaddefinieraexaktmöjligtdet i dag inte rym-är att somatt mer

själv-innebär ingenlagföräldraskapet. Enstöd ibegreppetinommas
utfornmingochinnehållgällervadkvalitetgodförklar garanti aven

föräldrastödet.
samhälletsfunnitföräldrautbildning har attUtredningen ansvarom

regleras iändå börföreligger,svårigheterdeföräldrastöd,för trots som
stödet iförUtredningenutsträckning. ansvaretattviss anser

mellanöverenskommelserfrivilligabör skeföräldraskapet genom
lagstiftningEnoch kommunerna.landstingenberörda staten,parter:

det intesiguppföljning visar attviddetkan övervägas senareenom
långsamt.alltförutvecklingen gårellerförändringdirektskett någon att

2 familjerådgivning.1993/94:4Prop. om
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4.2 Kommunernas ansvar

Kommunerna har, vid sidan föräldrarna, det föryttersta ansvaretav
barns och uppväxtvillkor och för barnets bästa. harKommunernaungas

viktig roll i medverka till Sverige lever till sina åtagandenatt atten upp
enligt FN:s konvention barnets rättigheter. viktigt led i på-Ett attom
verka och förbättra barns och uppväxtvillkor de har tillgångär attungas
till väl fungerande förskola, skola, skolbarnsomsorg och fritidsverk-
samhet. Därigenom får också föräldrarna stöd föräldraskap.i sitt För
utveckling andra former föräldrastöd, föräldragrupper ellert.ex.av av
studiecirklar, krävs för behovsbedörrming, samordning,att ansvaret
planering och genomförande förtydligas.

Utredningen föräldrautbildning kommunernasattom anser ansvar
för stödet föräldraskapeti förstai hand bör gälla från det barnet har
fyllt år och till dess barnet har uppnått 18 års ålder. Kommunernaett
har för barns och uppväxtvillkor i kommunen, för-ansvaret ungas men
äldrastöd/föräldrautbildning ingen fastlagd skyldighet för kommu-är

förAnsvaret utveckling, planering och genomförande föräld-nen. av
rastöd/utbildning till alla föräldrar bör därför, enligt utredningens upp-
fattning, klargöras överenskommelse mellan regeringen ochgenom
Svenska Kommunförbundet. Kommunerna bör ha uppföljandeäven ett

för bevaka efterlevnaden mål och intentioner med stödet iattansvar av
föräldraskapet.

Utredningen regeringen bör initiativ tillatt ta översynanser en av
den tidigare överenskommelsen föräldrautbildning från år 1979om
mellan regeringen och landstingsförbundet och till överens-att en ny
kommelse kommer till stånd.

Skolan, förskolan, fritidshemsverksamheten och den för-öppna
skolan viktiga mötesplatser där föräldrar kan förträffas utbytautgör att
erfarenheter med varandra. föräldrarFör till barn inte har plats isom
daghem eller familjedaghem bidrar den förskolan, deltidsför-öppna
skolan eller liknande verksamhet till viktigt stöd föräldraska-iatt ettge
pet.

Kommunerna bör för stöd i föräldraskap erbjuds till för-attansvara
äldrar med förskole- och skolbarn, med för variation ochutrymme stor
lokala lösningar. Lokala samverkansgrupper kan fördelat.ex. ansvar
för genomförandet verksamheter syftar till stöd i föräldraskapet.av som
Daghemmen, fritidshemmen, de förskolorna och skolorna kanöppna

de platser där föräldrar kan träffas och bilda för-vara arenor- -
äldragrupper och nätverk initiativ till Andra anord-samt ta möten.egna

och initiativtagare kan individ- och familjeomsorgen,t.ex.nare vara
PBU/BUP, frivilliga organisationer, studieförbund, handikapporganisa-
tioner, invandrarorganisationer och älvhjälpsgrupper.
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Olika samverkansprojekt, famiijecentraler intressantaärt.ex.som
samladbefintliga ochexempel på hur kan påta resurser enman vara

Närheten ochkompetens syfte utveckla stödet till föräldrarna.i att
förbättradfunktioner möjligheter tillsamordningen mellan olika ger

olikautifrån föräldrars barns behov. Möjligheten förservice och pro-
fessioner problem underlättas.samarbeta och lösaatt gemensamma
Utredningen föräldrautbildning olikadet angeläget att sam-anserom

särskilda bi-verkansprojekt fortsättningsvis stimulerasäven genom
från och So-dragsmöjligheter och fortsatt stöd Folkhälsoinstitutett.ex.

cialstyrelsen.

Föräldrastöd socialtjänsteninom

för vård och fostran sina bam. BarnFöräldrarna har huvudansvaret av
ochomvårdnad, trygghetFöräldrabalken tillhar enligt 6 kap. l § rätt en

kompletteravid ochfostran. roll behov stödjagod Kommunens är att
Social-uppväxtvillkor.föräldrarna deras uppgift barnen godai att ge

ålagts övergripande samhällsansvarden myndighettjänsten är ettsom
bedriva allmäntuppväxtvillkor. Socialtjänstens skyldighetför barns att

och i So-och förebyggande verksamhet framgår 12 §§inriktad 5av
cialtjänstlagen.

missförhål-för undanröja sådanaSocialtjänsten skall verkaäven att
på denför skadlig påverkanbarns miljö kan innebära risklanden i som

med andrasamarbeteutvecklingen. förutsättersociala Detta näraett
föräldrar.ochsina verksamheter barniinstitutioner mötersom
de i sinskyldiga anmäla till socialtjänstenMyndigheter är att om

Andrafarakännedom barn kan illa i hemmet.verksamhet får attom
anmälningsskyldighet Socialtjänstlagen.myndigheters regleras i §71

inriktadekan allmäntSocialtjänstens arbete indelas i strukturinriktade,
individuelltoch inriktade insatser:

tillförebyggande syftarStrukturinriktade primärtinsatser, att0
problemutveck-föråstadkomma samhällsmiljö förhindragod atten

förmötesplatsergäller skapa förutsättningar förling. Det attt.ex.
bra verksamheter för ungdomar.föräldrar eller anordnaatt

förebyggandeoch sekundärtAllmänt inriktade primärtinsatser0
vid föräldramötengäller information barn och ungdomart.ex. om

förebyg-MVC/BVC. sekundärteller uppsökande arbete på Den
definieradesyftar till förebygga problem igande verksamheten att

riskgrupper.
biståndgäller bl.a. utreda behovIndividuellt inriktade insatser att av0

anordnaanmälan rörande enskildaefter ansökan eller personer,
stödsamtal, familje-form behandling,adekvata insatser i t.ex.av
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samtal, kontaktperson/familj, placeringar öppenvård elleri utom
hemmet.

Stöd föräldraskapet enligt utredningens förebyggandei definitionär
insatser kan strukturell allmän individuell karaktär.ochsom vara av
Stöd föräldraskapeti kan tillskapande mötesplatsert.ex. vara somav
befrämjar stödjande miljö. Stöd i föräldraskapet kan insat-ävenen vara

definie-generell karaktär för alla föräldrar eller för föräldrar iser av en
rad riksgrupp med syfte förebygga problem kan också in-Detatt vara
dividuellt föräldrar under-riktade insatser till med särskilda behov. Att

föräldraskapetstödja eller bedriva verksamheter syftar till stöd isom
arbetsuppgifterhör, enligt utredningens bedömning, till socialtjänstens

Tidiga insatser

social-har 1996/972124 ändring iRegeringen i sin proposition om
tjänstlagen ställt bakom socialtjänstkommitténs bedömningsig att so-

verksam-tidigacialtjänsten bör beakta behovet insatser inom sinaav
hetsgrenar. I propositionen att:anges

älvkontroll ochför barnens utveckling"Föräldrar centralaär avav
till för-kontakt och relationde sociala banden. Bristande otryggen

och leda till krimina-äldrarna kan försvåra god social utvecklingen
skolanoch attityder tilllitet. Sociala bakgrundsfaktorer negativa
påungdomars brottsliga ellerockså med barns ochsamvarierar an-

inriktas pådetta område börantisociala beteende. påInsatsersättnat
inriktade uppväxtmiljöer."generella åtgärder på

omhän-motverka problem ocharbeta förebyggande för socialaAtt att
dertaganden erbjuda så tidigt möjligt, ingår ioch insatseratt ensom

1960-talet. Enligtför utvecklats sedanmetod det sociala arbetet som
erfarenheter för1996/ talar samladesocialtjänstpropositionen 1997:124

omfattandetidigare problem upptäcks och åtgärdas, desto mindreatt
barnsbetyder både tidigt ibehövs. Tidiga insatser insatserinsatser ett

utveckling. förförutsättningliv och tidigt iinsatser Enogynnsamen
propositionensocialtjänsten ska kunna komma in tidigt enligtär attatt

verksamhetenfinns människors närmiljverksamhet och personal i att
informationen allmänheten,flexibel och tillgänglig tillär samt att sam-

och allmänhetenarbetet mellan myndigheter, och mellan myndigheter
fLmgerar.

Även programbrottsförebyggande under-nationellai regeringens
begränsastryks behovet tidiga syfte förhindra ellerinsatser i att enav

utveckling.ogynnsam

29 dag. Socialdepartementet.Barn i Ds 1996:57.
3°Allas vårt Justitiedepartementet.1996:59.Dsansvar.
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social-fara illa förutsätterkanfamiljer där barni attTidiga insatser
far illa.barnkan innebärasådantkännedomfår etttjänsten attsomom

innebärochSocialtjänstlageniregleras i 71§ attAnmälningsplikten
andrabarn ochverksamhet berörmyndigheter samtalla unga,vars

skyldigaoch socialtjänstensjukvårdenoch ärverksamheter hälso-inom
kankännedom någotde fåranmäla till socialtjänstenatt somomom

skydd.underårigstillbehöver ingripasocialnämndeninnebära att en
tillfamiljeomsorgen,individ- ochförebyggande arbetet inomDet

riskerarföräldrastöd/föräldrautbildning hör,arbete med attvilket en
minskadeochmed neddragningarsambandlägre prioritet i resurser.

arbetetförebyggandehävda detsvårtkan haEnskilda tjänstemän att att
dessasamtidigtärenden,enskildabekostnadutföras påskall somav

stöd iförtydliggjorttyngd.antal och Ettbådeökar i ansvar
dettaiställningoch barnensföräldrarnasskulle stärkaföräldraskapet

sammanhang.

föräldraskapetstöd iförSamverkan4.3

de verk-krävsallsidiga bedömningarocheffektivitet attuppnåFör att
samverkar.föräldrarbarn och derassamhälletsamheter i mötersom

utvecklamedsvårigheternabedömtharUtredningen attatt samver-
oklaraoklar ledning,medkansforrner ofta hänger ansvars-samman

avsaknadyrkesroller,varandraskunskaperbristandegränser, avom
förför samverkanför lite tidmötesplatser, samt orogemensamma

kostnadsövervältringar.
Sekre-samarbetet.ofta hinder iframhållsSekretesslagen ettsom

grundläg-ochskydda människors integritettill för ärtesslagen är att
förtroendefulltskall kunna uppnåsocialtjänstengande för ettatt samar-

enskildedenhinderSekretesslagen ingetbete med människor. är om
detmänniskorOftalämnasinformation attsamtycker till ut.att anser

medsamarbetarinblandadedeför demunderlättar parterna var-om
kanaktörernaoch de olikasig taandra. enskilde slipperDe upprepa

planeringbeslut ochvidoch bedömningarplanerhänsyn till varandras
enskilde.denrörsom

Stockholm visarsocialtjänsten iFOU-byrån, attfrånTre rapporter
socialtjänstenstillvidarealltidskolabarnomsorg och inte rapporterar

illa.farbarn Perso-misstänkerdefamiljeomsorgindivid- och när att
utredning.ellerproblemetstället lösanalen försöker i göra en egen

bristande kun-blandskerrapportering inteAnledningen till är annatatt

1992:9,3 FOUtill litenSe migSundell, Lundström, Sjöberg, Wettergren. är.som
1994:16.Mellan stolarna. FOUSundell, Flodin,

Hand hand. FOU 1996:14.Sundell, Collbjömsen, i
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skap anmälningsskyldigheten och vad social utredning inne-om om en
bär. I konstateras barnomsorg och skola har bris-rapporten även att
tande förtroende för socialtjänstens individ- och familjeomsorg på
grund dess brister i återkoppla till och informera sina samarbets-attav
partners.

Gemensamma utbildningsinsatser bidrar till påverka olika yrkes-att
respekt och förståelse för varandras yrkesroller och till ökadgruppers

samverkan. utvecklad samverkan,En både på övergripande nivå ochen
i enskilda ärenden leder till den enskilde snabbare får hjälp,att rätt ett
bättre resursutnyttjande, ökad kostnadsmedvetenhet och till kompe-en
tenshöjning hos de olika aktörerna. socialtjänstpropositionenI
1996/97:124 betonar regeringen betydelsen lokalt utformadeav sam-
verkanslösningar vikten det finns uttalat stöd forsamt att ettav sam-
verkan på alla nivåer i organisation.en

På flera ställen i socialtjänstlagen finns bestämmelser social-om
tjänstens skyldighet samverka med andra myndigheter och verk-att
samheter arbetar med barn och ungdomar. Syftet markeraär att attsom
socialtjänsten tidigt skall uppmärksamma och erbjuda adekvata insatser
till familjer där barn riskerar utvecklasatt ogynnsamt.

Även andra myndigheter och organisationer barn ochmötersom
familjer i sin verksamhet har direktiv arbeta förebyggande t.ex.attom
mödra- och barnhälsovård, barn- och ungdomspsykiatri, familjerådgiv-
ning och polis. Genom samarbete kan insatserna kompletteras ochnära
koordineras och erbjudas människor på tidigare stadiumett än som an-

hade fallet.varit Olika yrkesgrupper människor och förhållan-nars ser
den utifrån sina perspektiv. När samlas och lägger ihop intryckman
och bedömningar erhålls helhetsbild. Detta gäller såväl individ-,påen

på och områdesnivå.som grupp-
de flestaI kommuner/kommundelar/stadsdelsnämnder har social-

tjänstens individ- och familjeomsorg för det förebyggandeansvaret
arbetet bland barn och Genom samverkan mellan olikade instan-unga.

arbetar med barn och har på många håll och stimule-ser som unga nya
rande arbetsmetoder utvecklats. Exempel på detta kapiteli 12.tas upp
Ett exempel hämtat från Norge där i Lörenskogs kommunannat är man
har konstaterat föräldrastöd och tvärfackligt samarbete har haftatt en
förebyggande effekt vad gäller barn far illa. arbetssättDetta inne-som
bär bl.a. föräldrar bjuds in till för diskutera med varandraatt möten att
och med det föräldraskapet och barnen. sambandexperter rör Iom som
med kommunen har utvecklat samarbetet mellan föräldrar ochatt de
olika professioner barn kommuneni harmöter antaletsom
bamanvårdsutredningar minskat.
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Samarbetet med och barnhälsovårdenmödra-

Den tid individ- och familjeomsorgen för förebyg-detavsättersom
gande och uppsökande arbetet mödra-inom och bamhälsovården varie-

i omfattning. håll landet finns utlokalise-På vissa i socialsekreterarerar
rade på mödra- barnavårdscentraler föroch arbeta tillsammans medatt
personal på mottagningama del psykosocialaDerasett team.som en av
kunskap komplement till den inriktademedicinsktutgör ett annars mer
mödra- och bamhälsovården och fyller viktig föräldrastö-funktion ien
det/utbildningen. andra håll har särskilda avdelatsPå socialsekreterare

kontaktpersoner för mödra- eller bamhälsovården. Samverkan skersom
famiijecentraler eller socialtjäns-s.k. förskolor däräven öppnagenom

individ- och familjeomsorg kan mödra- ochintegrerad medtens vara
barnhälsovård och förskola. för samverkan Flemings-Centrum iöppen
berg verksamheter medoch Familjecentret i Hagalund exempel påär

erfarenheterpositiva sådan samverkan.av

Landstingens arbete föräldrastöd4.4 med

Ansvarsfrågor

förUtredningen föräldrautbildning landstingetsattanser ansvarom
förföräldraskapet/föräldrautbildningen bör hittillsstödet i gälla som
förfödelse och under barnets första levnadsår,tiden kring barnets samt

sökt hjälp habilitering och bampsykiatri.familjer med barn inomsom
föräldraskapet/föräldrautbildningen efter barnetsför stödet iAnsvaret

första föreslåslevnadsår tidigare ligga hos kommunen.nämntssom
Landstinget primärvården inklusive barnavårdscentralemahar genom

for frågor gäller barnets hälsa fram till barnet börjar skolan.ansvar som
dettabarnet börjar primärvården SkolhälsovårdenNär skolan har och

för-fungerande föräldrastöd för föräldrar med barn iFör ettansvar.
skoleåldem föräldrautbildning angeläget meddetutredningenser om

ochsamverkan mellan kommuner landsting.näraen
utvecklingen föräldrastödet under graviditeten och barnetsFör av

första levnadsår utredningen det angeläget med översynärattanser en
den överenskommelse träffades mellan regeringenav som

Socialdepartementet sjukvårdshuvudmännen Landstingsför-och
bundet födelse.år föräldrautbildning för tiden kring barnets1979 om
Utredningen därför bör tillregeringen initiativ översynatt taanser av
denna överenskommelse till överenskommelse kommeroch att en ny
tillstånd. Syftet klara skall kunnabör på vilket samhälletsättatt utvara

föräldraskapet vilkaerbjuda alla föräldrar stöd i och klara ut
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förförändringar behöver innehåll, och strukturi organisationgörassom
behov.få överensstämmelse med dagens förhållanden ochgodatt en

Nuvarande förhållanden

landstingens uppgifter ingår förebygga ohälsa. I dennaI att rapport
samlande för landsting och kommuneranvänds landsting termsom en

primärvårdensjukvårdshuvudmän. Landstingen har förärsom ansvar
bamsjukvården, den barn- ochmödra- och bamhälsovården,samt ung-

Föräldraut-verksamheten och bamhabiliteringen.domspsykiatriska
mödra-och nyblivna föräldrar bedrivs påbildning riktad till blivande

integrerad denbamavârdscentraler BVC iMVC ochvårdscentraler
verksamheten.reguljära

och Lands-överenskommelsen mellan regeringensamband medI
i januarilandstingen med börjantingsförbundet år 1979 åtog sig att

tiden för barnetsföräldrautbildningen kring1980 successivt bygga ut
förbätt-och1978/792168 Föräldrautbildningfödelse enligt prop. om

utgick från förslag iPropositionenföräldraförsäkringenringar m.m.av
födelse.barnets I1978:5 Föräldrautbildning kringbetänkandet SOU

föräldrautbildningen.och inriktningen fördessa dokument målenanges
nämnd överenskom-beträffande1978/79:l68 s 30I anges ovanprop

melse att:
Socialdepartementetmellan förEfter överläggningar representanter

träffatsnyligenhar överenskommelseoch sjukvårdshuvudmäimen
sjukvårdshuvudmärmentillbl.a. sjukförsäkringens ersättningarom

har förutsättsVid överenskommelsenunder åren 1980-1981. att
ekonomisk ersättningsärskildsjukvårdshuvudmärmen år 1980 utan

fö-anslutning till barnetsföräldrautbildning igenomför allmänen
dennaförslag. kommermed lämnadedelse i enlighet här Jag senare

för riksdagenöverenskommelse redovisasnämndadag föreslåatt att
särskild proposition.i en

föräldrautbildningEfter riksdagens behandling propositionenav om
uppdragSocialstyrelsen år1978/79:45 fick 1979 iSoU av rege-m.m.

förslagLandstingsförbundet lämnatillsammans medringen att om
Socialstyrel-föräldrautbildning.fortbildning för personal engagerad i

föräldraut-medel för projektfick också särskilda treårigtett omsen
resulterade i skrif-projektbildning startade den juli 1979. Detta1som

levnadsår.barnets födelse och förstaFöräldrautbildning Kringten -
underlag förskulle fungeraSyftet med denna skrift denatt ettsomvar

barnets fö-föräldrautbildningen kringplanering landstingeninom av

levnadsår, SocialstyrelsenFöräldrautbildning barnets födelse och förstaKring-
redovisar 1984: 12.nr
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föräldrautbild-fördelse. skriften framgår vissa allmänna principerAv
ningen.
Därvid bl att:anges a

har för alla blivande ochHälso- och sjukvårdshuvudmännen ansvar
nyblivna föräldrar för förlossningsvården och hälsovår-inom ramen

för primärvården. Därför föräldraut-den mödrar och barn i måste
fonn, debildning komma alla till godo. Föräldragnipper är en men

deltar föräldragrupper skall individuellaolika skäl i iintesom av
invandrarekontakter få motsvarande stöd. Föräldrautbildning till

behov.efter önskemål ochmåste till exempel varjeavpassas grupps
föräldraut-Syftet likvärdig nödvändigtvis lilçformiginteär menen

bildning för alla.
Föräldrautbildning innebär personalen delvis får arbeta på ett nyttatt

psykosocialt ocharbetssätt i principprogrammet kallassätt, ett som
och bam.redan tillämpas många i hälsovården för mödrarsom av

skaparoch samtidigt fortbildning personalenFöräldrautbildning av
traditionellaför fortsatt detalltså förutsättningar utveckling av

sjukvårdsarbetet med ökad uppmärksamhet påhälso-och psy-
kologiska sociala förhållanden i barnfamiljer.och

skriften redovisas definition föräldrautbildning genomI attav angeen
bärande för verksamheten:de principerna

föräldrar.Föräldrautbildning till för allaär
skall övergripandeMålen för föräldrautbildning vägleda arbetet. Det

föräldraskap, vilket skall åstad-målet stärka föräldrar i derasär att
kommas delmålen:genom

ökade kunskaper.....Ge-
till kontakt och gemenskap...Skapa möjlighet-
till medvetenhet samhälls-Skapa möjlighet och påverkanom av-

förhållanden..."

landstingBehov samverkan mellan4.5 av

och kommun

föräldrakompe-Föräldrar kan ha särskilt behov stöd brister iav p.g.a.
oförmåga vardagsproblem,lösa svårighetertensen, att taatt vuxen-

innebu-allvarliga under den uppväxttidenstörningaransvar, egna som
otrygghet föräldrarollen. möjligheter tillrit och osäkerhet i finnsHär

särskilt stöd för utveckla och stärka föräldrarollen BVC,via MVC,att
bampsykiatrin och kommunala socialtjänsten. Ofta förutsätter så-den
dana samarbete mellan samhällsfunktioner.insatser dessa Denäraett
förslag föräldraskapet utredningen förutsätterstöd i skisserarom som
också mellansamarbete kommuner och landsting.näraett
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4.6 Statliga myndigheter

antalEtt statliga myndigheter arbetar med frågor har bäring påsom
frågan stödet i föräldraskapet. Det gäller Socialstyrelsen, Folkhäl-om
soinstitutet, Statens skolverk, Ungdomsstyrelsen, Barnombudsmannen,
Statens Invandrarverk, Brottsförebyggande Rådet, Kriminalvârdsstyrel-

och Statens Nämnd för Internationella Adoptionsfrågor NIA.sen
Utredningen detta kapitel förslagi vad gäller Socialstyrelsens,anger

Folkhälsoinstitutets och SkolverksStatens för utveckla ochattansvar
utvärdera metoder för stödet föräldraskapeti dessa myndigheterssamt
roll för uppföljning föräldrastödet/utbildningen kommuneri ochav
landsting. Härvid behandlas övergripande förslag bedömningarochmer
för dessa myndigheter. Under respektive kapitel har utredningen vidare
lagt förslag berör dessa och andra myndigheter i Viss sakfråga.som en

4.6.1 Socialstyrelsen

Utredningens förslag
Att Socialstyrelsen får i uppdrag att

i samråd med Folkhälsoinstitutet, Skolverket, kommuner och0
landsting genomföra kontinuerliga uppföljningar hur stödet iav
föräldraskapet utvecklas landstingensinom mödra- och
barnhälsovård inom kommunernas individ- ochsamt
familjeomsorg och skolhälsovård.

samrådi med Folkhälsoinstitutet, Skolverket, kommuner och0
landsting utveckla och modeller för fortbildningpröva nya av
den personal skall arbeta med frågor gäller för-stöd isom som
äldraskapet inom mödra- och barnhälsovården, barnomsorgen,
individ- och familjeomsorgen och skolhälsovården.
i samarbete med Folkhälsoinstitutet ordna konferenser kring stö-0
det föräldraskapeti och dess betydelse.

Motiv for utredningens förslag

Socialstyrelsen centrala och tillsynsmyndighetär inomstatens expert-
socialtjänst, hälso- och sjukvård hälsoskydd. Myndigheten harsamt
tillsyns- och uppföljningsansvar för individ- och familjeomsorgen i
kommunerna mödra- och barnhälsovården landstingen.inom So-samt
cialstyrelsen har också för barnomsorgen, dettaansvar men ansvar
överförs från och med den l januari 1998 till Skolverket, följdsom en
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frågorna den juli1 1996 överfördes till Utbildningsdepartemen-attav
ansvarsområde. Socialstyrelsen har emellertidtets tagit till-över

för skolhälsovården.synsansvaret
utredningEn mödrahälsovården genomfördes Socialstyrelsenom av

under 1995.år dennaI ingick undersökning läget inomäven en av
mödrahälsovården bl.a. vad gäller föräldrautbildning. En över-rapport
lämnades till regeringen under våren 1996. Denna sändes tillrapport ut
samtliga mödrahälsovårdsöverläkare och samordnande barnmorskor

åtgärd för ökad uppmärksamhet kring verksamheten.att So-som en ge
cialstyrelsen planerar uppföljning på mödravårdscentralerna för bl.a.att
undersöka läget vad gäller föräldrautbildningen.

studieEn kvaliteten inom bamhälsovården genomfördes år 1992av
barnhälsovårdsöverläkare Claes Sundelin. uppföljningsstudieEnav

gjordes ungefär årett senare.
Utredningen föreslår i det följande särskilda överenskommelser för
förtydliga för stödet föräldraskapet.i Därför det viktigtatt ansvaret är
successivt följa och utvärdera hur verksamhetenatt med stöd för-iupp

äldraskapet utvecklas. Utredningen föräldrautbildning So-attom anser
cialstyrelsen bör få uppdragi genomföra uppföljningar utveck-att av
lingen stödet i föräldraskapet inom mödra- och bamhälsovården,av
individ- och familjeomsorgen och skolhälsovården. Sådana uppfölj-
ningar bör ske kontinuerligt. kanDetta underlag for kunnaattge senare
bedöma i vad mån lagstiftning skulle behövas för stärka verksam-att
heten med stöd föräldraskapet.i

Under antal efterår det den gällande överenskommelsenett att nu
hade träffats mellan regeringen och Landstingsförbundet föräld-om
rautbildning i samband med barnets födelse, anordnade Socialstyrelsen,
i samarbete med landstingen, konferenser för mödra- och bamhälso-
vårdens läkare, barnmorskor och bamsjuksköterskor. Konferenserna
byggdes tillsammans med det landsting för tillfället värdupp som var
för konferensen. Dessa konferenser fokus på mödra- och bamhäl-satte
sovårdens föräldrautbildning, bidrog till belysa aktuell forskning ochatt

tillfälle till utbyte erfarenheter. Verksamheten rönte storgav av upp-
skattning. Utredningen konferensverksamhet skulleattanser en ny ge
ökad uppmärksamhet frågan stöd föräldraskapeti och ökaom
medvetenheten kring behovet stöd till föräldrar med barn i olikaav
åldrar.

Utredningen föreslår därför Socialstyrelsen och Folkhäl-att
soinstitutet får i uppdrag anordna särskilda konferenser kring stödetatt
i föräldraskapet och dess betydelse, för följa verksamheten ochatt upp

33Hälsovård före, under och efter graviditet. SoS-rapport 1996:7. Socialstyrelsen.
34Skydda skyddsnätet, Socialstyrelsen, 1992.



1997: 161SOUföräldraskapetför stödet94 Ansvaret i

Verksamhetensför utbyte erfarenheter.vidgat statusutrymme avge
skulle kunnaoch kommunernalandstingenoch uppmärksamhet inom

stärkas på detta sätt.
föräld-1980-taleti början påBehovet fortbildning närstortvarav

bamsjuksköterskorBarnmorskor ochrautbildningen byggdes varupp.
metoderbehovetmed föräldrar i ochdå arbetainte så att gruppvana

Socialstyrelsen ochoch för arbeta påmaterial sättett nytt stort.att var
fortbildningsverk-då omfattandeanordnaderespektive landsting en

samhet.
ökad inriktningstöd föräldraskapet medpå iMed satsning enen ny

relationer ochför frågorderas intressepå föräldrars omengagemang,
medvetenhetochför sin situationparförhållanden, deras eget enansvar

fortbildningunderifrån, finns behovframmåste växa avavnyasom
pågod kompetensPersonalen måste ha ipersonal. mötetatt ta varaen

Fortbildningenföräldragrupp.och det sker imed föräldrarna ensom
gruppdynamik ochsamtalsmetodik,borde därför inriktas på gmppme-

Socialstyrel-föräldrautbildning därförtodik. Utredningen attanserom
ochSkolverk, kommunersamråd med Folkhälsoinstitutet, Statensisen
förmodellerutveckla ochuppdraglansting bör få i prövaatt nya

gällerskall arbeta med frågorpersonalfortbildning den somsomav
stöd föräldraskapet.i

Folkhälsoinstitutet4.6.2

Utredningens förslag
får uppdragFolkhälsoinstitutet iAtt att

för metodut-landsting verkamed kommuner ochi samarbete0
stödför iolika modelleruppföljning och utvärderingveckling, av

alkohol,programområden allergi,föräldraskapet inom to-som
gäller barn och ungdom.skador och olycksfall vadbak,

andramed Socialstyrelsen,för samarbeteiatt0 ansvara
och skapasamla dokumenteramyndigheter och organisationer in,

föranvändasöverblick sådant material kan attöver somen
olikaför föräldrar med barn iutveckla föräldraskapetstödet i

åldrar.
stödet iordna konferenser kringsamarbete med Socialstyrelseni0

föräldraskapet och dess betydelse.
lands-ochSocialstyrelsen, Skolverket, kommunersamråd medi0

denmodeller för fortbildningutveckla ochting pröva av per-nya
föräldraska-arbeta med frågor gäller stöd isonal skallsom som

individ-bamhälsovården,och barnomsorgen,inom mödra-pet
familjeomsorgen och skolhälsovården.och
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Motiv för förslag:utredningens

Folkhälsoinstitutet har till uppgift förebygga ochsjukdomaratt annan
ohälsa främja god hälsa för alla. Myndigheten skall fästasamt att en

viktsärskild vid sådana förhållanden främjar hos dehälsansom grup-
för de hälsoriskerna.är störstautsattaper som

Folkhälsoinstitutet har särskilda för folkhälsoarbetet medprogram
inriktning på barn och den befolkningen. Till myndig-och unga vuxna
hetens olika programområden hör barns och hälsa, kvinnorsungas

olycksfall,hälsa, allergier, tobak, alkohol och droger. Myndigheten tar
fram aktuella forskningserfarenheter, utvecklar förmodeller nåatt ut
med information olika informa-inom de programområdena, framtar
tionsmaterial i olika folkhälsofrågor och genomför informationskam-

Folkhälsoinstitutet inriktar arbetepanjer. sitt på nå forskningsansva-att
utbildningsansvariga, statliga lands-riga, myndigheter, kommuner och

ting. Viss uppföljande och utvärderande verksamhet genomförs. Det
finns emellertid informationssatsningar och bl.a.kampanjer, avsom
resursskäl, inte har utvärderats.

Folkhälsoinstitutet stöd till lokala gäller generellaprojektger som
insatser för påverka hälsovillkoren för kvinnor, de mestatt grupper av

individuellaoch för ungdomar går på gymnasieskolansutsatta, som
skadeförebyggande insatser, rökavvänjande ochinsatser ut-program,

veckling metoder familj ecentraler.inomav
Utredningen föräldrautbildning Folkhälsoinstitutet harattom anser
viktig roll vad gäller utvecklingen stödet till föräldrar frågori omen av

hur allergier kan förebyggas och hur tobak, alkoholmissbrukom av
och droger kan motverkas. Folkhälsoinstitutet bör därför få tydligareett

uppföljningför metodutveckling, och utvärdering olikaansvar mo-av
deller för stöd föräldraskapet de områden myndigheteni inom sva-som

för.rar

Behov överblick befintligt föräldramaterialöverav

Informations- och utbildningsmaterial stöd föräldraskapetgäller isom
produceras kom-på olika ställen inom statliga myndigheter, landsting,

frivilliga dockorganisationer och studieförbund. saknasDetmuner, en
samlad överblick befintligt material och det finns tillgå. Enöver attvar
systematisk befintligt och material skullegenomgång användbartav
kunna bidra till bättre tillgänglighet och till utvecklingen inom om-en

Överblickrådet. och samordning informationsmaterial anknyterav som
till verksamheten med stöd föräldraskapet utvecklasi skulle kunna av
Folkhälsoinstitutet. Tillgängligheten skulle förbättraskunnaavsevärt
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SPRI-line ochuppgifterna kunde läggas in i databas t.ex.enom som
finnas föreslår kapitel 5.8på Utredningen vilket utvecklas iInternet.

med Socialstyrelsen få uppdragFolkhälsoinstitutet i samarbete bör iatt
användas församla in och skapa översikt vad kanöveratt atten som

åldrar.utveckla stödet föräldraskapet för föräldrar med barn olikai i

Skolverket4.6.3

Utredningens bedömning
angeläget Skolverket följer utvecklingenDet är att0 av

skolanföräldrasamarbetet och föräldrainflytande förskolan,inom
skolbamsomsorgen och sprider exempel hur föräldrar fåroch på

föräldraskap samverka med varandra ochstöd i sitt attgenom
med personalen respektive verksamhet.inom

förslagMotiv för utredningens

Verketför det svenska skolväsendet.Skolverket central myndighetär
skolan,för den nationella uppföljningen och utvärderingen avsvarar

skolverksamhet. Verket skalltillsyn kommunernasutövar översamt
skolan läroplans- och kursplanearbetebidra till utvecklingen av genom

forskning och stöd till kompetensut-för grundskolan och gymnasiet,
modeller förbl.a. genomfört projekt med olikaveckling. Skolverket har

Frånutvecklingssamtal utvecklats i vissa skolor under år 1996.som
utveckling,förden kommer Skolverket ha1 januari 1998 att ansvar

särskildaför Skolverket harutvärdering och tillsyn barnomsorgen.även
skolsektom. Verket harmedel för utvecklingsarbete inom även sär-

för till och föräldraorgani-skilda medel får användas bidrag elev-som
föräldrainflytandet skallför öka elev- ochsationer och där åtgärder att

Skolutveckling.prioriteras.under anslaget A
denroll för stödet föräldraskapetSkolan har viktig i attgenomen
tillmed information och underlätta ochkan nå alla föräldrar uppmuntra

inflytandeföräldrarna. skola där föräldrar harmellan Enmöten öppen
indirektsamverkar med fåroch där skola och föräldrar varandra, som

effekt föräldraskap. Frivilliga organisationerföräldrar stärks i sittatt
arbete.roll detta föräldrastödj andeoch studieförbund kan ha aktiv ien
Skolver-föräldrautbildning det angelägetUtredningen attanserom

skolanket följer utvecklingen föräldrasamarbetet i barnomsorgen,av
exempeloch skolbamsomsorgen och skaffar överblick goda påsig över

föräldraskapet ingå idetta. Friskolomas arbete med stöd i bör även en
följasådan uppföljning. Utredningen det angeläget Skolverketattanser

föräldrainflytande iutvecklingen föräldrasamarbetet ochav
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barnomsorgen, skolan och skolbamsomsorgen och sprider exempel på
hur föräldrar inom dessa verksamheter får stöd i sitt föräldraskap

samverka med varandra och med personalen.attgenom

4.7 Frivilligorganisationer och
studieförbund

Utredningens bedömning
Studieförbund och frivilliga organisationer bör stimuleras att ut-0
veckla metoder för stödet föräldraskapet/föräldrautbildningen.i

Utredningens förslag
Regeringen föreslås lyfta fram stöd föräldraskapet/i0
föräldrautbildningen prioriterat område för Allmännaettsom
arvsfonden.

Motiv för utredningens bedömning förslag:och

I slutet av1970-talet i samband med Bamomsorgsgruppens arbete och
efter riksdagsbeslutet år 1979 allmän föräldrautbildning för tidenom en
kring barnets födelse ökade studieförbunden i viss mån föräldraut-sina
bildande verksamheter.

Genom de frivilliga organisationerna och studieförbunden bedrivs
mängd olika verksamheter för föräldrar och barn centralt, regionalten

och lokalt på olika bidrar till för-stöd till föräldrarna isätt attsom ge
äldraskapet. verksamheterMånga anordnas frivilligasom genom orga-
nisationer och studieförbund bidrar till komplettera mödra- ochatt
bamhälsovårdens föräldrastöd/utbildning. bamomsorgensI och skolans
värld det ofta frivilliga organisationer ochär studieförbund med-som
verkar till föräldrar träffas. gällerDet Rädda Rödaatt Barnen, Korset,
Riksförbundet Hem och Skola, kyrkliga organisationer, invandrarorga-
nisationer, handikapporganisationer, patientföreningar, idrottsorganisa-

osv.tioner,
.Självhjälpsgrupper föräldrar kan med små medel med-startarsom

verka till sociala nätverk bildas i bostadsområden. Självhjälpsgrup-att
kan dock behöva förstöd bildas och för lösas förinteatt attper upp

tidigt. Grupper bildas kan dock ha svårt få låna lokaler för mö-attsom
och cirklar, samtidigt det ofta finns lokalerten i skolor intesom som

används på kvällar och helger.
Utredningen föräldrautbildning har betonat vikten föräld-attom av

för stärka de sociala nätverken och samlas iattrarna engageras grupper

35Stöd i föräldraskapet. Ds 1997:6. Socialdepartementet.
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diskutera.meningsfulladefrågor attkandär de ta somsom serupp
övergripandeha detskallkommunernaföreslagitharUtredningen att

skaffaocksådetta ingårföräldraskapet. I attför stödet iansvaret ansvar
medverka itänkaskanorganisationervilkaöverblicksig över somen

Därvid detforäldraskapet.stöd i ärtillbidrarverksamheter att gesom
studieförbun-mellan kommunerna,samarbetemedangeläget näraett
lokala arbetetutveckla detförorganisationernade frivilligaden och att

fÖräldraskapet/foräldrautbildningen.med stödet i
verksamhetoch organisationersolika föreningarsStudieförbundens,

försöksverksamheter,ochutvecklasskulle kunna uppmuntras genom
arvsfondenStöd Allmännatill stöd.möjligheterprojekt ochsärskilda ur

bam.för bl.a. Detfönnånkaraktär tillideellverksamhettillkan avges
Stöd lämnasstödjas.verksamhet kannyskapandehandförstaiär som
verksamhet.ideellbedriverorganisationeroch andraföreningartill som

före-angelägetdetföräldrautbildning attärUtredningen attanserom
metoder förutvecklastimulerasorganisationeroch andra attningar

dettatillstimuleraföräldraskapet/föräldrautbildningen. För attstödet i
med stöd iverksamhetenlyfter framregeringenutredningenföreslår att

för All-områdeprioriteratföräldraskapet/föräldrautbildningen ettsom
arvsfonden.männa

föräld-förpraktisk förutsättningvidareUtredningen ensomanser
andra lämp-ellerfritidsgårdamasskolans,bamomsorgens,rastödet att

själv-för föräldragrupper,tillgängligakunnalokaler börliga vara
organisationer.frivilligaochstudieförbundhjälpsgrupper,
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Utredningen har gått igenom urval sådana eller kanalerett av arenor
föräldrar naturligt använder sig ofta dagligen, och där föräldrarsom av,

kan nås på olika och bli få stöd i sin föräldraroll. Redovisningensätt
omfattar mödra- och barnhälsovården, barnomsorgen, skolbamsomsor-

och skolan. Vidare behandlas dettai kapitel frivilliga organisatio-gen
studieförbund, bostadsföretag media.samtner,

5.1 Mödra- och barnhälsovården

Utredningens bedömning
Föräldrar bör föräldragrupper ochuppmuntras att starta att ta an-

gruppledare.svar som
Föräldragmppemas diskussion bör bl.a. bygga på föräldrarnas

frågor och intressen.egna
Frågor parrelationer särskilt angelägna i för-är att taom upp
äldragmpper.

bör, aktivaPappor åtgärder, delta för-iuppmuntras attgenom
äldragrupper.

finnsDet behov Stimulansbidrag för utbildning ochett extraav
fortbildning i landsting och kommun ledare för föräldragrup-av
per.
Mödra- och barnhälsovården har för följaett attansvar upp var-
för föräldrar avstår från delta föräldrautbildningeni ochatt om
möjligt öka deltagandet från föräldrarnas sida.
Informationsmaterial för föräldragnipper bör finnas lättillgängligt
på bibliotek för hemlåning och på internet.

Utredningens förslag
Att den överenskommelse träffades år 1979 mellansom rege-
ringen och Landstingsförbundet föräldrautbildning för tidenom
kring barnets födelse och under barnets första levnadsår överses
på i syfte föräldrarnaalla skall erbjudas eller möjlighetnytt att
till stöd i föräldraskapet.
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Inledningl

detföräldrautbildning har uppdragUtredningen i pröva äratt omom
framförallt inomföräldrar föräldrautbildning,möjligt erbjuda allaatt

bamhälsovården fram-mödra- ochoch bamhälsovården.mödra- Inom
plats iangeläget förstagångsföräldrama kanhålls det är attatt ges

få kunskaper,föräldrarna skallgruppverksamhet med inriktning på att
uppdraget förutsättningarnakontakt och gemenskap. ingårI prövaatt

Föräldrautbildning hela förskolepe-för försöksverksamhet med under
rioden.

sedan mittenMödra- och bamhälsovården har byggts i Sverigeupp
riktar till alla1930-talet. Verksamheten allmänt etablerad och sigärav

föräldrautbildning detta kapi-föräldrar och bam. Utredningen igerom
föräldrastödet/utbildningentel åtgärder behövs förexempel på attsom

utbildningska stimuleras. gällermödra- och bamhälsovårdeninom Det
prioriteringpersonal, stöd från ledningspersonal,och fortbildning avav

kvalitetsindikator landstingensföräldrastöd/utbildning viktig isom en
arbetsuppgifter.de anställdas Detverksamhet liksom vad ingår ii som

invandrarföräldrarstimulera till föräldragrupper förgäller också att
till påkulturell bakgrund, stimuleramed olika språklig eller att grupper

föräldrarnas frå-innehåll bygger påkvällstid och utveckla ettatt som
gor.

Mödrahälsovården1

till för-mödrahälsovården riktar sigFöräldrastödet/utbildningen inom
oftast eller slutet gravi-äldrar barn och erbjuds i mittenväntar avsom

anordnas för föräldrarFöräldrautbildning vanligenditeten. i somgrupp
barnmorska.träffas mödravårdscentralen under ledning För-på av en

före förloss-och gånger under tidenäldragruppema träffas mellan 105
ningen. Varje träff kan 1-2 timmar.ta

mödrahälsovårdenför föräldrastödet/utbildningenMålet inom är att
och diskussionmöjligheter till kontakt, gemenskaperbjuda kunskap,

föräldrar emellan föräldrar ska kunna påverka sin situa-samt att egen

35 betänkande,Riktlinjer föräldrautbildningen iför Bamomsorgsgruppensanges
1978/792168Föräldrautbildning, barnets födelse,SOU 1978:5, Kring omprop.
med anledningföräldrautbildning socialutskottets betänkande 1978/79:45m.m.,

redovisarFöräldrautbildning, Socialstyrelsendenna proposition i skriftensamtav
Mödra- ochVidare för föräldrautbildningen i1984: 12. intentionernaanges

bamhälsovård, till Socialstyrelsen redovisar 1979:4,förslag principprogram,
Hälsovård primävården, rådför mödrar och barn inom Allmänna 1981:4;

Hälsovård under och graviditet, SoS-rapportSocialstyrelsen i före, eftersamt
1996:7.
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frågor kring graviditet och förlossning,ingår oftation. Som teman
tobak ochnäringsfrågor, risker medsmärtlindring, kost- och amning,

och fåförsta tiden förälder hemma med barnetalkohol, attsamt sesom
föräldraför-relation till Ofta också informationbarnet.näraen ges om

säkringen och andra rättigheter.
föräldrastö-det blivit alltmer vanligtUnder år har attsenare
kan kommadet/utbildningen frågor hur det väntade barnettar omupp

hem ochparrelationen, ansvarstagandet förpåverka familjens liv,att
för och barnmöjligheter för båda förena hemfamilj, parter att ansvaret

studiermed förvärvsarbete och m.m.
sjuksköterska, läkare ochVid mödravårdscentralen arbetar vanligen

psykologtillsammans med barnmorskan i vårdteam.psykolog Denett
mödrahälsovårdens vårdteam kan också delta vid någonkan ingå isom

för och få kontakt medträffarna med föräldrarna sigatt presenteraav
psykologhåll landet saknas dockföräldrarna. På många i somnumera

vid mödravårdscentralerna. frågor, intresserarstöd till personalen I som
medbarnmorskan bjuda till träffarföräldrarna, kan inäven personer

försäkrings-kan gälla frånmed särskild sakkunskap. De representanter
familjerådgiv-barnomsorgen,kassan, individ- och familjeomsorgen,

biblioteket.ningen och
Förlossnings-kan studiebesök påFöräldragruppen på MVC göra en

ordnasförlossningen. slutet graviditetenklinik för förbereda Iatt av
bamhälsovårdenmed sjuksköterska frånvanligtvis sammankomst enen

träffasedan skall fortsättamöjligt den sjuksköterskaoch då attsomom
bamavårdscentralen.pågruppen

Bamhälsovården1

föräld-tillFöräldrastödet/utbildningen inom bamhälsovården riktar sig
fram tillnyligen och erbjuds vanligtvis föräldrarnahar fått barnrar som

information,Syftet kunskap ochbarnet uppnått års ålder. ärett att ge
deras föräldraroll och dem möj-bidra till förstärka föräldrarna iatt ge

bryta isoleringlighet till kontakt gemenskap med andra föräldrar,och
Syftet bidra tilloch öka gemenskapen bostadsområdet. ocksåi är att att

föräld-med bamhälsovårdens personal,föräldrarna blir bekanta attmer
perfekta föräldern.vågar fråga och dämpa denatt myten omrarna mer

allmänhet barn-föräldragrupp bamhälsovården leds iEn inom av en
föräldra-sjuksköterska distriktssköterska. beståreller Gruppen 4-5av

Föräld-träffas gånger under barnets första år.mellan och 104par som
för-muntligen och skriftligen delta ierbjuds i regel både attrarna
för-äldragrupp. Föräldrarna informeras de kan delta iattom en

äldragrupp vid de sista träffarna för föräldragruppenpå BVC någon av
mödrahälsovården, vid första besöket eller BVC-inom på BVC när
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kommit hemfamilj nyligenhembesök hossjuksköterskan gör en som
nyfött bam.från medBB ett

detfrågor kringföräldragiupp på BVCiVanliga ärteman ny-en
med tobak, bar-kost, riskerutveckling, amning,födda barnet och dess

Föräldrarnashoshemmet, sjukdomar barnet.skötsel, olycksrisker inets
klara denbli förälder ochfamiljen,roll, relationer i den attatt nyanya

diskuteras.kan ocksåsituationen
ledafått fortbildning frågorBVC-sjuksköterskor har iMånga attom

byggaochgruppdeltagarnas kompetenspå attta uppgrupper, vara
frågornatill de svårarekan bidratryggheten i Detta ävenattgruppen.

till diskussion.kommer upp

arbetslagBarnavårdscentralernas

lagar-bygger påbarnavårdbamavårdscentralema bedrivsVid ettsom
sjukvårdsbi-ellerundersköterskasjuksköterska, läkare,mellanbete

be-eller harinför problemläkaren stårsjuksköterskan ellerträde. När
kon-frågor kan andra yrkesgrupperi vissaförstärkt kompetenshov av
barn-audiometris/hörselassistent,arbetsterapeut,kan gällataktas. Det

bamhälsovårdspsykolog,mödra- ochlogoped,morska, dietist, kurator,
tandläkare/tandhygie-sjukgymnast ochskelningsexpert,ortoptist

handledagällaarbetsinsats kannist/tandsköterska. Dessa attgruppers
remissin-familj,arbetet medeller läkaren isjuksköterskan att varaen

kanyrkesgrupperspecifik behandling.utföra Dessaeller attstans en
förregelbundna efterutbildningen. Ansvaretmedverka i denockså

arbetslag.pådock främst BVC:slösning liggerproblemens
hosutvecklingbefrämja hälsa ochdagBarnhälsovårdens roll i är att

ochtillväxtbarnsidentifiera problemtidigtalla barn, ut-röratt som
Bamhälsovårdsarbetetohälsa hos bam.förebyggaveckling samt att

Hälsoundersök-hälsoupplysning.hälsoundersökningar ochomfattar
problem. Häl-avvikelser ochför tidigt upptäckaningarna görs att

eller åt-förebyggasyftar tillinformationsoupplysningen attär som
familjensråd vill byggastöd ochgärda problem. Genom egnauppman
förutsättningarbästa möjligasina barnkunskaper och förmåga att ge

för bra uppväxt.en
med hälsoupp-funktion,Bamhälsovården har primärpreventiven

sekundärpreventivviktiga inslag, ochlysning och vaccinationer ensom
upptäckaför tidigthälsoundersökningarmed regelbundnafunktion, att

rubb-funktionellautvecklingsförseningar ochsjukdomar, avvikelser,
tidigbygger påsekundärpreventiva insatsenningar. Den synsättet att

möjlig-behandling, bättreoch därmedoch tidig diagnos,upptäckt ger

37 Wiksell, 1992.Barnhälsovård. AlmqwistSundelin,Hagelin, Magnusson,
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heter för drabbade barn återvinna hälsan. detta ingår ocksåIatt numera
föräldrautbildning och hälsovård i förskolan.

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring innebär fortlöpande studerar i vilken utsträck-att man
ning hälso- och sjukvården uppfyller de mål förfinns dess verk-som
samhet och vidtar åtgärder för förbättra vården. Sjukvårdshuvud-att

har frihet själva organisera hälso- och sjukvården inommännen att ra-
för hälso- och sjukvårdslagen. Socialstyrelsen har tillsynsansvarmen

vad gäller hälso- sjukvårdensoch innehåll och kvalitet personal-samt
kompetens.ens

på kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling hälso- ochKrav inom
sjukvården har fastställts hälso- och sjukvårdslageni 1982:783. Den
första innebärjanuari 1997 trädde bestämmelserna krafti attnya som

utvecklaskvaliteten i verksamheten inom hälso- och sjukvården skall
fortlöpande.och säkras systematiskt och Socialstyrelsen har utarbetat

till-s.k. verkställighetsföreskrifter för förtydliga och stödja lagensatt
praktiken. Föreskriftema all hälso- och sjukvårdämpning i attanger

omfattas för utförande, uppföljning ochskall planering,system ut-av
medverkaveckling kvaliteten verksamheten. All personal skall iiav
verksamhe-fortlöpande kvalitetsutvecklingenden systematiska och av

till skador,Kvalitetsutveckling syftar så långt möjligt förebyggaattten.
felbehandlingar för åtgärderavvikelser och identifiera och verkasamt

kvalitet skall tydliggörasdetta inträffar. Verksamhetens och resultatom
för personal, och omvärld.patienter

harArbetet med kvalitetssäkringsprogram för mödrahälsovårdenett
påbörjats inom Socialstyrelsen. utgångspunkt för dettaEn ärprogram

underlag har utarbetats mödrahälsovårdsöverläkareett som av en grupp
kvalitetsrådet.och barnmorskor Medicinskapå uppdrag av

fram modell för kvalitetssäkringsar-Socialstyrelsen har tagit huren
ske modell redovi-bete inom bamhälsovården kan i praktiken. Denna

skydds-skriften Kvalitetssäkring bamhälsovården skyddai Attsas av -
denna inledningsvis:SoS-rapport 19.1994: Inätet, rapport anges

all kvalitetssäkring det resultaten viktigast"I är mäta,är att attsom
fonnulera mål för och ständigt förbättra vårdkvaliteten. barn-Inom

Hälso- och sjukvård under och efter graviditet. Socialstyrelsen. SoS-före,
1996:7.rapport

39 och sjukvården.Kvalitetssystem inom hälso- SOSFS 1996:24.
"° Medicinska kvalitetsrådet bildat Läkarforbundet och Svenskaär av

få stånd olikaLäkaresällskapet for till kvalitetssäkringsprogram föratt
och sjukvården.verksamheter inom hälso-
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först mycketdock resultaten många gånger avläsashälsovården kan
på faktorerfinns därför anledningfram tiden.långt i Det ävenatt se
förhar betydelsestruktur ochi vårdens ett gottvetprocess som man

resultat.
hem-får hembesök efterandelen föräldrarI attrapporten somanges

föräldrautbildningoch respektive deltar ikomsten från förlossning BB
föräldramed-inriktning stärktindikationer på BVC:skan motsomses

verkan.
1982:783 varjesjukvårdslagen, SFSHälso- och HSL,I attanges

landstingskommuninte ingår ilandstingskommun eller kommun som
inombosattaoch sjukvård demerbjuda god hälso-skall ärsom

skall verka förlandstingen i övrigtlandstingskommunen och ävenatt
befolkningen.god hälsa hos helaen

skall:särskiltgod hälso- och sjukvårdvidareDet att enanges
trygghet ibehovoch tillgodose patientensgod kvalitetVara avav

behandlingen.vården och
lättillgänglig.Vara

integritet.självbestämmande ochrespekt för patientenspåBygga
sjukvårds-och hälso- ochmellan patientengoda kontakterFrämja

personalen.
utfor-skallmöjligtbehandlingen så långtvården ochVidare attanges

bestäm-vårdsökande.samråd med de Dennagenomförasoch imas
privatvårdgivarensjukvårdall hälso- och ärmelse gäller oavsett om

1993/94:149.eller offentlig Prop.

folkhälsomålNationella

14,kommitté S 1995:parlamentarisktillkallatharRegeringen en
skall utarbeta2000-talet HSU 2000,införsjukvårdenHälso- och som

skallMålenhälsoutvecklingen.mål för väg-till nationellaförslag vara
förebyggafrämja folkhälsan,församhällets insatserledande för att

sjuklig-funktionsnedsättning,undvikahälsoriskerohälsa, minska samt
under hösten 1997kommerl996/97:l. 2000Prop. HSUhet och död.

tillresursbehovsjukvårdenshälso-ochbetänkandelämna ettatt re-om
geringen.

bedömningutredningensförMotiv5.1.4

föräldra-stödet ilandstingen förhostydligt uttalatfinnsDet ett ansvar
ochgraviditetenunderföräldrautbildningenmed inriktning påskapet
ochmödra-alla,flesta, inteförsta levnadsår. Deunder barnets men

kallas föräld-taldet dagligterbjuder också ibamavårdscentraler som
och detutbyggddock ojämntFöräldrautbildningenrautbildning. är



SOU 1997: 161 Arenor för stöd föräldraskapet 105i

håller på ske uttunning denna verksamhetatt i landet. Vad gälleren av
innehållet föräldrautbildningeni tenderar medicinska och fysiska frågor

överbetonas framför de relationsorienteradeatt och psykosocialamer
frågorna. Utredningen föräldrautbildning vill därför dessa frågorattom
skall lyftas fram på tydligare inom mödra- och bamhälsovårdenssättett
föräldrastödjande verksamhet. Alla föräldrar barn eller harväntarsom
barn under års ålder bör erbjudande stöd föräldraskapetett iom ge-

mödra- och barnhälsovården.nom
Det 20 år sedan överenskommelsenär träffades mellansnart staten

och Landstingsförbundet allmän föräldrautbildning för tidenom en
kring barnets födelse. Föräldrautbildningen byggdes då lands-inomut
tingen, personalen fick utbildning och stöd från ledningen för det arbete

skulle utföras. föräldrautbildningenNär startades fanns entusi-som en
och hos ledningsansvarigaett och hos personalen.asm engagemang

Möjligheterna bedriva föräldrautbildning i vissa fall betydligtatt är
i dag tidigare. Personalsämre harän för leda för-ansvaret attsom

äldragrupper uttrycker viss trötthet och de har kännasvårt in-att atten
spiration inför uppgiften föräldragrupper. deDeatt starta attnya anser
behöver stimulans och vitalisering i detta arbete, idéer och uppslagnya
vad gäller innehåll, material och metodik i föräldrautbildningen liksom

ökat stöd från ledningen. Personalen upplever iblandett ledningenatt
inte prioriterar föräldrautbildningen.

Rapporterna Skydda skyddsnätet 1992 liksom Stöd föräldraska-i
1997 bekräftar föräldrautbildningenpet på tillbakagång ochatt är att

den inte lika prioriterad tidigare,är särskilt inom barnhälsovården.som
skälEtt det sambandi med besparingarär inom landstingenatt vissai

fall har blivit försvårt personalen hinna med föräldrautbildningatt
framför uppgifter gäller moderns hälsa, fostrets och barnets ut-som
veckling, mätning, Vägning och vaccinationer.

I många landstingsområden har barnhälsovården omorganiserats
och integrerats i den distriktsvården. innebär ofta dist-öppna Det att en
riktssköterska har hand alla åldersgrupper, inklusive förskolebar-om

i sitt upptagningsområde. Distriktssköterskan får därmed vid-nen, en
gad kontakt med barnets familj och lär känna både det friska och sjuka
barnet. Om distriktssköterskan endast får fåtal barn inom sittett upp-
tagningsområde finns emellertid risk barnhälsovården sinatt tapparen
speciella bamkompetens, på grund erfarenheten arbeta medatt attav av
bam och tidiga tecken på problem hos barn blir mindre. kan dåDetse
också finnas risk föräldrastödet/utbildningen fårinteatt ut-en samma

tidigare.rymme som
Inom mödrahälsovårdens föräldrastöd/utbildning i deltargrupp

alla förstagångsföräldrar.nästan Av alla blivande föräldrar, dvs. även
de har fått barn tidigare, deltar knappt hälften föräldrautbild-isom
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förstagångsföräldramaemellertidhand detförstaningen. I är som er-
dessutomfinnslandsting.många Detföräldrautbildning inombjuds

erbjuderresursskäl intelandstingmödravårdscentraler vissai som av
förstagångsföräldrar,till blivande ävenföräldrautbildning i omgrupp

föräldrarfinns ocksåundantagsvis. Detlänge endastdet så ärän som
gällerföräldrautbildning.erbjudande Dettillskäl tackar nejolika omav

vill klara sigdeföräldrarflerbarnsföräldrar och attt.ex. som anser
riskgrupper.föräldrar socialagälla isjälva. kan ocksåDet

första-omkring 70 %deltar genomsnittbarnhälsovården iInom av
föräld-allahälftenföräldrautbildningen. Knapptgångsföräldrama i av
tillOrsakerföräldrautbildningen.deltar itidigarefått barn attrar som

föräldrautbildningerbjudandetdeltar kanalla föräldrar inte att omvara
ha tidalltid sigerbjuds inteföräldrar, detill allainte att ansersomges

tidi-föräldrautbildningde har gått igenomdedelta eller attattatt anser
till.intresserade delta gångoch inte är att enavgare

föräldragruppandra föräldrar ilärt kännaFöräldrar har an-ensom
på BVC.föräldragruppofta fortsätta iönskarordnad MVC sammaav

föräldrarnaföroch börordnaibland möjligt attDetta uppmuntrasär att
efterföräldragruppmeningsfullt fortsätta idet ävenskall att enanse

efter-ordnamöjligtalltid praktisktdock inteförlossningen. Det attär
upptagningsområden.olika geografiskakan haoch BVCMVCsom

bety-därförupptagningsområden harbamhälsovårdensochMödra-
föräldrar-kan påverkaochföräldragruppernaför kontinuiteten idelse
fått bam.hardeträffas ifortsättaförintresse närattatt gruppernas

arbetsplat-liggervaltemellertid ha MVC näraFöräldrarna kan somen
ochbarnfått sittde välväntade bam. När ärden tid deundersen

BVCbesökanaturligt för dem närabarnet dethemma med attär enmer
bostaden.

barnhälso-mödra- ochföräldrautbildningUtredningen attanserom
frånavstårvarför föräldrarföljaförvården har attattett uppansvar

från föräld-deltagandetmöjligt ökaochföräldrautbildningendelta i om
erfa-varandrasutbytevanligtvisFöräldrarna harsida. ett stort avrarnas

föräldragruppviktig iFlerbamsföräldrarrenheter. är t.ex. resurs enen
föräldrar.för blivande

deltagandePappornas

föräldragrup-deltagande iår ökat sitthar underPapporna senare
Delta-deltar.främst förstagångspappordetper/utbildning, är sommen

förbetyder ofta mycketföräldragrupper/utbildninggande i pappomas
fost-delta i barnetstill sina barn ochrelationmöjligheter näraatt en

mödrahälsovårdensvanligtvis ideltarutveckling.och Pappornaran
bamhälsovårdens. Ensällan iföräldragrupper/utbildning, or-men mer
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sak till det låga deltagandet knappt 10 % i förgenomsnitt ipappor
bamhälsovårdens föräldrautbildning många förvärvsar-är att pappor
betar deras bam små och föräldragruppernär allmänhet hållsär i påatt
dagtid. Föräldragrupper/utbildning på kvällstid kan viktigtextravara
för motivera delta.att attpapporna

En orsak kan inte känner samhörighet medattannan vara papporna
föräldragrupper främst omfattar och bam. Språketsom mammor som
används i och värderingar diskuteras kan kännas alltförgruppen som
kvinnodominerade. Innehållet och formen för föräldrastödet/utbild-
ningen kan också ha betydelse. Därför det viktigt också byggaär att
verksamheten kring frågor. för-Pappor deltar ipappornas som
äldragrupper/utbildningen kan få viktig grund för sitt känslomässigaen

och intresse för sina barns utveckling. ocksåDet ärengagemang av
jämställdhetsskäl viktigt tidigt deltar barnets skötsel ochiatt papporna
omvårdnad. Om deltar i föräldragrupper kan påverkadet ocksåpappor
deras benägenhet fler dagar föräldraförsäkringen.iatt ta ut

Utredningen föräldrautbildning föräldragrupper inomattom anser
mödra- och bamhälsovården bör riktas till både ochmamman pappan.

viktigtDet båda föräldrarna upplever sådanaär att grupper som ange-
lägna. Samtidigt det viktigt med enbartär är att grupper mammor res-
pektive kan träffas vid tillfällen.vissapappor

utgå frånAtt föräldrarnas frågor och intressen

Föräldrarnas frågor, intressen och önskemål viktig utgångs-äregna en
punkt för den information, kunskapsförmedling och diskussion som

fram föräldragruppema. föräldrarnaFör det bety-växer ärgenom av
delse deras frågor blir besvarade deras intressen ochatt att öns-samt
kemål uppmärksammas. Den generationen föräldrar har sannoliktunga
andra behov och önskemål tidigare generationer. föräld-Deän unga

i dag efterfrågar ofta kunskap frågor, eftersomi mångat.ex.rarna mer
de alltidinte har så äldremånga i tillfråga,generation samtidigtatten
värdesätter de kontakt och gemenskap med andra föräldrar.

Skilsmässostatistiken visar det föräldrarmånga skiljer sigäratt som
under barnets första levnadsår, vilket kan bero på parrelationen ut-att

för påfrestningar bl.a. på grund det ställs på dem isätts av ansvar som
deras roll föräldrar. Föräldrar tenderar också alltmer saknaattnya som

naturligt stöd från sina föräldrar, syskon eller andra närståendeett egna
Frågor parrelationen och föräldrarollen i samband medvänner. attom

får barn har därför blivit allt viktigare i föräldragrupperatt taman upp

4 Flera undersökningar föräldrarnas önskemål refereradefinns iom
kartläggningen Stöd i föräldraskapet, Ds 1997:6, Socialdepartementet.
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möjligtkritiska period och tidigtför stöd under denna såatt somge
mödra-Mångaeventuella påfrestningar på parrelationen.förebygga

med famil-samarbetehar därför utvecklat sittoch bamavårdscentraler
på be-viktig åtgärd förjerådgivningen, vilket kan att ta varavara en

fintliga resurser.
hörföräldrar önskar i föräldragruppemaTill frågor t.ex.ta uppsom

föräldraskapets möj-utveckling, barnets behov,barnets hälsomässiga
förmågatillföräldrarnas trygghet och tilltro sinligheter och krav,nya
ocharbetsfördelningen i hemmetförälder liksom frågor omomsom

Föräldrarbam.familjen utökas medhur parrelationen påverkas när ett
förstagångs-andra frågorredan har barn kan ha intresse änett avsom

på sitthur syskondem gäller frågorföräldrarna. För reagerar nyaom
barn, hurtill sinaföräldrars förhållningssättbarnuppfostran ochsyskon,

i hemmetoch arbetsfördelningfrågorandra föräldrar löser ansvarom
föräldrar detallafamiljen den utökas.påfrestningar i För äroch närnya

upplevaoch fåha barndet friska och positiva iviktigt främja attatt
och vård-från litenbarns utvecklingglädjen med sittatt enomav vara

individ.och självständigtillbehövande vuxenperson en

stödBehov särskiltav

anpassadindividuelltstöd ochkan behövaVissa föräldrar mermer
behöva indi-kanden tid de bam.andra under Deverksamhet väntarän

självadeliknande situationandra föräldrar istöd, träffaviduellt som
och bar-mödra-mångadelta föräldragrupp. Påtill ioch attuppmuntras

stödsärskilt ibehöverföräldrarnavårdscentraler förekommer att som
vad gäller miss-särskilda problem,harföräldraskap ellersitt t.ex.som

de fåkanträffas särskilda Däribruk alkohol, droger, grupper.m.m.av
finnsproblem. Detsinastöd och känna de inte ävenäratt ensamma om

förskolan och in-samarbete mellan denexempel påintressanta öppna
stödet tillutvecklabidragit tillhardivid- och familjeomsorgen attsom

föräldraroll.sinföräldrar med svårigheter i
tillsöker sigmed barn och inteföräldrarnåFör att somgrupper av

lyhörd fördet angelägetföräldrautbildningenden vanliga är att vara
bäst iVilken lösningönskemål ochföräldrarnas passar re-somseegna
försärskildabehövasområde. kanspektive Det t.ex. ungagrupper

kultrurbakgmnd ochmed olikaföräldrarspädbamsgrupper,mammor,
träf-kanSådanaallergikänsliga bam.för föräldrar till gruppergrupper

förskolan.fas eller denpå BVC öppna
mödra- ochstöd till föräldrar inomindividuelltBehovet anpassatav

vadföräldrarnaden personalställer krav påbamhälsovården mötersom
föräldrarnas situation.verksamheten efterförmågagäller att anpassa
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praktiskafinna användbaraställer också krav kompetensenpåDet att
tekniska lösningar.och

efter första levnadsårbarnetsGrupper

bamhälsovårdensföräldragrupperfyllt upphör i regel ibarnet årNär ett
ochöverenskommelsen mellan regeringengällanderegi. Den nu

fylltperioden till barnetLandstingsförbundet omfattar endast fram ett
till-de haremellertid fortsätta denföräldrar önskar iår. Många grupp

initiativofta ske föräldrarnasi så fall påhört vid BVC. måsteDetta eget
förhaallmänhet inte sigeftersom landstingen i resurser enanser

levnadsår.barnets första Iforäldrautbildningen efterutvidgning av
uppföljandebamhälsovården in tillfall bjuder dockvissa möte.ett

med dag-förskola eller samarbeteIbland hålls på iöppen ettmötet en
bar-kallas föräldrarna till uppföljningsmötenhem. landstingvissa närI
for-uppskattatoch 4-5-år, vilket oftamånader, 2,5-3 år18 ärärnet av

ÖstergötlandsStockholms ochexempel har Jönköpings,äldrama. Som
modeller för detta.läns landsting

barnomsorgenbamavårdscentralema ochsamverkan mellanGenom
föräldragrup-bildaföräldrarna få bättre stöd ikani kommunerna ett att

be-studieförbundenlevnadsår. harefter första Härbarnets storenper
förföräldrastödviktigtförskolan ocksåtydelse. Den t.ex.öppna ettger

barnomsorgen. Denförskolebarn saknar plats inomföräldrar med som
och når intehela landettillräckligt utbyggdförskolan inte överäröppna

föräldrar satsningarbehov stöd tillalla. finns såledesDet ett genomav
samverkansprojektförskolor ochstudiecirkelverksamheter,på öppna

föräldraskapet.åstadkomma bättre stöd ifamilj för att ettecentrasom
önskarföräldrar såföräldrautbildningUtredningen attanser somom

förstabarnetsofta eller regelbundet efterträffasbör få stöd ävenatt
och in-från föräldrarnas behovföräldrastöd utgårlevnadsår. Ett som

samhälletuppfattning innebärabör enligt utredningens atttressen ger
ef-träffasde vill fortsättaföräldrar stöd i bilda ävenattatt omgrupper
tillhänvisatillräckliga skälförsta intebamets levnadsår. Det är attter

svårighe-finns praktiskaeller detdet går samlainte attattatt en grupp
kontakter medhjälp med lokaler, påFöräldrarna stället få tipsbör iter.

hellerutbilda gruppledare. intemed Detstudieförbund och hjälp äratt
glesbygdsområdenför litet.bamunderlagettillräckliga skäl Iär t.ex.att

bättre föräldragwppemadå ieller mindre kan det i attorter om-vara
flera åldersgrupper.fattar föräldrar till barn i
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Behov utbildning och fortbildningav

leder denbarnmorskor och bamsjuksköterskorDistriktssköterskor, som
frågorhar alltid utbildningnuvarande föräldrautbildningen inte i som

Enligt uppgift från utbildningsan-familjeliv och parrelationer. vissarör
föränd-hälsohögskolomaordnare har innehållet i utbildningen på inte

efter överenskommelsen 1979.sedan satsningen år Detnämnvärtrats
frågan hur stödetangeläget dessa utbildningar inriktas påär att mer om

ledautvecklaföräldraskapet kan förbättras kompetenseni attattgenom
för-gruppdynamik, påsamtalsmetodik och ii samt att ta varagrupper

utveckling.kunskap barnsäldrarnas kraft och förmåga, ge omegen
bör uppmärk-föräldrautbildning detta behovUtredningen attanserom

andra utbildningsanordnare.hälsohögskolor ochsammas av
och landstingberörd personal inom kommunerFortbildningen av

familjeråd-vidgat samarbete medskulle också behöva utvecklas. Ett
utvecklaförskulle därvid värdegivningen i kommunen attvara av

Utredningenframför allt berör parrelationer.kompetensen frågori som
Stimulansbidrag för utbild-därför finns behovdetatt ett extraanser av

för-och kommun ledareoch fortbildning landstingning i avav
ochgäller innehåll, materialäldragrupper. idéer behövs vadNya meto-
personalenkontinuerlig fortbildning fördik. möjligheterna tillHär är

betydelse.och handledning storav

kunskapsmaterialInformations- och

det finns behovföräldrautbildningUtredningen att ut-att avanserom
kunnaföräldragrupper skulleinfonnationsmaterial förveckla an-som

hemlåning. Visstför bibliotek ellervändas ochpå intemet CD-Rom
behöva modemi-eller utbildningsmaterial skulleinformationsmaterial

behovföräldrar. finnsför generationer Det även av merseras nya av
samtalsmaterial förhandlednings- ochtraditionellt, moderniseratmen

alkohol-samlevnadsfrågor, och rökning,föräldragrupper i amningt.ex.
be-utveckling ochsamband med graviditet, barnsoch drogmissbruk i

och barn.föräldrardet tidiga samspelet mellanhov och betydelsen av
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Förskola, skola och skolbarnsomsorg5.2

Utredningens bedömning
väl fungerande förskola, skola och där för-En skolbarnsomsorg0

äldrar delaktiga och har inflytande stöd föräldra-viktigt iär är ett
skapet.
Förskolans, skolans och skolbamsomsorgens fun-möjligheter att0

förmötesplatser föräldrar och närsamhället bör ut-gera som
Vecklas.
Föräldrarnas träffas stärkas ochinitiativ i böratt0 egna grupp
stödjas.

inflytandeFöräldrarnas möjligheter till bör stärkas.
angeläget Skolverket följer utvecklingen föräldra-Det är att av

samarbete och föräldrainflytandet förskolan, skolan och skol-i
bamsomsorgen och sprider exempel hur föräldrar får stöd i sittpå
föräldraskap samverka med medvarandra ochattgenom perso-
nalen respektive verksamhet.inom

föräldrar arbetslösa det viktigt för barnen ochstödNär är är ett0
fårföräldrarna barnen ha kvar sin plats barnomsorgeninomatt

eller tillgång till förskoleverksamhet.de har öppenatt
utvecklaFöreningar och andra organisationer bör stimuleras att0

föräldrainflytandet sko-föräldrasamarbetet och förskolan,inom
lan och skolbamsomsorgen.

tillsärskilda medel stimuleraRegeringen bör överväga att0 genom
försöksverksamheter syftar till barnomsorgen, sko-inomattsom

utveckla föräldrainflytandet ochlan och skolbamsomsorgen dels
föräldrasamarbetet, dels dessa verksamheters mötesplat-roll som

för föräldrar närsamhälle.ochser
Utredningens förslag

Skolverket uppdrag utarbeta översiktAtt får i intres-överatt0 en
exempel föräldrasamverkan.påsanta

barn förskolan omfattas arbetsmiljölagenAtt i bör påo av samma
skolbarn.sätt som

Inledning5.2.1

Utredningen föräldrautbildning har till uppdrag det ärprövaattom om
möjligt erbjuda alla föräldrar föräldrautbildning, bl.a. bamom-inomatt

och skolan, förutsättningarna för försöksverk-prövasamt attsorgen
samhet Utred-med föräldrautbildning under hela förskoleperioden.
ningen skall föreslå stödet till föräldrar form föräldrautbildninghur i av
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och andra verksamheter för föräldrar med barn förskole- och skolål-i
dem kan utvecklas och stimuleras.

Utredningens diskussion i det följande gäller för s.k. privataäven
daghem, Föräldrakooperativ, föräldrastyrda skolor och föräldra-annan
driven verksamhet.

föräldrarna förskolan, skolanFör och skolbarnsomsorgen viktigaär
mötesplatser där de träffar andra föräldrar och har tillfälle till kontakt
med personal deras barn dagligen. Utredningen diskuterar imötersom
detta kapitel hur dessa kan utvecklas och föräldrarna stöd imöten ettge
deras föräldraskap.

förskolan, skolan och skolbarnsomsorgenI handlar det inte för-om
äldrautbildning direkt bemärkelsei lyhördhet för föräldrar-utan om en

synpunkter och erfarenheter, föräldrars delaktighet arbetet ochinas om
de viktig verksamheten.iatt ses som en resurs
Samverkan och samarbete med föräldrarna viktig stöd i föräld-är ett

raskapet. Samarbetet måste präglas respekt och ömsesidighet. För-av
skolan, skolan och skolbarnsomsorgen har samarbetetför attansvar
med föräldrarna fungerar. fördjupatGenom samarbete och lyhördhet
för föräldrarnas fårsynpunkter personalen dessa verksamheter bildi en

hur föräldrarna på barnens behöversituation och vad ut-av ser som
vecklas. Om lyhördheten finns får också föräldrarna föräldra-stöd i sin
roll.

Utredningen betonar flera sammanhang för-i det angelägetäratt att
äldrasamarbetet utvecklas underifrån, från föräldrarna själva. För att
detta skall föräldrarnaske krävs också känner stöd i de initiativatt ett

de personalenoch också finnsviss inspiration. Dettar attsom ger
många intressanta exempel där föräldrar till föräldraverk-tagit initiativ
samheter, studiecirklar och temadagar. Sådana aktiviteter är storav
betydelse och bör främjas från förskolans, skolans och skolbamsom-

sida.sorgens

5.2.2 Motiv för utredningens bedömning

Förskola och skolbarnsomsorg

Synen på föräldrasamverkan inom svensk barnomsorg, där förskola
och skolbarnsomsorg ingår, kan sammanfattas begreppen samarbete,i
medansvar och delaktighet. det pedagogiska för för-Av programmet
skolan framgår klart förskolan skall komplement till hemmetatt ettvara
och barnets sociala och kulturella miljö föräldrarnai övrigt samt ge
möjlighet förena föräldraskap och familjeliv förvärvsarbetemedatt
eller studier. Verksamheten skall utformas i samarbete med hem-nära
met.
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förskolans till och upprätthålla aktivDet initiativär att taansvar en
dialog med förälder och och underlätta för föräldrarnavarje uppmuntra

bli försökadelaktiga i förskolans verksamhet. förskola måsteVarjeatt
finna samarbetsformer pedagogiskaalla föräldrar. detIsom passar

för förskolan förpersonalen har ut-programmet att attanges ansvar
veckla kontakten barns föräldrar, harmed alla alla föräldrar rätt attatt
få hurhur verksamheten bedrivs och den kan påverkas.veta

Skola

riksdag skolan nationelltRegering och mål ärstyr attgenom ange som
fastlagda läroplaner och kursplaner. innebär tydligarei Styrningen ett
formulerat för skolans verksamhet och skolor.hos huvudmänansvar
Riksdagen under budgetåret läroplaner,beslutade 1993/94 om nya

skolan.kursplaner föroch betygssystem
för familjerna för barnensSkolan skall stöd i derasettvara ansvar

Skolans arbete samarbetefostran och bildning. måste därför ske i nära
för gymnasieskola LpOmed hemmen. Läroplanerna grundskola och

infor-och Lpf jämfört med tidigare läroplaner, skärpt94 94 ettanger,
förförhållande till föräldrarna och skolan harmationsansvar i att ansvar

församarbetet mellan skolan och hemmet. Rektor har attansvar
innefattarutveckla samarbetet. Utformningen verksamheten i skolanav

föräldrarna.också krav på lärarna informera och samarbeta medatt
föräld-Läroplanerna lägger fast tydliga förutsättningar för elev- och

rainflytandet.

förskola, skola och skolbarnsomsorgIntegration

regeringsförklaringen slogs fast skolan ochi 1996 förskolan,I attmars
skolbamsomsorgen skolakommitténskall ochintegreras. Barnomsorg-

haftU 1996:61 har första i detta integrationsarbete istegettsom upp-
förskolandrag utarbeta samlat måldokument för den delatt ett somav

dir.sexåringama, den obligatoriska skolan och skolbamsomsorgenrör
1996:61.

Kommittén har betänkande lärande SOU 1997:21i sitt Växa i
lämnat förslag till omarbetningar skolans läroplan. betänkan-vissa Iav

föreslåsdet huvudmannens för det finns för verksam-att att ettansvar
heten fungerande kvali-kvalitetssystem måste tydliggöras. sådantEtt

skall bl.a. säkerställa barn, ungdomar och föräldrar görstetssystem att
delaktiga förslag föräldrari verksamheten och och kritik från elever,att
och personal hand och beaktas.tas om

42 1992/93:220 och l992/93:250 läroplan, 1993/94 UbUProp. En lny o
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Kommittén har i tilläggsdirektiv dir. 1997:30 fått uppdrag delsi att
utarbeta förslag till måldokument för den pedagogiska verksamheten i
förskolan, dels skollagen utifrån degöra översyn krav integratio-en av

måldokument ställer på verksamheterna.samt Uppdraget skallnen nya
slutfört den 1 november 1997.senastvara

Verksamheternas roll

Utredningen föräldrautbildning har diskuterat vilken roll förskolan,om
skolan och skolbamsomsorgen kan det gäller stöd föräldra-inärges
skapet/föräldrautbildningen. Utredningen konstaterar härvid detatt
inom de aktuella verksamheterna handlar föräldrasamarbetesnarast om
och föräldramedverkan och inte direkt utbildning.om

Förskoleverksamheten och skolbamsomsorgen föräld-givetvisger
stöd i rollen förälder den dagliga kontakten medrarna som genom per-

sonalen, föräldramöten och enskilda samtal. Mål och riktlinjer för sko-
lan lägger också tonvikt ökadpå delaktighet och ökat inflytandestor
från föräldrar. fungerandeEn väl barnomsorg och skola med välen
utvecklad föräldrasamverkan kan således ha indirekt effektsägas som

föräldrar får viktigt och bra stöd föräldraskapet.iatt Föräldrasamar-ett
bete respektive inflytande bör, enligt utredningens kontinuer-mening,
ligt utvärderas och också angeläget område för fortbildning ochär ett
forskning.

Förskola, skola och skolbarnsomsorg mötesplatsersom

Samtidigt utredningen konstaterar det faller utanför förskolans,attsom
skolans och skolbarnsomsorgens uppdrag bedriva för-direkt riktadatt
äldrautbildning det viktigt understryka dessaär verksamheteratt äratt
viktiga mötesplatser för föräldrar. Utredningen har tagit del fleraav
intressanta projekt och exempel på medvetna och framgångsrika sats-
ningar syftar till skapa kontakt föräldrarna emellan inom deattsom
aktuella verksamheterna.

Förskolan, skolan eller fritidshemmet kan upplåta lokaler för möten,
underlätta och till mellan föräldrarna och förslaguppmuntra möten ge
på hur föräldrarna kan på Studieförbund kanmötas ocksåsätt.annat
anlitas för föräldrarnas inom olikamöten temaornråden. mel-I mötena
lan föräldrar kan behov uppstå träffas och saker till-att göraav mer

med barnen eller träffas i diskussionsgrupper kring hurattsammans av
skolan fungerar, hur det förälder tillär barn har börjatatt ettvara som
skolan, till tonåring Många kan ordnas och ledas för-mötenen osv. av
äldrarna själva, föreläsare och lärare kan bjudas in. Det kan ske i för-
skolans- eller fritidshemmets lokaler föräldrarna vill träffas vidnär
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fritids-förskole- ochPersonalenoch helger. ikvällarpåmötenegna
föräld-påviktig roll ioch skolan harhemsverksamheten att ta varaen

vill bildaoch bistå dem deochintresse grupper.omengagemangrarnas
verksamhetersigvinnaSkolan har mycket öppna motattatt genom

ochinstitutionerarbetslivet och andralokalautanför skolan, detav
samverkarskolanläroplanen förutsättsnärsamhället.människor i I att

landethållPå många inärsamhället i övrigt. ärarbetslivet ochmed t.ex.
modell föruppbyggnad.under Enoch närpolismellan skolasamverkan
samarbetepolisen iföräldraskapet/föräldrautbildningenstöd i är att

gruppverksamhetanordnarstudieförbundeller fleramed skolan och ett
tillföräldraskapfrånhandla alltför kanför föräldrar. Temat mötena om

missbruk droger.ochmobbningförebyggaatt av

förskolanöräldrasamarbetetF inom

daghemförskola, organiserasomfattarFörskoleverksamheten somsom
förskoleverk-kompletterandeellerfamiljedaghemdeltidsgrupp,eller

förskola.samhet öppen
harföräldrareller studerandeförvärvsarbetande rättmedAlla barn

fritidshemsverksamhetenkommunala förskole- ochdentill plats inom
daghar iförskolebamen70 %års ålder. Närmarefrån och med ett av

verk-föräldradriveneller ikommunala barnomsorgendenplats inom
för-mångamötesplats fördärförFörskoleverksamhetensamhet. är en

förskolebarn.äldrar harsom
grund sinabl.a. påföräldrarfinns dockDet ett stor av ar-somgrupp

harbarn intemöjlighet derasutanför dennabetslöshet, står attgenom
alltblivitsamtidigtfamiljedaghem. harDetdaghem eller iplats på

derasplatssinpå daghem misterhar plats närbarnvanligare att som
arbetslösa.föräldrar blir

tillämpasdettaföräldrautbildning ifrågasätterUtredningen attom
arbetslöshetpåfrestningdenmed tankegenerell åtgärd, somensom

stöd fördetarbetslösa skulleföräldraroftast innebär. När ettär vara
ocksåskullebarnomsorgen. Dettaplats inomfå kvarbarnen ha sinatt

fallförskolan har i sär-stöd till föräldrarna. Den annatöppnaett enge
harbarnoch derasarbetslösaföräldrarskild betydelse äratt somgenom

gånger ieller någranågonåtminstonebesöka tillsammansplats atten
veckan.

förskolan, del-deniblandförekommerdessa föräldrarFör öppnaatt
anordnasföräldra-bam-verksamhettidsförskolan eller ge-somannan
studieförbundsamfund ochkyrkligafrivilliga organisationer,nom

för-andraträffadär de kanmötesplatserfunktionfyller viktig somen
med deras bam.personal arbetaräldrar och som
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Samarbetet med föräldrarna grundläggande del i bamomsor-är en
verksamhet. dettaFör samarbete skall fungera behöverattgens perso-

nalen ha tillräckligt med tid och god kompetens. dagliga kontak-Deen
måste fungera på ömsesidigt respektfulltterna Personalen harett sätt.

behov kontakt med föräldrarna för lära känna barnets bakgrund,attav
få bild vad händer barnet och få bra kontakt medrunten av som en
barnen. Personalen har också behov belysa för föräldrarna hurattav
verksamheten fungerar och organiserad. Detta kan ha betydelse förär
föräldrarna skall känna sig delaktiga i verksamheten. Föräldrarna har
behov kontakt med personalen för diskutera hur fungerarbarnet iattav
barngruppen, barnets utveckling och behov.

föräldrarnaFör det viktigt personalen känner förstårär och bar-att
och kan stödja dem alltefter deras utvecklingsnivå. förutsätterDettanen

samarbete mellan förskolans personalnära och föräldrarna.ett Brister i
kontakten kan skapa osäkerhet hos barnet och lägga grunden till felak-
tiga förväntningar och missförstånd hos både personal och föräldrar.

föräldrarnaFör behöver kunna lita på personalens kompetens och be-
dömningar.

Arbetet förskolani måste bygga på grundläggande respekt fören
föräldrarna deras kompetens föräldrar, respekten för ochsom vars-

värderingar och kulturella bakgrund ochrättensamt ansvaret attens
fostra sina barn i anda känns riktig enligt familjens traditioner.en som
Samtidigt det förskolepersonalensär med hänsyn till olikaattansvar
barns behov och föräldrarnas önskemål forma förskoleverksamheten

bygger på yrkeskunskap och erfarenheter.som
Personalens professionella kompetens viktig för mellanär mötetatt

föräldrar och personal skall fungera på bra och det finnsett sätt att en
respekt för varandras kompetens och integritet. föräldrarna detFör är

betydelse de upplever deras kompetens föräldrar duger.att attav som
deFör yrkesverksamma det angeläget de känner föräldrarnaår att vär-

desätter kunskap och erfarenhet. Personalen kan ha betydelsefull rollen
i fånga det fungerar bra relationernai föräldraratt mellan ochupp som
barn och stärka och stimulera detta samspel.

Förskolan måste efter nå föräldervarje och alla föräldrarsträva att
ska kunna med och påverka verksamheten förskolan.i Föräldrarnavara
ska känna de välkomna och deras synpunkter tillär För-att att tas vara.
äldrarna ska kunna delta i planeringsmöten och förskolansmedverka i
arbete. kan också haDe omfattande inflytande och delaktighetmer ge-

exempelvis föräldraråd och föräldrakooperativ.nom
Föräldrarna skall möjlighet till inflytande verksamhetensöverges

innehåll och organisation. förutsätterDetta föräldrarna håller sigatt
orienterade vad händer förskole-inom fritidshemsverk-ochom som
samheten och de själva deltar med viss kontinuitet. föräldradri-Enatt
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mellan för-kontakterutvecklar ocksådaghemmetverksamhet påven
ochför personalentillgångkan ocksåäldrarna. Den per-ge nyavara en

behöver.och vad barneninnehåll påverksamhetensspektiv på
videllertillbjuda in ansvaretFöräldrarna kan övertemagrupper tar

ellersocialarbetareförskolepsykologer,föräldraträffar. Förskollärare,
frågorgällervadmedverkafamiljerådgivare kan resurspersonersom

utveckling,somatiskaspråkutveckling,och behov,utvecklingbarnsom
kringfrågoröverkänslighetochallergiförebyggerhur samt norm-man

TV-tittande.barnuppfostran ochbildning,
kännerföräldrarnaocksåföräldraskapetstödvärdefullt i är attEtt

miljöndevistas, ärmiljö där barnenangående dentrygghet vet attatt
olycksfall.skyddaspå bästabarnetmöjligt, såriskfri sätt motså attsom

rättsligtinnebärarbetsmiljölagen, vilketomfattas ettskolaniBarn av
trygghetochskolaninträffa olycka iskulledetskydd för barn enenom

förebyggandevidtas iåtgärderinnebär ocksåföräldrarna.för Det att
lagstiftning.dennagäller inteförskolanbarn isyfte. För

fram-harocksåsåsomföräldrautbildningUtredningen anser,om
för-barn itill regeringen,förslagiBarnombudsmannen attförts ettav

omfattasbörsexårsverksamhetenochskolbamsomsorgenskolan, av
skolbarnen.arbetsmiljölagen sätt somsamma

skolbamsomsorgenöräldrasamarbetet inomF

åldrarna 7-barn isamhälletsomfattarSkolbamsomsorgen omsorg om
under lov.ochskolanidå barnet inte vistasdagenden delår12 av
erbjudaskolankompletterauppgift samtSkolbamsomsorgens är att en

omfattarSkolbamsomsorgenutvecklingen.stödfritid och imeningsfull
ochfamiljedaghemintegrerad barnomsorg,olika former,fritidshem i

Även skol-tillräknasenskilda fritidshemfritidsverksamhet.viss öppen
skolbarnsomsorgbegreppetår har ersattsUnderbamsomsorgen. senare

fritidshem.parallellt medeller använts
fritidshemmen bl.a.för attpedagogiskadetI programmet anges

föräld-alla barnskontakten medutvecklahar förpersonalen attansvar
bedrivs.verksamhetenhurfåharalla föräldraroch rätt vetaattattrar

verksamheten.och påverkamedhar ocksåDe rätt att vara
samtidigt. Dettaoch fritidshemmetskolanvanligtvis ibörjarBarnet

med.samarbetapersonalgrupperföräldrarna får tvåinnebär attatt nya
detillförhålla sigskahur deosäkerhetkännaFöräldrarna kan om
deviktigföräldrar detbarn ochbåde attkontakterna. För ärmånga nya

fårochverksamheternademedfår bekanta siggod tidi succes-ennya
barnetförändringintroduktion. En är attförberedelse ochsiv annan

Socialstyrelsen 1988:7.frånråd43 Allmännafritidshem.forPedagogiskt program
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under tiden i skolbamsomsorgen alltidinte hämtas och lämnas för-av
äldrarna, vilket betyder andra former regelbundna kontakter ochatt av
informationstillfällen måste utvecklas mellan personalen och föräld-
rama.

Efter hand barnet blir äldre minskar det omedelbara behovetsom av
föräldrarnas stöd och omvårdnad och barnet klarar sig påmer egen
hand. Barnet utvecklar sina kontakter med andra och umgängetvuxna
med kamrater blir allt viktigare. begynnandeDenna frigörelse innebär
ofta föräldrarnas inblick och insyn i barnets liv minskar.att Detta är
också förutsättning för barnets utveckling till och själv-ett mogeten
ständigt liv. Skolbamsomsorgen kan därför stöd för föräldrarnaettvara

dennai brytningstid det där finns andra kännerattgenom vuxna som
barnet, följer och förstår dess utveckling.

Genom med samlad skoldag, utvecklats i mångaett system som
kommuner, kan kommunens skolor och skolbamsomsorgen samverka
under fasta tider och strukturerade former. samladeDen skoldagen kan
innebära skol- och fritidshemspersonal uppdelningatt gör en av ansva-

under delar skoldagen. sådanEn samverkan förutsätterret av gemen-
planering utifrån barnens behov och önskemål. också för-Densam ger

utsättningar för och samordnad kontakt med föräld-en gemensam mer
från skolans och fritidshemmens sida och kan underlätta föräld-rarna
kontakter med verksamheten.rarnas

F öräldrasamarbetet skolani

Skolan har för samarbeta med föräldrarna och har därvidett attansvar
också för utveckla föräldrarnas intresse för skolans verksam-attansvar
het. Föräldrarna och skolan olika initiativ och har olika roller. Sko-tar
lan har för både informera föräldrarna och få hjälp frånett attansvar
föräldrarna i barnets lärande. Skolan har också för föräld-ett attansvar

och lärare möts.rar
Utredningen stöd i föräldrarollen för skolbamsföräldrarattanser

handlar om:
samverkan kring det enskilda barnet,0
samverkan kring skolan sådan och0 som
möjligheten använda skolan utgångspunkt för kun-att0 som en
skapsöverföring till föräldrarna.

Samverkan kring det enskilda barnet syftar till föräldrarna ska kännaatt
till vad händer kring barnet i skolan och hur fungerardet för derassom
barn, föräldrarna har bra kontakt med skolan och lärarna ochatt en
känner sig föräldrarolli sin förhållandei till skolan.trygga

Samverkan kring skolan handlar föräldrarna känner till sko-attom
lan institution, vilka och regler gäller, vad händersom normer som som
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för-föräldrar,kontakt med andrabraskolan, föräldrarna hari attatt en
stöd ochmötesplats och fåskolanäldrarna kan använda upp-som en

föräldrasamarbete.tillmuntran
kunskapsöverfö-föranvända skolanMöjligheten att som en resurs

uppdrag och samhällets intressesocialahandlar skolans attring avom
rolli derasfrågor viktigakunskap vissaföräldrar skall ha i är somsom

riskerorienteradeföräldrar börföräldrar. ingårDär attt.ex. omvara
tecken påhuralkohol och droger,tobak,och missbrukmed bruk av

förälder vid miss-vad kanochmissbruk kan sig görayttra somman
dis-tillfälleföräldrar bör haocksåmissbruk. ingår atttanke Det attom

iförhållningssättoch med skolanföräldrarkutera med andra sam-om
detföräldrar kanrasistiska yttringar.våld och Förband med mobbning,

ochuppfostringsfrågor, gränssättningdiskuteraangeläget ton-attvara
har barn skolan.föräldrar imed andraårsproblem som

ochtidföräldrarnasskolankonkurrenssituation ifinnsDet omen
delsi hemmet,för barnens läxläsningdels ha tidFöräldrarna skallork.

in-ordnar. Dettaskolanolika aktivitetermedverka iha tid för att som
måsteskolan ordnarträffaroch andraföräldramötennebär deatt som

föräld-mycket påskolan finns vinnagod kvalitet. För attattvara av
undersök-fleraskolan, eftersominställning tillpositivhar enrarna

skolarbetetochskolanpositiva tillföräldrarnahar visatningar äratt om
Föräldrarskolan.och förskolresultat intresseelevernaspåverkas som

till-och kännerskolförhållandenbarnsinformerade sinavälär somom
stöd inlär-och itrygghetsina barnverksamhet kantill skolanstro ge

ningen.
med skolankontaktangeläget ha bradetföräldrarnaFör är att en

under sinaaktivaFöräldrarna oftastskoltid.helaunder barnets är mest
fall deras intressei mångaskolan. Sedanbarns första år i avtar succes-

gymnasietid. Orsa-under barnetsmed skolanfinns sällan ioch desivt
föräldrarMångaskolan och föräldrarna.både hoskerna till detta ligger

skolanaktiviteterdelta ivarken ha tid eller intressesig att somavanser
frågorhittahandlar det ocksåandra föräldrar ordnar. Häreller attom

diskutera.angelägnaföräldrarna attansersom
enbartellerhandlaföräldramötenaföräldrar kanmångaFör mest om

förhållande-verksamhet ochskolansinfonnerarläraren taratt uppom
mellanytligthärvid risk förfinnsenkla" frågor. mötevis Det etten

ytterligaresökaföräldrarnainspirerarföräldrar och lärare inte attsom
Andrafler föräldramöten.skolan eller delta i mötenkontakt med att

informationutbyteomfattandetillfälle tillkan däremot ett avmerge
fortsatta träffar.tilloch åsikter inspirerarsom

förskoleverksam-framför alltoch inomskolbarnsomsorgenInom
träffasföräldrarpersonal ochupprätthålls kontakterheten attgenom
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dagligen. förskolaInom och skolbarnsomsorg finns traditionen av en-
skilda samtal kring barnens utveckling.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal skolani kan medel för öka föräldrar-ett attses som
kontakter med skolan. Genom utvecklingssamtalet vill skolannas

främja elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling. Utvecklings-
samtal infördes verksamhet i skolan i samband med densom en ny nya
läroplanen för grundskolan Lpo 94. Utvecklingssamtal skall hållas
minst gång varje mellantermin elever, lärare och föräldrar. Måleten
för samtalen elever, föräldrar och lärareär skaatt ta ett gemensamt an-

för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling.svar
Utvecklingssamtalen ska del fortlöpande kontaktvara en av en

mellan hemmet och skolan. Riksdagsbeslutet utvecklingssamtalom
med föräldrar, elever och lärare markerar sådana samtal det vikti-att är

informera föräldrarnasättet derasgaste barnsatt situation i skolanom
och för skolan bli informerad föräldrarna barnet.att Utveck-av om
lingssamtalet betydelsefull kanalär i skolan där skolpersonal kanen ge
generellt eller riktat stöd frågori enskilda föräldrar. Skolan harrörsom

erfarenhet och kompetens stöd till föräldrarna och för-etten som ger
äldrarna har erfarenheter skolan behöver del Utvecklings-tasom av.
samtalen således stöd kontakternai med föräldrarna, utbild-ger men
ning och fortbildning lärare krävs på många håll för utvecklings-attav
samtalen skall förbättras.

Riksdagsbeslutet utvecklingssamtal i skolan med föräldrar, ele-om
och lärare markerar sådana samtal viktigtatt skapaärver ett sätt att

goda förutsättningar för elevernas sociala och kunskapsmässiga ut-
veckling.

frågorDe kommer fram vid utvecklingssamtalen lärarensom ger en
uppfattning vilka frågor förär flera föräldrar iom som gemensamma

klass. Lärarens roll kan därvid sådana frågorattsamma tavara upp
vid föräldramöten eller föräldrarnagemensamt förslag på temange som

de kan vid de självata möten initierar.upp som
Skolan kan föräldrars initiativ bilda föräldragrupperuppmuntra att

eller andra aktiviteter under hela skoltiden. kanDettagemensamma tas
vid klassmötet, föräldramötet eller vid klassrådets Detupp möte. är

därvid värdefullt med samarbete mellan skolan, den lokala Hern- och
skola-föreningen, frivilligorganisationema eller studieförbunden. Detta
kan också bidra till fler föräldrar deltar i skolansatt temadagar, föräld-
raträffar och liknande. förutsättningEn föräldrar kännerär deatt att är
delaktiga i skolans arbete och de upplever de har utbyteatt att ett attav
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lokalerstöd till föräldrarna också skolan upplåter sinadelta. Ett är att
för föräldrarnas och andra aktiviteter.möten

mellan för-forum för diskussionKlassmötet kan utvecklas ettsom
Klassmötetskolan och föräldraskapäldrar frågor rörsom m.m.om

inflytande skolan.för föräldrarnas iskulle därvid kunna bli öppningen
behov hos föräldrarnaKlassmötet skulle i kunnasin atttur avgenerera

skulle ocksåandra former. s.k. rådslaget för klassföräldrarträffas i Det
kunna utvecklas.

förtroendefulltoch oftaSkolhälsovården eleverna pånår näraett
tillgångSkolhälsovården har erfarenheter och ärsätt. resurser som en

stödet tillbidra generellaför Skolsköterskan kan både i detföräldrarna.
del-skolsköterskanföräldrarna och det riktade stödet. Genomi attmer

frågorunderlag till diskussion iföräldraträffar kan honi rörtar somge
Skolhälso-fysiska välbefinnande.hälsa, psykiska ochelevernas miljö,

deerbjudande till elevernavårdens elevundersökningar är ett som
Även skyldigafristående skolor,flesta de flesta inteutnyttjar. ärsom

tonåringarSkolhälsovård, erbjuder elevundersökningar. Föranordnaatt
kandefinns ungdomsmottagningarbor kommuneri större somsom
tö-skolan och ungdomsmottagningarSamarbete mellanvända sig till.

ungdoms-besök påskolsköterskan ordnarrekommer ofta, attgenom
ungdomsmottagningenpersonalen videllermottagningen attgenom

samlevnadsundervisoch deltar i dess ochkommer till skolan sex-
ning.

och elev-för utformningen undervisningenRektor ansvarigär av
och denfår det särskilda stödvårdsverksamheten så eleverna sär-att

skolkuratorerElevvårdspersonalenhjälp de behöver Lpo 94.skilda
samtalaochyrkesmässigskolpsykologer har träning ioch mötaatten

viktigföräldrarna. Elevvårdspersonaleneleverna ochmed är resursen
medindividuella delsför föräldrar dels ii möten, möten avgrupper

haför skolornaingen skyldighetföräldrar. finns dockDet attnumera
dennahar inneburitskolkuratorer och skolpsykologer. Detta att perso-

behov,stället vidalla skolor, anlitas inal finns anställd vidinte utan
respektiveförhållanden påkunskapenvilket i sin medförtur att om

föräld-medtill kontinuerlig kontaktskola minskar, liksom möjligheten

rama.
ochalltidoch skolan såKontakten mellan föräldrarna inte öppenär

föräldrarnaskolan kontakt medfortroendefull. förekommerDet att tar
han-har svårtfinns tydligt problem skolanförst det attnär ett sommer

4 skolbamsomsorgen.förskolan, skolan ochSamverkan för utveckling. Om
Utbildningsdepartementet.Ds 1997: 10.

Är45 antologihälsoupplysare eller hälsoriskLångstrump EnPippi omen
Nilsson. Skolverket 1996.sammanställdhälsoarbete i skolan Agnetaav
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för skolan de med respekt,Föräldrarna dockär mötstera. omen resurs
förslag handlarfår adekvat information och deras till Härtas vara.om

till det sker idet också lärarnas kompetens mötetatt ta vara somom
frågor.med föräldrarna och medverka till lyfta fram föräldrarnasattatt

gällervill påverka de får möjlighet till det. inteFöräldrar Detom
inflytande skolanstrivselfrågor det handlar reellt ibara i utan ettom

medverkafår reellt inflytande kan de ocksåalla frågor. föräldrarNär ett
innebäratill förbättringar och de blir engagerade. kan ocksåDet attmer

skolan kan till delta ifler föräldrar aktiva insatser i inspireras attgenom
slagsopinionsbildningen det gäller skapa olikaden politiska när att re-

till skolorna.surser
all-föräldrarnas i skolan ifinns ytterligare värde iDet mötenattett

skäl föräldrar kännerleds föräldrarna själva. mångamänhet Ett är attav
Föräldrarnasförhållande till läraren och skolan.underlägesig i ivara

bygger påkomma till och delta iintresse för fortsätta möten attatt att
förviktigahar ochföräldrarna känner de initiativet mötena äratt att

dem själva och deras barn.
möjlighet till fö-och skolanSkolan omfattar alla barn utgör storen

bra ochföräldrar skolan fungerarrebyggande arbete. Många attanser
Föräld-förtroende för läraren. Enligthar relativt rapportenattett stort

förändringstider kontaktakan många föräldrar tänka sigraskap i att
problem. Ihar såvälläraren och elevvården barnet små storaom som

fyramed föräldrar idenna redovisas resultat intervjuerrapport av
medföräldrarna har behovkommuner. Intervjuerna visar prataattatt av

riktigtoch stöd, skolan inteoch få rådläraren i olika situationer attmen
sid. 85:behov. därvidkan detta I rapportenmot angessvara upp

de skulleföräldrarnas signalerdet viktigt"Vi är attatt att tatror om
lärarnaolika situationer på allvar.kunna med läraren i För attprata

de delvisföräldrarnas behov behöverskall kunna möta mot enupp
seminarieserierkompetens. vi våraDessutom attvet genomannan

försvårar för-sluten värld vilketskolan många gånger kan vara en
stöd ochoch fåSkolan personalen måstenyelse. måste öppnas upp
föräldrarbättre till barn ochkunskap för kunna stödökad ettatt vara

andraska helaSkolan intei situationer. ansvaret utantautsatta
kompe-med sinkommunala måste givetvis kompletterainstanser

verktyg be-viktigt personalen i skolan fårDärför detär attatttens.
förmedlaoch de ska sinadöma det deras sak ingripa närnär är att

individ- och familjeomsorgen."insikter vidare till exempelvis
påvärdefulla effekterHembesöki skolbamens familjer har visat sig ge

undermellan skolan och föräldrarna. harsamarbetet Detta prövats
Sverige. Itillsammans", på flera imånga år inom projektet "Växa orter

Å.,46 Bamfakta, 1997.förändringstider, RäddaLindström, Föräldraskap i Barnen,
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den modell hembesök hos elevingår läraren varjeanvänts görattsom
och bygger kontakt med föräldrarna, överenskom-görsamtupp en en

föräldrarnamelse med hur det fortsatta samarbetet skall till. Ut-om
redningen föräldrautbildning det finns erfaren-intressantaattom anser
heter hämta från denna arbetsmodell.att

utveckla föräldrasamarbetet hämta frånEtt finnssättannat att att
ujf Modellenprojektet samarbetsmodell från USA.T Parents, ärsom en

innebär föräldrar har utagerande tonåringar träffas tillsammansatt som
med ungdomar. Bamen/de medverkar villkorsina påunga samma som
de för ochFöräldrar diskuterar sig tonåringar för sig. Tonåring-vuxna.

handskashur det med jobbiga föräldrar. Gruppernaärtar attarna upp
träffas Modellenoch diskuterar tillsammans hur skall vidare.man
har för föräldraträffar skolan.visat sig användbar vanliga iävenvara

Skolan förhållande till omvärldeni

sluten vad gällerSkolan i många avseenden verksamhet bådeär en en -
snabbt ochverksamheten och lokalerna. Samhällsutvecklingen går

skolan ständigt följa med för kunna fullgöra uppdrag.måste sittatt
Förhållandet mel-Skolan måste det omgivande samhället.öppnas mot

förändrats.lan skolan och arbetslivet har Skolan längre någrainteger
säkra inträdesbiljetter till särskilda yrken, kan framförelevernasom se

Arbetslivet krä-sig och kan motivera till ansträngningar skolan.isom
meddock ökande utsträckning människor har bra utbildningi attver en

fördjupade och breddade kunskaper.
lära verksamheter skolan, detSkolan har mycket utanföratt av av

lokala och närsamhället.arbetslivet, institutioner människor i Ett sättav
omvärldenöka skolans kontakter med skolanäratt ettatt som rumse

lokalsamhället.kan utnyttjas Om skolan fungerar ettsom somav
"kulturellt omgivande samhälle och med föräldrarna kancentrum med
möjligheterna skolans verksam-till konstruktiv dialog öka ocksåen om
het.

omvärldsförändringar.Skolan behöver därför känslig för Ettvara
utredningen vill peka på och också regeringensisätt tassom som upp

skrivelse 1996/972112" omvärldenöka skolans kontakter medär att
och skolan lokalsamhället.och skolans lokaler kan utnyttjasse om av
Om skolan skall fungera skola byn" eller ett kultu-en mitt isom som
rellt centrum skulle möjligheterna till konstruktiv dialog öka omen
skolan och dess kärnverksamhet.

47Utvecklingsplanen förskola, skola och vuxenutbildning Kvalitet ochför -
likvärdighet. Regeringens skrivelse 1996/972112, 32.s.
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stödFöräldrar och barn behöver mersom

mindreföräldraroll kan känna motive-sviktar sigFöräldrar i sinsom
skolan och skolbarnsomsorgende förskolan,rade delta i mötenatt som

dessaordnas inomföräldrarna deltar iordnar. inteNär möten som
aktuellheller får delfinns risk föräldrarna inteverksamheter att aven

därmeddetbudskap. dessa föräldrar kaninformation och aktuella För
skulle be-trygghet detill sina barn denbli svårare bidraännu att att ge

hjälpaför föräldrarnakan det bli svårthöva. Vad gäller skolbarnen att
föräldrarstudier. dessaoch motivera till Förbarnen med läxläsning

personalenoch samarbete. Omkrävs ofta särskilda insatser närmare
föräldrarnaoch skolbarnsomsorgenförskolan, skolaninom attser

korn-ligger verksamheternassådant stöd, inte inomskulle behöva som
tillvidarehänvisa föräldrarnapersonalen ändå kunnapetensorr1råde bör

den kan stöd.instans som ge
ochinvandrar-vidare för erbjudaSärskilda åtgärder behövs att
för-iföräldrastöd/utbildning, lokalaflykting/föräldrar grupperengagera

frågor kring in-arbete ochskolans och skolbamsomsorgens iskolans,
krav på sko-ställsflyktingbamens skolsituation. Detvandrar- och nya
samhället påkrav ikulturer, språkgrupper,lan for att nya nyapassa nya

kapitelfråga behandlas iföräldrarna. Denna närmare

Studieförbund och frivilligorganisationer

betydelsefull roll iharfrivilligorganisationerStudieförbund och stö-en
scoutrörelsenochgäller idrottsrörelsendet till föräldrarna. Det t.ex.

förmed verksamheterinvolveras arbetetbygger på föräldrar iattsom
studieförbundfritiden. gällerbarnen anslutning till skolan eller på Deti

tematräffar,föräldrar ordnaerbjuder möjligheter för stu-att t.ex.som
veckoslutsträffar och sommarläger.diecirklar, kurser,

för-påSkola bygger organisationRiksförbundet ochHem attsom
framhål-Riksförbundetsamverkan med skolan.äldrar skall ha näraen
hos för-finnsskolan efterfrågar den vilja och kunskapler att somom

blir dåoch utanförkänslor. Föräldrarnaäldrar förebyggs främlingsskap
Riks-och information.aktiva stället för åhörarei passiva mottagare av

studiecirkelverk-det såvälförbundet spelat aktiv roll gällerhar nären
materialframställning och projektverksamhet.samhet som

stödjaför få inflytande ochFöräldrar behöver sig att var-gruppera
studieförbunden kommaförslag. kanandra föra fram idéer och Häri att

det för-föräldragrupper. dessamed erbjudanden cirklar förin I ärom
skola-föreningarnaäldrarna det främsta ochhar initiativet. Hemsom

uppbackningblåsa debatten,kan också medverka i på" geprocessen,
bli kraftoch stöd. Föräldrar skolan kan i sigi somensom engageras
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bidrar till nå andra föräldrar, dem för-inte kommeratt närt.ex. som
skolan, skolan och skolbamsomsorgen samlar ak-till och andramöten
tiviteter.

Motiv för5.2.3 utredningens förslag

öräldrainflytandeF skolani

Regeringen har Lokala föräldra-propositionen, styrelser medgenom
skolanmajoritet i prop. 1995/962157, rskr. 1995/96:259 möj-öppnat

ligheten grundskolani och den obligatoriska särskolan inomatt ramen
för försöksverksamhet inrätta lokala styrelser föräldramajoritet.meden

innebär framåtDetta det gäller frågan föräldrain-närett stort steg om
flytande i skolan. viktig förEn princip försöket verksamhetenär att
sker på frivillig utifrån lokala önskemål.väg

Utredningen föräldrautbildning erfar dessutom reformen harattom
kommunernai och föräldrarna har dragits dis-in istartat atten process

Ökatkussionen hur kan påverka skolan. skolaniom man engagemang
innebär fler föräldrar får kontakt med varandra vilket sin kaniatt tur
leda till ytterligare initiativ. Vid sidan lokala och andrastyrelserom
former för samverkan vill utredningen betona fungerandevikten välav
vardagskontakter med lärare och arbetslag uvecklingssamtalenssamt
betydelse.

F öräldrainflytande förskolani

tradition föräldramedverkanDen har förskolanfram inomväxtav som
kan sannolikt föräldrarnautvecklas så får di-möjlighet tillatt ett mer
rekt inflytande verksamheterna. finns erfarenheterDet flera godaöver

försöksverksamheter.olika Som exempel kan tvåårignämnasav en
försöksverksamhet föräldrarådmed vid förskolor Sundsvall. Föräld-i
raräden kan dessai fall betecknas forum för samverkannärmast ettsom
mellan föräldrar, föreståndarepersonal och förskolan.på

Projektet visade föräldrarbl.a. både och tillpersonal positivaatt var
föräldraråd. Föräldrarna kände de kunde förskolan ochpåverka vi-att
sade intresse för värderingsfrågor och inriktningmålsättningstort samt

verksamheten.på erfarenhet frånEn Sundsvall börjatär att prataman
med varandra möjligheter till påverkan. föräldrarSynen påom som

information förändrades dessutom till också innefattamottagare attav
förväntningar föräldrarnaspå och medverkan. Iengagemang samman-
hanget kan också pilotprojekt initierats Västerås stadnämnas ett som av
och startade under våren 1996. syftade till finna former förDet attsom
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Ävenföräldrainllytande skola och barnomsorg.samarbete och inom
form föräldraråd.här prövas en av

stimulansmedelSärskilda

ifinnas skäl påkan enligt utredningens mening sättDet att somsamma
föräldraråd inomför föräldrastyrelser ellerskolan utveckla formerna

skolbamsomsorgensFörskolans, skolans ochFörskoleverksamheten.
närsamhälletmötesplatser för föräldrar ochmöjligheter fungeraatt som

föräld-ökadkan vidare behovutvecklas. Utredningenbör också se av
for-också olikaforäldraintlytande skolan däroch ökat irasamverkan

elevvårdsper-Skolhälsovård ochmed lärare,samarbete annanmer av
sonal prövas.

angeläget regeringendetUtredningen överväger attär attattanser
syftarförsöksverksamheterstimulera tillsärskilda medel somgenom

utvecklaskolbamsomosorgenskolan ochtill barnomsorgen,inomatt
verksamhe-föräldrasamarbetet, dels dessaföräldrainflytandet ochdels

och närsamhälle.för föräldrarroll mötesplatserters som
och andra organisationerföreningarUtredningen öns-att somanser

förskolan,och föräldrainflytandet inomföräldrasamarbetetkar utveckla
projekt.stimuleras tillskolbamsomsorgen börskolan och startaatt

föräldrasamarbetetväsentligtdetVidare utredningen är attattanser
och utvärderasföljsfritidshemsverksamhetenförskole- ochinom upp
föräldraskapetbild hur stödet iSkolverket, försuccessivt att en avav

lag-behovetför framtida bedömningoch få underlagutvecklas avav
stiftning.

in-skolan och skolbamsomsorgenförskolan,Föräldrasamverkan i
angelägetUtredningen detstöd föräldraskapet.nebär i attett anser

få överblick intressantasamverkan främjas.denna För överatt ex-en
regeringenvill utredningen föreslåempel föräldrasamverkanpå att

sådan översikt.Skolverket får uppdragi göraatt en

med barnSka föräldrar leka sina

kanske,alla fall barnasinnet kvar,tycker jag. har iDet De

långt i alla fall.inne
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5.3 Den förskolanöppna

Utredningens bedömning:
förskolanDen har viktig föräldrastödj ande betydelseöppna0 en

och bör lyftas fram komplement inom barnomsorgen.ettsom
förskolanDen har betydelse för föräldrar arbetslösaöppna är0 som

och för barn då harinte kvar sin plats inom barnomsorgen.som

5.3.1 Nuvarande förhållanden

Utredningen föräldrautbildning skall enligt sina direktiv särskiltom se
möjligheterna förbättra den förskolansöver verksamhetöppnaatt som

stöd till föräldrar och till barn harinte plats den sedvanligainomsom
barnomsorgen, eftersom denna inte når alla föräldrar.

förskolan har flera roller erbjuderDen och denöppna
pedagogiskt stimulerande gruppverksamhet till de barn inte har0 som
plats förskolan,i
mötesplats för hemmavarande småbarnsföräldrar, dagbarnvårdare0
och andra med möjlighet till kontakt och gemenskap,vuxna
social information,service och råd och stöd till familjen.0

Pedagogiskt stimulerande verksamhet

förskolanDen form föräldrastöd deöppna attger en av genom vuxna
involveras den pedagogiskai verksamheten och i barnens lek. Föräld-

kan hur personalen arbetar pedagogiskt med barnen och vilkarama se
lekar de initierar tillsammans med bamen. kan också hurDe se egna
och andras barn fungerar tillsammans, hur föräldrarandra samtalar med
och löser konflikter med sina barn och hur deras barn bemötseget av
andra För barnen betyder den förskolan möjlighet tillöppnavuxna.
kontakt med andra barn, i dela med och möjlig-träning sig till andraatt
het få leka. Syftet också barnen skall få utvidgade möjligheteratt är att
till stimulans och under pedagogisk ledning.gruppsamvaro

Mötesplats för hemmavarande föräldrar och dagbarnvårdare

barnfamiljerDagens har alltidinte så starka ochnätverk så många
kontakter med den äldre generationen tidigare. familjernaFör ärsom

Öppen48Gustavsson, förskola. Socialstyrelsen,M., Liber Förlag. 1983.
Den förskolan for barnfamiljer närområdet. Noskoneniöppna ett centrumsom
Rapport. 1988. Tidskriften Familjedaghem, 6/1995 och 1-3/ 1996.nr
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och kännaofta viktigt få inte sig Dettadet vänner attatt ensamma.nya
hemmavarande föräldrar med små bam. I mångagäller minst förinte

mötesplats förförskolan viktig informellkommuner denutgör öppna en
förskoleåldem för dag-hemmavarande föräldrar med barn i samt

förskolan också mycketbam. betyderbarnvårdare och deras Den öppna
nyinflyttade, arbetslösa,föräldrari bostadsområden med ärsom unga,

asylsökande/flyktingar.invandrargrupper eller Dentillhör olika är
funk-träffpunkt för barn medockså viktigförskolan kanöppna vara en

föräldrar.tionshinder och deras
betyder den ocksåden förskolanföräldrar besökerFör öppnasom

bostadsom-gemenskap med andra föräldrar imöjlighet till kontakt och
önskar, träffas påmöjlighet för föräldrar, sårådet och sättannatattsom

därmed blimed spädbarn. kanför Deni mindret.ex. mammorgrupper
socialt verk-boende ochkontakt mellan deinkörsport for bättreenen

bostadsområdet.isamma

funktionerSamverkan med andra

och fa-bamhälsovården och individ-mellan mödra- ochSamarbetet
förskolanhåll utvecklats med denhar på mångamiljeomsorgen öppna

dettaarbetsförmedling och bibliotek iIblandbas. ingår även sam-som
verksamheter därexempel samordnadefinns påarbete. mångaDet en

bama-for och/ellerfungerar mödra-förskola väntrumöppen som
boende själva iförskolor drivs devårdscentralen. Andra öppna av

lokal-flera kommuner harbostadsområdet.grannskapslokaler i I en
verksamhetermellan flera dessasamverkanmässig startats genomav

mellansamverkanbyggs ibilda s.k. familjecentraler. Dessa näraatt upp
och landsting.kommuner

sådana familje-brett nätverk för stöd tillFolkhälsoinstitutet har ett
landet. skalluppbyggnad på i Därcentraler under 14är ortersom

individ- ochförskolan ochbamhälsovården, denmödra- och öppna
Med stöd frånsamordnafamiljeomsorgen samverka och sina insatser.
olika10-tal kommunerSocialstyrelsen pågår dessutom i ett samver-

förskolor har central roll.kansprojekt där öppna en
fristående ellerlokalmässigtförskolan kan såledesDen öppna vara

eller verksamheter. Vissaandra anläggningarsamordnad med öppna
centralt i bo-fristående lokaler eller lägenhetförskolor har enegna.

deltidsförskola, daghem,samlokaliserade medstadsområdet, andra är
debamavårdscentral. förekommerfritidshem eller Det öppnaäven att

kommunens dagbarnvårdare. Iförskolomas lokaler används sam-av
förekom-förskolor har detband med kommuner har lagt öppnaatt ner

Stockholm.Borås, Gagnef, Göteborg, Leksand, Norrköping,Till exempel i
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mit föräldragrupper har tagit verksamheten ochatt iöver startat egen
regi föräldrakooperativ.t.ex. ettsom

Service, råd och stöd till familjen

Den förskolan har speciell roll i bostadsområdetöppna delsen som en
positiv och inspirerande träffpunkt för föräldrar och deras delsbarn,

plats där personalen i viss mån kan hur föräldrarna har det,som en se
föräldrarna inte räcker till förmågai sin föräldrar, det finnsom som om

sociala problem eller andra behov hos föräldrarna inte harsom upp-
märksammats tillräckligt eller barn far illa på något sätt.om

förskolanDen kan specialinriktasöppna i sin verksamhet för att
behov fram i bostadsområdena hosmöta olikaväxersom grupper av

föräldrar och efter behov kan växla tiden. oftaSyftet nåöver är attsom
föräldrar det kan svårt hålla fortlö-atten grupp som annars vara en

pande kontakt med inom den reguljära förskolans förekommerDetram.
den förskolan på verksamheter för möd-öppnaatt satsar att starta unga

ensamstående mödrar, spädbamsföräldrar, olika språk-rar, pappor,
grupper.

Enligt socialtjänstlagen kan förskoleverksamhet13 § bedrivas i
form förskola, organiseras daghem eller deltidsgmpp, fa-av som som
miljedaghem eller kompletterande förskoleverksamhet för-öppensom
skola. I 14a § förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skallattanges
tillhandahållas omfattningi den det behövs med hänsyn föräldrarnastill
förvärvsarbete studiereller eller barnets behov. kanKommunernaeget
således erbjuda verksamhet i form förskola komple-öppen ettav som

till övrig barnomsorg. Kommunerna däremot skyldigaintement är att
erbjuda verksamhet förskola.i öppen

skallKommunerna enligt 12 i§ socialtjänstlagen:
verka för" barn och ungdomar under och godaatt växer tryggaupp

förhållanden samarbetei med hemmen främja allsidignärasamt en
personlighetsutveckling och fysisk och social utveck-en gynnsam
ling."
Detta innebär också för de barn harinte platsettansvar ansvar som

inom barnomsorgen. Erbjudande verksamhet förskola kani öppenom
för kommunerna leva till detta för desättett attvara upp ansvar yngre

förskolebarn hemma med någon sina föräldrar. Dettaärsom av ger en
möjlighet erbjuda pedagogiskt ledd gruppverksamhet kanatt som ge
barn stöd och stimulans i deras utveckling, vilket mål förettanges som
barnomsorgen. Verksamhet i förskola också möjlighet iöppen attger
vissa fall upptäcka barn med behov särskilt stöd för utvecklingsinav
eller barn och föräldrar har behov riktade insatser. Dettasom av mer
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blirproblemenin tidigt innantill kankan medverka insatser sättasatt
för samhället/kommunen.och för kostsammaför för familjenstora

ejfekter besparingarTillgänglighet och av

ochlandetspridningförskolorna har ojämn öppet-De överöppna en
frånstatistikEnligtenhet varierar.vid respektivehållandetidema
för-årsskiftet 1995/96 totalt 208vid 1Socialstyrelsen fanns öppna

under årenförskolor högstlandet. Antaletskolor i öppna var som
saknadesVid slutet år 1995då det fanns l 600. öp-1990-1991 över av

endasthadedrygt kommuneroch 30kommunerförskola i drygt 70pen
förskolor,fleraharfå kommunerförskola. Några öppnaöppen me-en

hela kommunen.högst idan andra har 1-2
öppethållan-ellerifrån bostadsområdetför långtlokalen liggerOm

för för-svårighetermed praktiskadet förenatbegränsat kandet är vara
harförskolorbesök. Vissa öppetäldrarna öppnagöra spontanaatt en

gång,fåeller endast några timmarhela dagenveckan underdag i per
helaandra harvecka, återdagarhar några öppetandra öppet per

besökerföräldrarnahurmätningarkommunerveckan. vissaI görs av
sammanställ-utarbetadecentraltsaknasdetden förskolan,öppna men

ningar.
hemmavarandeförskolebarn medblandfinnsMålgrupper yngre

deltidsgruppellerdagheminskrivna idär barnen inteförälder och är
Ålders-dagbarnvårdare.och derasfamiljedaghembland barn isamt

tillkommerföräldrarberoende påkanspridningen attstor somvara
syskon med sig.barnetsdetlokalen har yngsta

inteårbarn åldrarna l-6000 ifanns 223januari 1996I varsomca
dessa000finansierade barnomsorgen. 83den offentligtinskrivna i av

handföräldraledig förförälderbarn hade etttaatt yngreomsom varen
ochstuderadeförvärvsarbetade ellerhade föräldrarsyskon. 66 000 som
för-000 hademindre 22till arbetslösa. Enbarn48 000 engruppvar

älder hemma.som var
besökabehov kunnaockså hafamiledaghem kaniBarn att enav

1996januaridagbarnvårdare.med Itillsammans sinförskolaöppen
familjedaghem.hade plats iförskolebarnfanns 99 700 som

ochbamhälsovårdenmödra- ochinformation viafåFöräldrarna kan
förskoladet finnsfamiljeomsorgen attindivid- och öppenatt enom

denovanligtintevälkomna dit. Detoch debesöka området atti äräratt
dessaochbamavårdscentralenkopplad tillförskolan attär näraöppna

samarbete medharverksamheterföräldrainriktadebåda näraett var-
medsamarbetarförskolorockså exempel påfinnsandra. öppnaDet att

5° Socialstyrelsen.Sverige 1996.vård och iSocial service, omsorg
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arbetsfönnedlingen, stimulerar föräldrarna till kontakt arbetsför-med
medlingen och i vissa fall hand barnet under föräl-den tidtar om som
dern söker arbete eller arbetsplatsbesök. Sådana insatser betydergör
mycket för både föräldrar och bam.

fördelarTrots med den förskolan finns tyderteckenöppnastora som
på den förskolan på "försvinna" från den kommu-öppnaatt är väg att
nala verksamheten. Neddragningar i verksamheten emellertidsker
samtidigt antalet hemmavarande föräldrar med små barn ökarsom
t.ex. på grund ökad arbetslöshet. harDet samtidigt blivit allt vanli-av

barn har plats på daghem mister sin plats deras föräld-att närgare som
blir arbetslösa. föräldrarNär arbetslösa skulle det stöd förär ettrar vara

barnen få ha kvar platssin inom barnomsorgen. skulle ocksåDettaatt
stöd till föräldrarna. förskolanDen har särskild bety-ett öppnage en

delse föräldrar arbetslösa och deras barn har platsärattgenom som en
besöka tillsammans åtminstone någon eller veckan.några gånger iatt

Motiv för5.3.2 utredningens bedömning

Utredningen föräldrautbildning den förskolanatt öppna utgörom anser
viktig i arbetet med åstadkomma stöd i föräldraska-atten resurs

pet/föräldrautbildning för alla föräldrar. En till förbättratväg ett
föräldrastöd går den förskolan, kan medverka tillöppnagenom som

stöd i föräldraskapet för föräldrar hemma med sinaatt ett ärge som
bam. förutsättningEn därvid den förskolan finns tillgå iär öppnaatt att

Öppnakommunerna komplement till den barnomsorgen.övrigaettsom
förskolor bör finnas till hands för de boende förmötesplatsernära som
föräldrar och barn i bostadsområdena. Det också finnsviktigt därär att
personal med pedagogisk kompetens.

många kommuner harl förskolor lagts ned konsek-öppna som en
krav på besparingar. deMånga förskolor kvaröppna ärvens av av som

har fått begränsat öppethållande. ocksåDet variationerett är stora
mellan olika förskolor gällervad öppethållandetider: från någraöppna
timmar dag vecka till heltidsöppet dag.varjeen per

Utredningen föräldrautbildning det viktigt sti-äratt attom anser
mulera föräldrarnas till träffas och bilda nätverk.initiativ Detatt är
därför angeläget föräldragmpper själva har möjlighet utnyttja denatt att

förskolans lokaler tideröppna på den inte används den kommu-när av
nala verksamheten. kan underlätta förDet föräldragrupper träffas påatt

initiativ de har lokaler tillgå. finns frånDet också exempeleget attom
kommuner där föräldrarna själva har tagit den förskolansöver öppna
verksamhet den har hotadvarit nedläggning.när av

Utredningen föräldrautbildning har föregåendei kapitel framförtom
regeringen bör särskilda medel stimulera tillatt överväga att genom
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föräldrainflytandettill utvecklasyftarförsöksverksamheter attsom
skolbamsom-förskola, skolan ochutvecklaochbarnomsorgeninom

närsamhälle.föräldrar ochförmötesplatsersomsorgen
forbetydelseförskolornasde stö-Utredningen öppnaävenattanser

belysas iföräldrar börförmötesplatserochföräldraskapetdet i som
hurdärvid intresse prövaförsöksverksamheter. Det attsådana är av

utvecklaskanoch daghemmenförskolanmellan densamarbetet öppna
också intressantföräldrasamarbetet.för främja Det äroch stimuleras att

liknande, därfamiljecentraler ellerdriftsformer t.ex.prövaatt somnya
ingårförskolanden öppna resurs.som en

tillstimulerasbör vidareorganisationerandraochFöreningar pro-
iföräldraskapet/foräldrautbildning öppnastöd iinriktning påjekt med

förskolor.

förskolandenYrkesgrupper i öppna

falli vissaförskollärarevanligenförskolan ledsDen öppna somav en
specialpedago-kan haFörskollärarnabarnskötare.har hjälp enenav

social-ellersocialsekreterareocksåförekommergisk inriktning. Det att
förskolan.denpåpedagoger tjänstgör öppna

Stockholm harlärarutbildning i prövatsHögskolan förVid mo-en
personal ihögskolenivå för öppenpåbyggnadsutbildningdell för

dennauppdragsutbildning. Iformgenomförs imodellförskola. En av
samarbetaiutvidga kompetensendelmomentutbildning ingår attattom

förskolan.besöker denandraföräldrar och öppnamed vuxna som
för-denpåföräldrautbildning positivt öppnaUtredningen serom

följspåbyggnadsutbildningsådanoch påverksamhetskolans att upp
lan-spridasmöjligtochvidareutvecklas överföroch utvärderas att om

det.

"Öppen förskola,5 KonferensmaterialetSolna,Lärarhögskolan iWestermark,
Socialstyrelsen.maj 1995.perspektiv". Rikskonferens 10-11tre
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5.4 Andra anordnare och iresurspersoner
kommuner, landsting

Samlad bedömning

Utredningens bedömning
Fältassistenter, fritidsgårdsföreståndare, parkleksföreståndare0

polisen exempel viktigapå för uppbyggnadärsamt resurser av
verksamheter syftar till stöd föräldraskapeti föräldrartillsom
med skolbarn.
Den kompetens finns inom familjerådgivning, individ- och0 som
familjeomsorg och bampsykiatri vad gäller samlevnadsfrågor,

och gruppdynamik, bör tillvara för fortbildningtasgrupprocesser
och utbildning gruppledare för föräldragrupper.av
Idrottsrörelsen, fastighetsägare, lokala hyresgästföreningar,0
kyrkliga samfund föreningarandra och viktigaorganisationer är,
samarbetsparter till kommuner och landsting det föräldrastöd-i
jande arbetet.

Fältassistenter/fáltarbetare5.4. l

Utredningens bedömning
Fältassistenter bör medverka till stöd föräldraskapeti att0 genom
ingå i eller föräldragrupper för föräldrar med tonårs-arrangera
barn.
Fritidsgårdar och parklekar bör fungera kontaktpunkter för0 som
föräldrar och förmedla information föräldrastödjande verk-om
samheter eller ställa lokalersina till förfogande för sådan verk-
samhet.

Motiv för utredningens bedömning

Fältassistenter arbetar med söka ungdomar deras miljö. Fältas-iatt upp
sistentema håller sig informerade begrepp, riskmiljöer ochom nya
känner väl till ungdomars värderingar. Genom personlig kontakt med
många ungdomar lär de känna de rådande ungdomskulturema Väl. Fält-
assistentemas verksamhet förstai hand riktad tonåringar.till Fältas-är
sistentema samarbetar ofta med skola, polis och socialtjänst och deltar

52Programförklaring för Riksförbundet för fáltarbetare, 1996.
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tonårsföräldrar ungdomsmiljöerpå föräldramöten för informeraatt om
tilldroger. Fältassistentema kan initiativtagareoch alkohol och varaom

s.k. föräldravandringar.
samlar föräldrar för informeraförekommer fáltassistenterDet attatt

kan dettadiskutera frågor berör ungdomarna. Många gångereller som
föräldrar sigfortsatta föräldragrupper. Ibland hörleda till spontana av

Omför få information de miljöer deras ungdomar vistasatt om som
kontaktpåträffas berusade eller drogade fáltassistentenungdomar tar

den hem.med föräldrarna och följer med unge
fáltarbetare kanexempel föräldragrupper initieratsSom på som av

social-medfáltassistentema i samarbeteKarlskrona harinämnas att
med föräldrar tillanordnat föräldragmppselcreterarna, unga nyna-en

hade behovförfrågan föräldrarbildades påzister. Gruppen avsomav
träffadessituation. Föräldragruppenträffa andra föräldrar iatt samma

dedärefter fortsattetillsammans med personalen,under års tid attett
träffas själva.

invandrarungdom iprojekt förTrollhättan startades år 1994I ett
fältenhetordnade socialtjänstensriskzon. Under åren 1994-1995 grup-

beteende. Parallelltmed destruktivtmed invandrarpojkarpaktiviteter
föräldrarträffade fältarbetama pojkarnasmed arbetet med pojkarna

mycketuppsökande verksamhet blevhembesök. Denna upp-genom
frågormöjlighet diskuteradärför föräldrarna fickskattad bl.a. attatt om

ochsina tonåringar i lugn ro.
harfältassistentemakunskap ungdomars vardag ärDen somom

till-kundedärför värdefullt kunskapernaunik. skulleDet tasomvara
skulletonårsföräldrar. Fältassistenterföräldraskapet tillstödet iivara

gruppledarepoolkommunaldär antingen kunna ingå i aven gemensam
specifika kun-eller bistå föräldragrupper med sinför tonårsföräldrar

särskilda temadiskussioner.skap vid

Parklekar

Stock-barn i1930-talet verksamhet därParkleken startades på som en
under led-för leka utomhus,holm kunde komma nära naturen,att

lek-spännandeLekparkema karakteriseraserfaren personal.ning avav
Pedagogiken ianvändas för utomhusbruk.anordningar och leksaker att

park-ungdomars skapande. Mångaparkleken utgår från barns och eget
användsflera också djur. Parklekamalekar har odlingar och haregna

parken försmåbarnsföräldrar kommer tillhemmavarandeäven somav
bam. Vissaför barnen ska få träffa andraträffa andra och attatt Vuxna

fritidsgårdmellanstadieverksamhet ellerparklekar har förskola,öppen
integrerad verksamheten.i
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Parkleken kommunalt organiserad lekverksamhet. Denär öppenen
vänder sig till barn i åldrarna till cirka år och ursprungligen12upp var

verksamhet för storstäder. finnsDet parklekar Stockholm ochien
Göteborg, också på andra landeti i Karlstad.orter t.ex.men som
Många kommuner har under lagtår parkleken bespa-senare ner av
ringsskäl.

Parklekens personal har träffa både barn och föräldrar.attvana
Många parklekar dessoch personal skulle kunna föräld-användas i
rastödjande verksamheter. städer där det finnsI parklekar bör deras
lokaler kunna lånas till föräldraledda föräldragmpperut

F tidsgârdar

fritidsgårdSom räknas enligt Svenska Kommunförbundet, anlägg-en
fritidsledarening med anordnad kommunen för ungdomar påärsom av

högstadiet. förekommerDet verksamheter med motsvarande inne-även
Århåll drivs ideella organisationer och kyrkliga samfund. 1993,som av

vid den mätningen, fanns fritidsgårdarl 545 i landet. Antaletsenaste
fritidsgårdar har sannolikt minskat under Fritidsgårdarnasår.senare
verksamhet utformad olika beroendepå ungdomarnas behovpåär sätt
och intressen. Ungdomar kan komma dit bara för träffas eller föratt att
delta struktureradei aktiviteter. På fritidsgård arbetar fritidspedago-en

fritidsledare.eller Utbildning till fritidsledare sker vanligenger genom
folkhögskola och utbildning till fritidspedagog högskolan förgenom
lärarutbildning.

Utredningen föräldrautbildning fritidsgårdarmångaattom anser
och parklekar skulle kunna anordnare för stödverksamheter ivara av
föräldraskap eller ställa lokalersina till förfogande för sådan verksam-
het.

5.4.2 Polisen och det brottsförebyggande arbetet

Utredningens bedömning
Närpolisen viktig för detungdomar och föräldrar iär0 en resurs
brottsförebyggande arbetet.

Motiv för utredningens bedömning

direktivenI till utredningen föräldrautbildning tör-särskiltnämnsom
äldrars behov kunskap förrisker utveckling kriminalitet ochav om av
alkohol- och drogmissbruk hos det brottsförebyg-I nationelltunga.
gande Allas vårt ansvar Ds 1996:59, har regeringenprogrammet
slagit fast brottsligheten måste kriminalpolitiskangripas på bredatt
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hög prioritet.brottsförebyggande arbetet skall Ifront och detatt ges
brottsförebyggande arbetet påroll detbetonas polisens iprogrammet

ansvarsområde.då särskilt närpolisenslokal nivå och inom
väl funge-framhållsbrottsförebyggandedetI programmet att en

organisationermyndigheter och andrasamverkan mellanrande är en
arbetet.det brottsförebyggande Dettaför framgång iförutsättning nåatt

brottsföre-lokalakunna organiseras iarbete borde enligt programmet
socialtjänsten,fritidsförvaltningen,polisen, skolan,byggande råd där

ingå.engagerade bör Ettorganisationerföreningar ochföretag, ärsom
förmedlaochsamordna olika lokala initiativskulle kunnasådant råd

ungdomsarbetet.brottsförebyggandefinns detden kunskap isom
övergri-regleringsbrev för budgetåret 1997polisensI somanges

trygghet.öka människors Avbrottsligheten ochmål minskapande att
prioriteratungdomsbrottslighetverksamhetsmålen framgår är ettatt

tidigaskall med insatser.område mötassom
regle-polisensbrottsförebyggande ochregeringensAv program av

skall pri-ungdomsarbetetbrottsförebyggandeframgår detringsbrev att
brottslighet, demberörsmellan demsamverkanoriteras som avgenom

direktriktadetidigabrottslighet och insatserförebyggakan genomsom
utveck-för barns och ungdomarscentralaföräldrar. Föräldrarnatill är

Bristandeoch värderingar.självkontroll,sociala band,ling nomierav
faktorerdärförtill föräldrarnarelationkontakt eller ärotrygg somen
till krimina-bidragande faktorerbeteende. Andratill brottsligtkan leda

inflytande.med dåligtskolförhållanden och kamraterlitet negativaär
vad ungdomarnakunskapskolan ochbehöver iFöräldrar insyn om

med både småföräldrarföräldraskapet tillStöd iutanför familjen.gör
på siktför samhälletdärförtonårsbam kanbarn och sätt attettvara

verksamhetsområdennärpolisensungdomsbrottsligheten. Inomminska
Alko-brott.syfte förebyggasamverkansforrner medutvecklas olika att

ungdomskriminalitetochnarkotikamissbruk, mobbning övrighol och
iblandochpolisenIbland initiativtagareprioriterade områden. ärär
initia-med någontillsammanspolisen samarbetspartingår annansom

tillsyftarblandverksamheterföräldrastödjandetivtagare. I annatsom
alko-riskmiljöer för ungdomar,lokalaföräldrar kunskapatt omomge

ungdomsverksamhet,brottsförebyggandenarkotika övrighol och samt
råden viktigabrottsförebyggandelokalaoch fall depolisen i vissautgör

resurser.
bildatStockholm har polisenstadsdelen VasastanI i samver-en

socialtjänst,skola, föräldraföreningar,förkansgrupp där representanter
stadsdelensTillungdomsverksamhet ingår.och kyrkansfáltverksamhet

föräld-deltar påknutna blandtill poliserskolor finns två annatsomen
undervisar ioch föräldraföreningarträffar skolledning samtramöten,

minder-begåttsbrott harutredningarlag och Polisensrätt. avsomom
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kallarsköts knuten till elevens skola. Polisenåriga den polis ärav som
till-begått mindre till förhöralla barn något brott även snatteriersom

skola" förderas föräldrar. finns planermed Det att startasammans
föräldrar med planeras.tonårsbam

erådgivningenFamilj5.4.3

bedömningUtredningens
samlev-särskilda kompetens vad gällerFamiljerådgivningens0

föräldrastöd/föräldrautbildningtillvara förnadsfrågor bör tas
för för-utbildning och fortbildning gruppledaresamt av

äldragrupper.

utredningens bedömningMotiv for

social-tillägg ihar kommunernaSedan den 1 januari 1995 ettgenom
för familjtjänstlagen ansvaret

socialtjänstlagenbakomliggande faktorerna till denna ändring iDe
verksamhetden enda förebyggandefamilj erådgivningenatt somvarvar

delarhade erbjuda till den saknades isamhället att storaatt avpar,
fa-1993/94:4dimensionerad. propositionlandet och ojämnt I omvar

familjerådgivamamilj attanges
föräld-viktig tillgång ierfarenheter bör kunna"med sina vara en

personalgrup-för andrarautbildning och i fortbildningsverksamhet
och liknande.socialtjänsteninomper

kommunens försorg eller,Familjerådgivning lämnas ge-genom egen
till-vårdgivaretill landstinget eller lämpliguppdra attatt annannom

Familjerådgivning erbjudshandahålla sådan rådgivning. även genom
inteFamiljerådgivning tillhör de delar socialtjänstenkyrkan. inom som

myndighetsutövning.är
hartill uppgift arbeta medFamiljerådgivningens har att som re-par

utåtriktadparbehandling och medlationsproblem. arbetar medDen
informerararbetet innebär oftastverksamhet. utåtriktadeDet att man

informa-delger fackpersonalsamlevnadsfrågor och att man annanom
arbete kankunskap samlevnadsfrågor. utåtriktattion och Genomom

kunskap ochfamiljerådgivarnas speciella kompetens, förmedlaatt
myndig-till desprida information samlevnad till allmänheten ochom

familjerådgivningens klientgrupper,heter och organisationer mötersom
tilltas vara.

föräldraskapet med separationFamiljearbetet kan i sambandröra en
arbetareller styvfamiljsproblematik. Vissa familjerådgivningsbyråer

Styvfamiljer ochmed separerade föräldrar,även t.ex. ny-grupper av
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blivna kan bedriva familjeterapiMan i Mångaävenpappor. grupp. ny-
blivna föräldrapar söker familjerådgivning för derassvårigheter i in-
bördes relation samband med de har blivit föräldrar. med äldrei Paratt
barn härleder ofta relationsproblem till den första period då de blevsina
föräldrar.

relationsproblem leder till också bekräf-Många separationer, vilket
skerhälften alla separationer i Sverige 50 år i000tas attav av per

barnfamiljer. understryker vikten alla bordeDetta att gesav unga par
barnen små. Efter-möjlighet samtala sin relation riktigtnär äratt om

barnavårdscentralema de allra flesta föräldrar det viktigtnår är attsom
vad gäller föräldragrupper, med inrikt-det där sker metodutvecklingen

betydelserelationer och samlevnad. föräldrar detning på För är attav
deföräldragrupper få möjlighet svårigheter, innanvia sinaatt prata om

har till ohanterliga konflikter.trappats upp
detkommuner efterfrågan på familjerådgivningI många större änär

medfört för föräldrarna,utbud erbjuds. har långa väntetider iDettasom
längre. få allvarliga kon-vissa fall till halvt år eller kanDettaettupp

behov de vändersekvenser familjer ofta har akuta hjälpi närsom av
både och föräldrarna.sig till familjerådgivningen. drabbar barnenDet

familjerådgivningsby-exempel utåtriktat arbete hos någraSom på
familjeråd-Stockholm och Göteborg samarbetarråer kan inämnas att

bamhälsovårdens personal, delsgivarna med mödra- och attgenom
personalhandleda och utbildadelta i föräldragrupper, dels attgenom

samlevnad och konfliktlösning. Göteborg har familjerådgiv-It.ex.om
utarbetat särskilt för personalutbildning inomningen ett program

mödra- och bamhälsovården. omfattar diskussionerProgrammen om
konfliktlösning för-samlevnad, relationer och hur arbetet isamt

äldragrupper genomföraskan läggas och följupp, as upp.
Örebro familjerådgivningen mödrahälsovården samarbetathar ochI

Projektet omfattar struktureradei projektet Leva tillsammans". 10
och känsligasamtalstillfällen där diskuterar personligagrupper av par

frågor jämställdhet, livsåskådning och sexualitet enligtnärhet,t.ex.som
särskilt metod.en

verksamhetFamilj Stockholm har i utåtriktade in-i sin
riktat på nå förstagångsföräldrar samarbeta direkt medsig att attgenom

antal bamavårdscentraler. Samarbetet har familjeråd-inneburitett att
givaren tillsammans med bamsjuksköterskan deltagit för-har i
äldragrupper för nyblivna föräldrar. Samarbetet syftat till infor-har att

och förbereda nyblivna föräldrar de kansvårighetermera om som upp-
stå i parrelationen får bam. Familj vill stimuleranär man

till samtal relation, underlätta för sökasin attsamtpar egna om par
hjälp svårigheter till låsta konflikter där separationinnan trappats upp
till slut den endaär utvägen.
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grundPå begränsade och ökad efterfrågan på insatserav resurser
från bamavårdscentraler har familjerådgivningen kunnat fortsättainte

arbeta denna form. stället utbildar familjerådgivama personali påIatt
bamavårdscentraler frågor samlevnad. produceras under-i Vidareom
lag för diskussioner i föräldragrupper.

Familjerådgivningen Stockholm har för färdigställai avsikt att en
videofilm samlevnadsfrågor. för barn-Filmen avsedd stödärom som
sjuksköterskor deras arbete med föräldragrupper. Familjerådgivningeni
i Stockholm samarbetar med Stockholms universitet i 10-poängsut-en
bildning i "Socialt arbete med inriktning parrelationer". Kursenmot

Socialhögskolan, fri-ingår i magisterutbildningen på även sommen ges
stående förkurs socionomer eller motsvarande, med minst två års yr-
kesverksamhet socialt arbete. mål öka kunskapeni Kursens är att om

arbetaolika parrelationer, förmedla metoder och öka förmågan attatt
parrelationer sociala arbetet.med i det

bakgrundUtredningen föräldrautbildning denna attmotanserom
gäl-det angeläget familjerådgivningens särskilda kompetens vadär att

föräldraska-ler samlevnadsfrågor tillvara för stödet itas
gruppledarepet/föräldrautbildning utbildning och fortbildningsamt av

for föräldragrupper.

Bampsykiatrisk verksamhet PBU/BUP5.4.4

Utredningens bedömning
för-Bampsykiatrin medverka utbildning gruppledare tillbör i0 av

äldragmpper.

Motiv för bedömningutredningens

ungdomspsykiatriska har tillskapatsDen barn- och vårdorganisationen
hälso- sjukvårdsorganisation, riksdagsbeslut årenoch enligtsom en

1957.och 1950-talet byggde landstingsområde1944 Under varje upp
sammanhållen klinisk verksamhet med sluten vård PBUochöppenen

År detoch BUP och med tillgång till behandlingshem. fanns1994 ca
landet.barn- ungdomspsykiatriska170 och mottagningar iöppna

oroligadem med barn och mångaBland arbetar ungdomar ärsom
arbetslöshet,för barnen tycks må allt Orsakensämre. antas t.ex.att vara
nedskäming-stressade föräldrar, samhällsklimatet och de kommunala

53 barns och ungdomars psykiska hälsa. DelbetänkandeRöster avom
Barnpsykiatrikommittén. SOU 1997:8.
5 socialtjånstlag. 1994: 139.Ny SOU
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ungdomspsykiatriska klinikerPatientantalet vid landets barn- ocharna.
har samtidigt ökat med genomsnitt 30%och öppenvårdsmottagningar i

håll Mångamellan På vissa ökningen 70 %.åren 1992-1994. är nära
för bampsykiatriskaföräldrar köar för få specialisthjälp bam medatt

symptom.
psykologer, kuratorer och läkare iPBU/BUP arbetarInom team.

yrkesspecifikpåbyggnadsutbildning ochhar psykoterapeutiskMånga
arbeta inomneuropsykiatri lång erfarenhetfortbildning i attsamt av

förutsätt-tvärvetenskapliga finnsbampsykiatrin. dettaGenom team
delta i ochgenomföra allsidiga utredningar, ställa diagnoser,ningar att

för behandlingsplanering.ansvara
behandlingsutbud beroende påvarierarMottagningarnas gruppens

bampsykiatrinhar denoch traditionstorlek sammansättning. Av öppna
förhållnings-psykodynamiskt, individinriktateftertidigare arbetat ett

PBU/BUPallt flerde tjugo åren har inomundersätt, senastemen
eterapeutiskt och systemorienteratomfattas familjkommit ettatt syn-av

arbetet medalltmer fokus iMed detta familjen isätt. sattsatt en-avses
användsmed barnallt terapeutiskt arbeteskilda bam. såI gott nu-som

ellerrenodlad form, imetoder, antingen ifamiljeterapeutiskamera
psykoterapi.behandlingsformerkombination med andra t.ex.som

skrifthar ioch ungdomspsykiatriSvenska för barn-Föreningen en
verksamhet.bampsykiatrins Avmålen förfrån år formulerat1993

lindra och fö-bampsykiatrin skall igenkänna, bota,denna framgår att
barnsoch tillsjukdom och störning hosrebygga psykisk ta varaunga

samhället.intressen i
Social-harpublicerad bampsykiatrinEnligt översynännu aven
betonarmålformuleringarflera landsting i sinastyrelsen konstaterat att

samhällsinstanser,samverkar med andrabampsykiatrinvikten attattav
tilläg-och tvärvetenskapligtvården präglas helhetssyn synsättattav en

bampsy-återkommande målformuleringar handlarAndra attomnas.
in-förebyggande form undervisning,bidra till insatser ikiatrin bör av

harBarnpsykiatiikommittén ioch handledning.formation, utbildning
psykiska hälsaoch ungdomarsdelbetänkande barnssitt Röster om

behandla, utredabampsykiatrinsSOU 1997:8 angivit är attatt ansvar
samarbets-utvecklabehandlingsplanering ochoch diagnosticera, delta i

omgivande samhället.former med det
delverksamhet emellertid litenFörebyggande utgör mottag-aven

den högatill detta kantotala arbete. förklaringningamas En attvara
med-bampsykiatriska mottagningamaarbetsbelastningen på de öppna

fö-verksamhet.personalen sådan Detför svårigheter för prioriteraatt
förbampsykiatrin ordnar riktade föräldragrupperrekommer dock attatt

på dettabarn med likartade problem.stärka föräldrar har Att sättsom
direktför särskilda riskgrupper liggerförebyggande arbetemedverka i
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inom bampsykiatrins ansvarsområde och kan på sikt leda till ärende-
minskning vid mottagningama.

Metodik enligt mellansystemorienterat betonar samspeletsynsättett
individer och betonar bemötavikten föräldrar med respekt ochattav
lyhördhet för stärka föräldrakraften. föräldragiupper kanIatt system-
och familj användas.metoder

Utredningen föräldrautbildning den specialistkompe-attom anser
finns inom barnpsykiatrin vad gäller barn, föräldrar och rela-tens som

tioner borde komma det generella föräldrastödet föräldrar till barnoch
inskrivna i bampsykiatrin tillgodo.ärsom

Tillsammans med andra socialsekreterare ochsåsomresurspersoner
familjerådgivare borde bampsykiatrins kompetens användas ikunna
lokala utbildningssatsningar gruppledare för föräldragrupper.av

PBU-mottagningarExempel på förebyggande arbete från antalett

Österåkers träffas cheferVid mottagning samrådsgrupp iPBU- en av
"fältetkommunen och samrådsgrupp med frånrepresentanteren

PBU, polis och socialtjänst regelbundet för informera varandraatt om
förändringar kontaktper-tendenser, behov och policyutveckling. Enav

från arbetar med erbjuda barn flyktingfa-till nyanländaPBU attson
förflyktingförläggningen möjlighet till basteammiljer på samtal. Ett

Deñcits control and Perception medin Attention MotorDAMP en
psykolog från har inrättats kommunen.PBU i

ochVid har deltagit diskussionerNorrtälje PBU-mottagning PBU i
ochföreläsningar skolor barn och kriser, erbjudit föreläsningarpå om

diskussioner med dagbarnvårdare barn och skilsmässor och till-om
med bamläkama, skolan och habiliteringscentret utvecklat ettsammans

basteam för barn med Minimal Dysfunction/DAMP.MBD Brain
diag-Syftet barn MBD/DAMP skall utredas,med påär att symptom

nosticeras och erbjudas stöd med de finns lokalt.resurser som
Norrtälje har deltagit utvecklingenPBU vidare i anørexipro-ettav

jekt i vilket ingår samarbetsgrupp för med ätstörningar.ungdomaren
Syftet med samarbetsgruppen dels olika vården-undersöka hurär att
heter inom kommunen samarbeta för kunna erbjuda de lämpli-kan att

behandlingarna patienter med dels utvecklaför ätstörningar,gaste att
behandlingsmetoder utbyte kliniska erfarenheter och kun-genom av
skaper.

och denUnder år har Norrtälje samarbete med kyrkan1996 PBU i
psykiatriska haft för barn tillöppenvårdsmottagningen barngruppertre
missbrukare, enligt metod och modell ursprungligen utvecklatsen som

55Omsorgsnämndens verksamhetsberättelse. Stockholms läns landsting. 1996.
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Vändpunkten.Ersta har träffats gånger. Arbe-Bamgruppema 18av ca
bamgruppemai går på barnen stöd lära demtet ut att att attge genom
ord vad innebärpå det leva i missbruksfamilj ochsätta att att göraen

dem medvetna det finns andra barn har liknande svårighe-attom som
Vid två tillfällen under året har barnens föräldrar eller familjehems-ter.

föräldrar deltagit.
Sedan fem år tillbaka har Norrtälje gruppverksamhet förPBU en

tonårsföräldrar. formulerats önske-Olika har utifrånteman gruppens
mål. Exempel behandlats regler och tonårsut-på är gränser,teman som

konfliktlösning, ochveckling, sexualitet, tonårstid, hanteraattegen oro
ilska och förändringar. föräldrarnaåstadkomma Vid utvärdering haratt
framfört det har värdefullt dela med andravarit sina erfarenheteratt att
och få perspektiv på sin livssituation.

Bostadsområdet5.5

Fastighetsägare5.5. 1

Utredningens bedömning
Fastighetsägare viktiga samarbetsparter för kommuner iär ut-0

lokal-vecklandet lokala verksamheter för föräldrastöd och förav
anskaffning för verksamheter syftar till sådant stöd.som

Motiv för utredningens bedömning

kommunala bostadsbolagen har uttalat hyresgäs-De intresseett attav
sociala nätverk stärks, de boende och kännertrivsternas att ansvar.

förvalt-Samverkan mellan bostadsbolag, föreningar och offentliga
stärks för-kan medverka till föräldrar träffas och de i sinningar att att

äldraroll. resultat form minskad omflyttning,positiva iDet störreger av
för skadegörelse.boendemilj och minskadönansvar

förfråga bör intresse fastighetsägarnaEn är attsom vara av samar-
beta med föräldrar för förebygga bamolycksfall bostadsområden.iatt

kan ske föräldrar och fastighetsägareDetta att gemensamt ge-genom
nomför s.k. skyddsronder och boende- och lek-inventerargemensamt
miljön för förutse för olycksfall. samarbete fårrisker sådantEtt ävenatt
till effekt föräldrar lär känna varandra och sociala trygghetendenatt att
därmed ökar.

kommunala bostadsbolagen har hyresgästemasDe intresseett attav
de boende Flerasociala nätverk stärks, trivs och känneratt ansvar.

kommunala bostadsbolag har utvecklat s.k. finns bosko-boskolor. Det
lor och människori invandrartäta bostadsområden de riktar tillsig som
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uttalade ochoch främmande förnyligen kommit till Sverige ärsom
boskolor förför boendet. finnsouttalade regler gäller Det ävensom

fastighetsägamafått första bostad. Genomungdomar sin ut-attsom
kontakt med boendemetoder för boskolor får de bättrevecklar som

talar svenska.intet.ex.
med samverkankommunala bostadsbolagen arbetar aktivtDe över

socialaoch denförvaltningsgränsema för stärka gemenskapenatt
KommunalaMalmö arbetar Malmö Bo-tryggheten. Rosengård iI t.ex.

fåvilket bl.a. kantillsammans med socialtjänsten och skolanstadsbolag
främlingsfientlighet och rasism motverkas.till följd att

bostadsföretagetmedverkar det kommunalaHuddinge kommunI
närpolisen, skolantillsammans medungdomssatsningHuge i storen

aktivi-föräldraföreningen. denna satsningoch Genom t.ex.arrangeras
Valborgsmässo-skolavslutningen, Lucia och påför ungdomar påteter

ungdo-ungdomsråd bildas därkommerafton. Under år 1998 ett att
dem.med påverka beslutsjälva kan röratt somvaramarna

ochfastighetsskötarehyresvärdarnastradition majoritetAv är en av
fastighetsskötare har socialtförvaltare Mångamän. ett stort engage-

prak-med både och bam. sittoch har kontakter Genomvuxnamang
förebil-sällanbland de boende detiska och konkreta arbete inteutgör

bostadsområdet. fastighetsskötareför och ungdomar i Mångader barn
de kän-viktig föräldragrupperskulle ikunna attresurs genomvara en
händerområde". kan förmedla vadboende och kan "sitt Dede somner

uppehåller sigbarnen leker ungdomaroch hur ochi området, varvar
ansvarstagandeför kollektivtdärmed förutsättningarnaoch stärka ett

stöd för varandra och för varandras bam.där de utgörvuxna
ochoch finns socialtRiksbyggen HSBInom ett engagemang en

HSBmedvetenhet vikten stärka de sociala nätverken. Inomattavom
daghem, vilka får föreningardrivs föräldrakooperativa stöd sina närav

de hargäller Riksbyggen ochdet utbildning. Både HSB attangerex.
bildasmedverka till föräldragrupperintresse i någon formatt att omav

behov önskemål från de boende.och finns
sådanaandra frågorbostadsrättsförening kan sig iEn änengagera

förutomfinns exempelfastighetsförvaltning. HSBInomrörsom som
fritidsverksamhet för barn och pensionärerkooperativa daghem även

harområden där HSBoch studieverksamhet form studiecirklar.i Iav
blibostadsrättsföreningar många barnfamiljer kanmed HSB samar-en

föräldraskapet.med erbjuda stödbetspart för kommunen arbetet ii att
fastighetsägare företrädsfinns privataSverige 45 000I avsom

ochförekommer fastighetsägarefastighetsägarförbund.Sveriges Det att
olika frågor. exempel fastighetsägarnaboende samlas till i Ett ärmöten

polis ochmed föräldrar, skola,i Karlstad har samarbeteinitieratsom
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socialtjänst för klotter.stävja Samarbetet har haftbåde nätverks-att en
stärkande och brottsförebyggande funktion.

Bostaden förcentral punkt familjen. Om det uppstår problemär en
kring boendet påverkas familjen. förutsättning för erhållaEn stabi-att
litet och social trygghet i bostadsområde människor kännerett är att att
de lever i sammanhang där det finns sociala band med omgivningen.ett
Med minskad omflyttning följer vanligtvis ökad ochtrygghet minskad
förstörelse. ligger därför fastighetsägaresDet i och bostadsrättsföre-
ningars intresse de boende trivs och känner samhörighet medatt var-
andra i sina bostadsområden. borde innebära fastighets-Det även att

och bostadsrättsföreningar har intresse sådanaägare mötenattav un-
derlättas skapa kontaktpunkter och mötesplatser.attgenom

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan för föräld-underlätta
träffas i sina bostadsområden förupplåta lokaler deatt attrar genom

boende. kanDet stärka sociala och stabi-nätverk uppnåväg attvara en
litet bostadsområden. därföri angeläget kommunernaDet är att ut-
vecklar samarbetsfonner med de kommunala bostadsbolagen i frågor

lokalanskaffning.rörsom

Hyresgästföreningar5.5.2

Utredningens bedömning
Lokala hyresgästföreningar viktiga till kom-samarbetsparterär0

för uppbyggnad olika föräldraverksamheter bostads-imunen av
områden.

Motiv för utredningens bedömning

Hyresgäströrelsen både folkrörelse där människor arbetar ideelltär en
för åstadkomma bättre boendevillkor och intresseorganisationatt en

samarbetar med förtroendevalda, myndigheter, näringsliv och fas-som
tighetsägare. hyresgäströrelsensI målforrnuleringar rörelsenattanges
skall verka för alla hyresgäster boende med trygghet,att garanteras ett
inflytande och gemenskap. Hyresgästerna skall avtal tillförsäk-genom

meningsfull kultur- och fritidsverksamhet efter deras öns-ras en egna
kemål.

Hyresgäströrelsens verksamhet frånutgår alla människor kanatt
aktiva och skapande, har kapacitet och vilja förändra sin livs-attvara

situation, har inneboende vilja och utvecklas, bereddaväxaatt är atten
och försig mål och samverka medta ansvar engagera gemensamma

55Hyresgästprogrammet, Riksförbund.Hyresgästemas
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hyresgäströrelsensdärför in-för dessa mål. ligger iandra nå Detatt
varandrautvecklar stöd förmänniskor och kollektivtmöts ettatttresse

bam.och för varandras
finns åtskilliga bra initiativde lokala hyresgästföreningamaInom

träf-bildats föräldragrupperfrån boende. På håll har detde många som
ellerkan ensamståendefas organiserade former.i Det mammorvara

Singel-träffas studiecirklar.hemmavarande i Ismåbamsmammor som
bil-föräldraföreninghar exempelbergets bostadsområde i Kisa som en

År startadeför lokala hyresgästföreningen. 1995dats deninom ramen
hyresgästföre-primärvården ochsamarbete medsocialförvaltningen i

Projektetensamstående s.k.projekt förningen ett re-mammor.svaga
har tagitbildades. Föräldraföreningenföräldraföreningsulterade i att en

Verksamhetensimskola och lägerverksamhet.till studiecirklar,initiativ
föräldraföreningen.självgående och drivs heltsedan år 1997är av

verksamhe-föräldrastödjandebidrag i denHyresgästföreningamas
Lokala hy-bostadsområdet.till ikan samla mötenattten gruppervara

till kommu-därför viktiga samarbetsparterresgästföreningar kan vara
därförbordeolika föräldraverksamheter.uppbyggnaden Deti avnen

lokala hy-roll deundersöka vilkenför kommunernaintressant attvara
föräldrar tillspela det gäller rekryteraresgästföreningama kan när att

föräldraverksamhe-föräldrar vill ordnaellerföräldragrupper när egna
ter.

samfundKyrkliga5.6

bedömningUtredningens
ochför kommunerKyrkliga samfund viktiga samarbetsparterär0

föräldrastöd.utvecklandet lokala verksamheter förlandsting i av

Motiv för utredningens bedömning

övrigakyrkliga tradition kompletterat detOlika samfund har sam-av
människor i be-hällets för människor ochenskildaansvar grupper av

modellerochhov stöd. Kyrkans utvecklat metoderdiakoni harav egna
socialaför stödja, behandla eller förebyggastärka sociala nätverk,att
tillunder tagitsproblem. ekumeniskt initiativ har våren 1997Ett att

svenskarollbilda samverkansgrupp med syfte diskutera vilkenatten
föräldrar i da-med stöd till barn ochkyrkan kan spela i arbetet att ge

samhälle.gens
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svenska kyrkan finnsInom många församlingar erbjuder olikasom
former familjestödjande verksamheter. Liknande verksamheter före-av
kommer inom andra religiösa samfund. Nedan följer exempel.några

Familjerådgivning olika former:i Stockholm samarbetarI några-
församlingar kring familjerådgivningsbyrå, Linköping haroch ien
Stadsmissionen för familjerådgivning.ansvar en
Själavård i form personliga samtal med eller diakon.prästav-
Öppen förskola eller föräldra- och barngrupper.-
Samarbete med bamavårdscentraler föräldrautbildningi i livsåskåd--
ningsfrågor.
Verksamheter planeras för dit umgängespapporensamma pappor-
kan komma för få meningsfull barn.med sinaatt samvaro
Grupper för barn till föräldrar med träf-missbruksproblem: Barnen-
fas varje vecka under tillsammans särskilt utbildadetermin meden
samtalsledare. får stöd de får ordBarnen lära sig sättaatt attgenom
på vad det innebär leva missbruksfamilj blir medvetnai ochatt en

det finns andra barn har det liknande Vid till-på sätt.att treom som
fällen, början, och slutet deltar föräld-i mitten på någon barnetsav
rar.
Samtalsgrupper för föräldrartonåringar och samband med barnensi-
konfirmation.

med för föräldrar/familjer.Seminarier intresseteman av-
Möten med föräldrar till barn deltar bamverk-i församlingenssom-
samhet, ibland form utbildningi och samtal kring aktuelltettav
tema.
Familjeläger under Ofta dagarna strukturerade medärsommaren:-
temadiskussioner kring barn, livsåskådning, och värde-normer
ringar.

Viksjödialogen/Vuxendialog

"Vuxendialog" lekmannarörelse olika formervill skapaär en som av
lättillgängliga mötesplatser där närhet, dialog och tillit kan uppstå. Det

satsning bygger på grundsyn från diakoni och folkbild-är en som en
ning. Bakom Vuxendialog står kyrkliga studieförbundSveriges och
Stiftelsen Stora Sköndal. det lokalaPå planet sker samarbete med t.ex.
stift, församlingar, föreningar, kommuner eller andra organisatörer.
Vuxendialog erbjuder seminarier, utvecklingsprogram för personlig
utveckling och ledarutveckling. Programmet betonar självkännedom,
personlig utveckling, ledarskap, dialogorienterat förhållningssätt och
samtalsmetodik i livs- och trosuppfattning.

Dialogmodellen från tonårsföräldrarsutgår behov och har sedan år
1989 utvecklats metodiskt i Viksjö församling Järfälla. dagi pågårI
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landethelaVuxendialog-modellen. Ienligti Viksjöcirka 30 grupper
femtiotal platser.gruppverksamhet påfinns ett

attityd-"Vuxendialog" hade föregåttsmedförstaDe avgrupperna
undersök-åldrarna år. Dessaföräldrar i 30-50blandundersökningar

föräldrarollenvanmakt och ensamhet ikändevisade månganingar att
motsvarandeiinformellt med människorsamtalahade behovoch attav

småbarnmedtill både föräldrarföräldragrupperDärefter harsituation.
kyrkan iOftast bjuderdialogmodellen.enligtutvecklatstonårsbamoch

föräld-församling inellerföretagkommun,medsamarbete ett enen
rama.

varieraterbjuderrörelserandra religiösa ut-kyrkan ochSvenska ett
kristenharföräldrarverksamheter tillfamiljestödjandebud ensomav

väljerföräldrartrosuppfattning. Mångasärskild attellerlivssyn annan
framförkyrkananordnadeverksamheterföräldrastödjandedelta i av

där-verksamheterfamiljestödjandeKyrkans ärföräldragrupper.andra
stärkaförsamhällets övriga insatsertillkomplement attviktigtför ett

föräldraskapet.
sprid-fåkostnad kunnaskulle till ringaDialogmodellen storenen

förkostnadersannoliktförutsätterbland föräldrar. Denning pro-en
denLedareninfonnationsdagar.och ärutbildnings-jektledare, som

förhållningssättempatiskaoch sittlyssnandedeltagande,sittgenom
modellenmedfördelframåt. En är attikan föra gruppenprocessen

arbetarför de frågorföräldragrupprespektive gruppensomansvarar
gruppmed-behovsundersökningdenpåfrågor byggermed. Dessa som
jämbördigaalladialogendeltagitinledningsvis har I ärärlemmama

ömsesidigt gi-präglasGrupperna ettoch gemensamtetttar avansvar.
metodikdenvarandra.kan lära GenomAllaoch tagande.vande somav
grund förkan läggarelationerpersonliga attskapasanvänds ensom

älvinsikt.empati ochutveckla
på despridningseffektfåsig orterDialogmodellen har visat storen

förhållningssättet,det kristnatilltalasföräldrarden Förprövats. avsom
struktur,förhand given äravsaknad påavsaknad ochexperter enavav

dialogmodellen föräldrardeModellen bygger påalternativ. attett som
också påfortbestånd. byggerDenfördeltar också tar gruppensansvar

erfarenhe-använda sinaoch vågarföräldrarna vågar taatt egnaansvar
iter gruppen.
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Andra anordnare5.7

Föreningar5.7.1 och studieförbund

Utredningens bedömning
Föreningar och andra organisationer viktiga samarbetsparterär-
till kommuner för utveckling föräldrastödjande verksamheter/av
föräldrautbildning.

Motiv för utredningens bedömning

frivilliga och studieförbundenDe organisationerna har varieratett ut-
bud aktiviteter kan riktas till föräldrar allteftermed barn bar-av som

ålder. frivilliga organisationerna fyller roll förDe viktig nåattnens en
med stöd i föräldraskapet. Det organisationer Räddaärut t.ex.som

Barnen, Riksförbundet och Skola, kyrk-Hem Röda Verdandi,Korset,
liga ochorganisationer, på Stan.Farsor Morsor

Studieförbunden erbjuder kurser med inriktning föräldrautbild-på
föräldrastödning och i kursprogram årligen. Studieförbun-utsom ges

den också för förslag från föräldrarnas bamomsorgenssida. Iär öppna
och skolans värld det ofta frivilliga studieförbundorganisationer ochär

medverkar till föräldrar träffas.attsom
Studieförbunden ökade i viss mån sina föräldrautbildande verksam-

heter i samband med Bamomsorgsgruppens arbete i slutet 1970-av
talet efter det överenskommelsen mellan och Landstings-regeringenatt
förbundet hade träffats allmän föräldrautbildning tiden kringförom en
barnets födelse. Många studieförbund fick möjlighet och tog ansvaret
för bygga vidare på den föräldrautbildning startades inomatt som
mödra- respektive bamhälsovården.

Föräldrautbildning i studiecirkelform olika olika delariutser av
landet. förekommer variationer både utbudDet vad gäller kur-stora av

och deltagande från föräldrarnas sida. kartläggningen föräld-Iser av
rautbildningen Dsår 1996 1997:6 redovisades uppgifter erhållitssom
angående studieförbundens föräldrautbildande verksamhet samt exem-
pel på några frivilliga organisationers verksamhet med föräldrautbild-

och föräldrastöd.ning framgår studiecirklar efterfrågas frågorDär iatt
parrelation och samlevnad, barns föräldrarsoch situation i dag,om

främlingsfientlighet, mobbning och våld. efterfrågasStudiecirklar även
för föräldrar har äldre bam. svårighet för studieförbundenEn är attsom
få information Verksamhet till föräldrar.sin svårighetEnut om annan

få tillgång till lokaler bostadsområden studiecir-i och i skolor förär att
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betän-dettaflera sammanhang ipåpekar ikelverksamhet. Utredningen
tillgångharstudieförbund och föreningarkande det angelägetär attatt

bostadsområdet.lokaler itill

Idrottsrörelsen5.7.2

bedömningUtredningens
föräldraskapetstödfunktion iviktigIdrottsrörelsen fyller somen0

moral ochochfrågor etikvad gälleroch har stortett omansvar
blandnarkotikaanvändningochmotverka alkohol-för att unga.

bedömningutredningensMotiv för

idrottsrörelsenfolkrörelse. InomSverigesIdrottsrörelsen störstaär
föräldraroch Mångaför barnföreningarfinns 20 000 engage-unga.ca

dessaår. Mångaledare utbildas varje är300 000och närmare avras
Ca.fritidsintressen.andras barnsochsig i sinaföräldrar engagerarsom

och be-idrottsrörelseaktiva någonhögstadiet iungdomar i är60 % av
därförledarekompetentahovet är stort.av

omfattandeidrottsrörelsen påbörjan har1970-taletsSedan satsat en
År studieför-bildade idrottenledare. 1985för olika egetutbildning ett

idrot-Studieförbund.Idrottsrörelsens DettaSvenskabund, SISU gav
enskildefrån denutgicklokal utbildningpåmöjlighet satsaattten som
möjligtocksåblevoch önskemål.behov Detföreningensledarens och

olikainomutbildningteoretiskoch aktivaledarebåde utövareatt ge
studiematerialutvecklat speciellaStudieförbundet harämnesområden.

id-rollenledarrollen ochbådeföräldrartillriktar sig somomomsom
studiecirkel-ochledarutbildningidrottensdelrottsförälder. En stor av

ungdo-ochdel barnföräldraledare. Förriktar tillverksamhet sig en
vuxenkontakter defå långvarigadeidrottsledamaär vuxnaavenmar

konkretledare påmanliga sättfinnsidrottsrörelsenhar. ettInom som
finnsbarn.förebilder för många Detmanligakan fungera ensom

verkakanidrottsrörelsenmedvetenhetökande inom att somvuxnaom
ocksåsvårigheter. Idrottsrörelsenolikaför ungdomar medstöd enger

soli-playmoral fairetik,förmedla värderingarmöjlighet röratt som
doping.ochmedmänsklighetdaritet,

närvarandeförRiksidrottsförbundet och pågårSISUPå initiativ av
syf-vågen-idrotten,etikkampanj Startaidrottsrörelseninom somen

värderingar,attityder ochgällandeförändringsprocessertill att startatar
mål-Kampanjensmotverka negativa.ochbeteendenstimulera positiva

1997-09-16.från SISUPM
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sättning idrottsrörelsen skall uppfattasär samhällsnyttigatt som en
folkrörelse och förebild i etik, moral och ansvarstagande, och denatten
tydligt skall ställning för spel och fusk, våld, mobbning,ta rent mot
rasism och droger. Starta vågen-idrottens etiksatsning riktar sig till
barn, ungdomar föräldrar ledare och förtroendevalda idrottsrörel-inom
sen.

Regeringen har i statsbudgeten årligen miljoner500avsatt närmare
kronor år för åren 1995, och1996 till1997 Riksidrottsförbundet.per
Ca 40 % detta belopp aktivitetsstöd till barn- ochär avsettav som ung-
domsidrotten.

Kommittén Stöd till idrotten In 1996:03, överlämnar sitt be-som
tänkande till underregeringen våren 1998 skall fastställa de statliga
målen för tillstöd idrotten. Kommittén skall utvärdera detstatens stat-
liga stödet till idrotten och föreslå tydligare förmål stöd tillstatensnya,
idrotten modell för uppföljning och utvärdering verksam-samt en av
heten.

Utredningen föräldrautbildning idrottsrörelsen harattom anser an-
för påverka attityder etik ochi moralfrågor förochatt attsvar ansvar

motverka idrottsrelaterade olyckor, skador och sjukdomar alko-samt
hol- och droganvändning hos unga.

5.8 Media för föräldrastödetsom arena

Utredningens bedömning
angelägetDet olika mediekanaler används för föräldrarär nåatt att0

föräldrastödji ande syfte.
föräldrarFör till barn med funktionshinder och föräldrar med barn0

på sjukhus det angeläget Videofilmer och diskussionsmaterialär att
finns tillgå.att

Utredningens förslag
Att Folkhälsoinstitutet i samarbete med Socialstyrelsen andra0
myndigheter och organisationer får i uppdrag samla in ochatt
skapa översikt vad barn- och föräldrafrågoröver uten som ges om
och kan användbart för stödet föräldraskapet.isom vara
Översikten med presentationer infonnationsmaterial, bör läggas0 av

på data och tillgänglig på internet, bibliotek, skolor m.fl.görasupp
institutioner inom kommuner och landsting.
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bedömningMotiv för utredningens5.8.1

stöd,detför de ska fåkunskapssökande ochföräldrarflestaDe är att
medieralla devägledning de behöver börstimulans, de råd och denden

lättillgängligtFöräldrarna behövertill buds användas.står ett ma-som
för-eller ibåde enskilt i hemmetanvändaterial går att ensom

18 år.och fram till denbarnäldragrupp, från det ärväntar ungeman
ochstimulerahjälpmed mediernasmöjligheterfinnsDet attstora ge

barn ocharbetar medoch personaltill både föräldrarkunskap somsom
föräldrar.och stöd till Dettakan rådolikahandleder eller på sätt ge

och videogram.TV-medietgäller främst
ochforskaremellan föräldrar,samarbeteGenom experter,näraett

bamkunnigkan erfaren ochmed barnpersonal arbetarden pro-ensom
detdokumentärfotograf fångaskickligmedtillsammansducent somen

oftast "berättakanbild. dokumentär änväsentligt i Enär merscen
finns mångatal eller med skriven Detmed enbartkan text.göraman

både il-filmsekvens kandokumentärbelyserexempel att varaensom
funderingarväcka frågor ochkanoch informativ. Denlustrativ som

föräldragrupp.kan diskuteras i en
mångapåtrycksaker har produceratsochvideogramTV-program,

personaldenutbilda föräldrar ochinformera ochmed syftehåll att som
vadöverblicksaknas dockföräldrar.barn och Det överarbetar med en

finns ytterligarebehovetklar bildoch saknasdet mate-över avensom
kun-ochhur informations-diskuteras frågankapitelrial. dettaI om

personalochför föräldrarlättillgängligtskapsmaterial kan göras mer
produktio-exempelyrkesutövning. Med pånågrabarn sinimötersom

be-skulle kunnakapitel översiktdetta visavill utredningen i att enner
material.olikaanvändaoch möjligheterföräldrautbildningenrika attge

betänkandet Barnmediefrågor iförslag iladeBamomsorgsgmppen
behandlades SverigesmediekanalerSOU 1980:27. Somoch vuxna

biblioteken,Television SVT,Utbildningsradion, SverigesRadio,
ökadföreslogtrycksaker ocholika videogram. Bamomsorgsgruppen en

produktionenUtbildningsradion för förbättramedelstilldelning till att
föräldrainriktade program.av

detnågotföräldraskapet, belysesDs 1997:6,StödI irapporten av
tillstödpåmedierna med inriktningutbud de olikainomav program

produktionerhänvisas bl.a. tillföräldraroll.föräldrar och deras Där
Utbildnings-radio. framförsochUtbildningsradion TV Därinom attav

möjlig-TV-produktion givitradio- ochradion har omfattande somen
genomarbetadepedagogiskt väldelhet för många föräldrar att ta av

familjefrâgor.föräldraskap ochoch barns behov,barnprogram om
blandatdär deföräldraprogramockså påOlika TV-kanaler har satsat
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dokumentärt material med debatt i aktuella frågor. medierDessa har
bidragit till det blivit möjligt få in del stödet till föräldrarnaatt att en av
i hemmen på genomarbetat tidigare.ett sätt änmer

Utredningen föräldrautbildning den bild iattom anser som angavs
kartläggningen föräldrautbildningen under år redan har föränd-1996av

därför besparingar och andra policykrav har påverkat det aktu-rats, att
ella utbudet och planerna för framtiden.

det följande belysesI något utbudet radio-, och video-TV-av av
material med inriktning föräldrarpå och barns utveckling och behov.

5.8.2 Olika medier

Sveriges Radio

Sveriges Radio sänder flertal med föräldrainriktade inslagett program
kring i allt berör barn och föräldrar. Som exempelstort sett tarsom

Vetandets värld" och programblocket Förmiddag medprogrammen
P1 ofta berör föräldrar, föräldraskap och barnsämnen ut-upp som
veckling. Däremot sänds längreinte "Familjespegeln, "Barntillåtet
och Slussen, tidigare återkom varje vecka och direkt vändesom som
sig till föräldrar och ungdomar. Som orsak ekonomiska kraven anges
på verksamheten. Nedskämingar har tvingat fram nedläggning av
många de vände sig till speciell publik, inte minstav program som en
barn och föräldrar. vissa fall har orsakenI varit den producent elleratt
programledare för särprägel har slutat påansvarat programmetssom
redaktionen.

ovanligEn genomfördessatsning Pl under hösten med1996av am-
bitionen lyfta fram barnen och deras behov under temaveckan Våraatt
bam. Då speglade all programverksamhet på P 1 på eller sättett annat
barnens villkor i samhället. Ekoredaktionen sände nyheter ocht.ex. re-

barn och ungdomar inom för sina ordinarie sänd-portage om ramen
ningar. självaBarnen fanns representerade direkt barn- ochvia en ung-
domspanel dagligen medverkade från kl. till kl.08.00 17.00.som
Veckan avslutades med fyra timmar lång direktsändning från Ra-en
diohuset.

finnsDet dagi omfattande lokalradioverksamhetäven sän-en som
der med inriktning på bam och familj, föräldraskap,program osv.

Sveriges Television SVT-

SVT genomförde våren liknande1997 satsning på barnen underen en
hel söndag då alla handlade barn. Några di-program om program var
rekt riktade till barn, andra avsedda för föräldrar och andravar mer
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ochföräldrar, bamkulturarbetareolika åldrar,iBarn expertervuxna.
medverkade.

direktvändeBamtillåtet, sigsändes programserien1996Våren som
i ...".Bamtillåtet F-serienföräldrar. Vårentill 1997 ersattes somav
medsamtalade iprogramledarendärhalvtimmesprogramDå sändes tio

vardags-från Norrköpingskolåldemhuvudsak föräldrar och barn i om
föräldrar och barn. Deberör bådeangelägna frågoroch temannära som

och skön-moralföräldrarollen, etik ochbl.a. alkohol,togssom upp var
därförpubliken positivtMottagandet frånhetsideal. att programmenvar

och bam.de flesta föräldrarangelägna försådana frågor ärtog somupp

Utbildningsradion UR

och radiopro-flertal år producerat TV-har underUtbildningsradion ett
flesta dessaoch inlärning.utveckling De ärbarns programavgram om

harfåtalförskola och skola. Ettavsedda för personal inom program
fungerahar visat sigföräldrar. Några ävendirekt tillsigvänt program

föräld-meddiskussionerförhar bl.a.för föräldrar och använts att starta

rama.

exempel:någraHär ges

Åren för lärar-programserieutveckling,sändes Barns1989-1990 en
medoch radioprogramomfattade 2120 TV-programutbildningen. Det

havisade sigmaterial. första 6De TV-programmentillhörande tryckt
fungerade för föräldrar. Programmeninnehåll desådant ävenattett

rubriken För-programkatalog underUtbildningsradionsdärförfinns i
rubrik.dennafinns underde endaäldrakunskap, är program sommen

Åren förungdomskunskap" serieochsändes Barn-1991-1992 en
medradioprogramochomfattade 8grundskolan 8 TV-programsom

År sändes rätt"1992 Barnstillhörande tryckt material. programse-en
omfattade TV-pro-vuxenutbildning 7lärarfortbildning ochförrie som

barnkonventionoch därbarn FN:s äroch radioprogram ut-6 omgram
År Bamdom"sändesinnehåll. 1995förgångspunkt enprogrammens

användas ientimmesprogrambestående 7inköpt TV-serie att psy-av
frånutvecklingbarnsbeskrivsdessakologiundervisningen. I program

föräldraroch derasmed exempel på barnframfödseln och till tonåren
från olika länder.12

År för högsta-dödstill TV-programsändes Mobbning1995 ett
högstadiet och gymnasiet. Programmet äroch vuxenutbildningen,diet

denorkade medRobert intedramadokumentär,lång60 min. somomen
samtal imedavslutasför.han Programmet stu-mobbning ettutsattes

dio.
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Åren 1996-1997 sändes "STOP", uppmärksammad TV-serieen om
och med ungdomar, för vuxenutbildningen och högstadiet.

År 1996 sändes Om Barn", 8 förTV-program föräldrar med föl-
jande teman:

hjärnans utveckling och miljöns betydelse för barnets utveck-om-
lingsmöjligheter.

barns språkutveckling och språkförståelse,om-
lekens utveckling och betydelse,om-
blinda barns utveckling och möjligheter,om-
den danska Bifrostskolan och dess pedagogik för barn från femom-

till år,sexton
läs- och stavsvårigheter,om-
barn med syndromDowns och deras språkutvecklingsmöjligheterom-

del 1.
barn med syndrom ochDowns deras förmåga lära sig tala, läsaattom-

och skriva
del 2.
Programserien finnsOm Barn låna på AV-centralerna och vissaatt
folkbibliotek. ocksåDe går köpa videogram samlingskassett.påatt som

Videoserie barns utvecklingom

En försatsning föräldrar kan detta sammanhanginämnas ärannan som
samarbete mellan och därUR IKEA video beskriver50 min.ett en

barns utveckling, med hjälp dokumentärt Syftetmaterial. med vi-av
deon från börj all personal skulle arbeta med lKEAzsattvar an som nya
satsning på barn och föräldrar först skulle få kunskap barns utveck-om
ling och behov. Videon har därför till olika språk och visats iöversatts

flertal länder. Efter ha fått positivt mottagande kommerett vi-att ett
deon säljas på de olika varuhusen i världen.att

Kommentarer

Video och viktiga förTV media föräldrarna.nå finns dockDetär att
tecken tyder på riktas till föräldrar barn ochattsom program som om
bams utveckling fårinte lika hög prioritet tidigare. Exempelvis isom
den projektplan för 1998 där UR sin kommande produktionpresenterar
saknas så länge planer på producera förän föräldrar.att program

Utlåning från AV-centralerna gäller endast för personal inom ut-
bildningsväsendet och det inte möjligt för allmänheten låna frånär att
AV-centralema. Vidare har många AV-centraler landet lagtsi ner.
Däremot finns lånaUR:s på vissa folkbibliotek och detattprogram
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erbjuda sinaframtid ska kunnafinns planer på UR inomatt snaren
folkbibliotek.landetsför utlåning viaprogram

videoprodukterochTV-

harexempel videoproduktionertvå påUtredningen redovisar här som
syfte.föräldrastödjande/utbildandefram för användas itagits att

barnMänniskans

bamMänniskansföräldrautbildning påsatsning påEn tematstörre
TV-Journalisternavideoproduktion av företagethar skett genom en

medSkandia. videokassetteroch Det 5för Folkhälsoinstitutet är sam-
ellerbåde hel seriekan köpasfilmer.manlagt 15 Dessa som en-som

första tid, jagut-filmer barnetsVideoserien harstaka videokassett. om
blygasjälvförtroende.,självkänsla ochbetydelse,vecklingen, syskons

utanförskap,ochvänskapsrelationerför barnet,bam, lekens betydelse
trotsåldem,rörelse, språkutvecklingen,behovpapparollen, barns av

förebyggaochbarn riskzonenspåra ioch uppfostran, attgränser om
brottslighet hos unga.

innehållethäfte med kort faktatextfinns litetTill kassettvarje ett om
innehåll.utifrån respektive filmssamtala kringfrågoroch 5 att

välgjord. Videose-ochMänniskans Bam påkostadVideoserien är
tillexemplarsåltsuppskattning och i l 000rien har nämnarerönt stor

utbildningsan-förskolor, skolor,barnavârdscentraler,bl.a. mödra- och
bibliotek.ordnare,

frågeställningarbehandlar förhållandevis mångafilmernaNågra av
berättarMemoryExempelvis film Mästare ii 10på gång. nren

verksamhetoch denKadesjö barn medbarnläkaren DAMPBjörn om
stöd ifå bättredessa barn skallKarlstad förbedrivs i ettatt gesom
hjär-berättarskolan. finske hjämforskaren Matti BergströmDen om

Bifrostskolan. Yt-den danskautveckling och i slutet presenterasnans
medserie Om Barnkunskap område UR:sterligare dettainom t.ex.ger

hjämforska-däroch möjligheterna"hjärnan"Barnet,programmet om
hjärnans utvecklingmedverkar ochMatti Bergström presenterasren

dettabam. Ioch dokumentäramed bl.a. tecknade sekvenser scener av
utveckling.miljön viktig för barnsbelyses varförockså ärprogram

58 Bifrostskolan idokumentärahar dessutom producerat fyraUR program om
arbetsmetoderår och dessbarn åldrarna 6-16Danmark. skola omfattar iDenna
frågor ochutgår från barnensUndervisningenhar fått uppmärksamhet.stor

lär sigundervisningen ochplaneringendelaktiga iintressen. Barnen taär av
läroböckerschema ellerLäroplanen följs, varkeninlärning.för sin menansvar

material, tidningsartiklar,stället användsanvänds. I eget m.m.
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"Mästare i Memory" kan också kompletteras med MöjligheternaUR:s
skola där hela handlar den danska Bifrostskolanprogrammet om

Film 12 Titta, nalle" frågor bams språkutveckling,tarnr upp om
tidig läsinlärning och barn med läs- och skrivsvårigheter och kan
kompletteras med de två från serien angåendeOm Barnprogrammen
Läs- och stavsvårigheter och Vänta inte och se".

Skolkunskap Livskunskap

Riksförbundet Hem och Skola flera organisationer produ-är en av som
material för föräldrar. sådantEtt material utbildningspaketetärcerar

"Skolkunskap Livskunskap. ingår videofilmDär avseddären som
för föräldrarvisas såväl infor skolstart inför valet gymnasie-att som av

Syftet med filmen väcka tankar och tillinspirationär attprogram. ge
samtal kunskap och lärande, skolans uppgift och vadom om om som
hjälper barn och utvecklas. filmen kommer elever, föräldrarIväxaatt
och lärare till tals frågori hur de skolan vad olika för-på ochom ser
ändringar kan leda till.

Till videofilmen hör metodhäfte en handledning förslagmed påett
hur kan arbeta med materialet och med frågor kanman som gruppen
diskutera i direkt anslutning till videoñlmens olika inslag.

Dagspressen

har betydelseDet dagstidningama frågor barnstor rörtarom upp som
och föräldrar, föräldraskap och väcker dessa frågor.debatt iävenm.m.
Dagstidningama fungerar påtryckare i opinionsbildningssamman-som
hang och har möjligheter förmedla kunskap till och väcka in-stora att

hos föräldrar aktuella frågor.i flesta dagstidningarDe itresse stora
landet har sida där ofta frågor på ellertar sättett annaten man upp som
berör barn och föräldrar. Som exempel kan NyheterDagensnämnas att
har på skolfrågor under våren och och diskuterar1997satsat sommaren

kommande särskild satsning på barn och bamkultur. Svenska Dag-en
bladet, Sydsvenska Dagbladet och Göteborgsposten oftahar artiklar
eller artikelserier frågori barn- och familjefrågor, föräldrarol-rörsom
len, mobbning och skolan.

5.8.3 datateknikenDen nya

Med den datatekniken borde möjligheterna bådestora attnya vara
komplettera och vidareutveckla material för föräldrar. Tekniken ger

möjligheter nå föräldrar med kunskap och in-störreattnya grupper av
formation i olika bam- och föräldrafrågor. också föräldrarDen ger
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få förmöjlighet kontakt med andra föräldrar och intressegrupperatt att
utväxla information och få stöd och hjälp varandra.av

längeErfarenheterna kommunikation mellan föräldrar såänärav
fåttbegränsade IT-området. har föräldrarinom Via Postens Torget

samtalatmöjlighet föra dialog med varandra. har bl.a.Däratten man
och förälder". skulle dock nå-"ensamma pappor" att Härvaraom om

kunna komplettera med kommentarer och bidra medexpert yt-gon
föräldraadresserterligare kunskaper. Ytterligare är mamma-www.
och uppbyggnad förlagetunder lansering Le-ärsom genompappa.se

öppnadesböcker och Föräldranätet www.foraldrar.com/vande som
bl.a. påunder Föräldranätet har panelaugusti 1997. som svararen

nyhetsartiklar medföräldrarnas frågor, samtals -chat- hörna,en
aktuella föräldra- bamfrågor. Föräldranä-kommentarer varje dag i och

drivs Bonnierföretaget Bonnier line.tet onav
föräld-finnas svenskakort kommer det sannolikt antalInom att ett

kankan årföräldrar successivt använda sig 2-3rasajter Inomav.som
källa för information och kommunikation.detta medium viktigvara en

föräldrarutvecklas medium kan användas allaPå detta sätt ett som av
underlätta för dem vill och för dem inteoch ärsomsom vara anonyma

information och kunskap.så verbala fåatt
pla-flertal "föräldrasajter Familyfinns redanI USA ett t.ex.som-
ochföräldrar kan för få påoch kontaktaParents Soup attnet som svar-

föräldraskap,utvecklingdiskutera sådant berör barnets och hälsa,som
medvad kan tillsammans sittockså tipsDär göraosv. ges om man

och tillsammans Vi-barn, kan gå sig med barnen,vart roa m.m.man
för-kommersiella med information idare finns 30-tal sajter deävenett

äldrafrågor.
finns sedan Develop-På Zeeland många år "Early ChildhoodsNya

detarbetar för kvaliteten skall högUnit ECDU närment att varasom
nationell ochgäller insatserna för under fem år. samlas bådebarn Där

möjligheterinternationell kunskap barns utvecklingsbehov ochom om
förskolepersonaltill personal, m.fl. Planerare,kompetensutveckling för

och föräldrar förses med information. Informationeni samhället pre-
bl.a. hemsidor World Wide Webvia påsenteras .

datamedium. användas påCD-rom kanCD-rom är ett annat nytt
ord och påungefär uppslagsverk och visa både isätt ettsamma som

lättillgängligtbild, fast på data och tekniskt avancerad. CD-rom ärmer
för den har tillgång till tekniken. dock så längeCD-rom är än ensom
förhållandevis hellerdyrbar infonnationsmetod. kan inteDen ersätta

materialandra media tryckt och Videofilmer.t.ex.som
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5.8.4 Motiv för utredningens förslag

Undersökningar och erfarenhet har visat Föräldrar träffas förvillatt att
utbyta erfarenheter och få möjlighet ställa frågor. gäller kanskeDetatt
främst de barnens föräldrar, det gäller föräldrar medyngsta ävenmen
barn i tonåren. Därför det viktigt det finns material bådeär attupp som
fungerar i och i hemmet. För nå till föräldrar med specialin-att utgrupp
riktad information har trycksaker, böcker och videogram varit de me-
dier erfarenhetsmässigt visat fungerasig bäst. Med hjälp dessasom av
medier det möjligt skapa lättillgängligt materialär gåratt ett attsom

efter olika behov.anpassa
har ocksåDetta varit utgångspunkt för föräldrahandlednings-etten

har utvecklats i Norge och innebär omfattandeprogram som som en
försatsning föräldrar stöd föräldraskapet.på i utförligare redovis-En

ning hur detta byggts och genomförts i Norge iav program upp ges
kapitel 12 Särskilda metoder och modeller.

Utredningen föräldrautbildning det föräldrarangeläget attom anser
kan få stöd de medier till förfogandestår och medierna börgenom som
finnas tillgängliga flertalet föräldrarså har möjlighet användaatt att
dem. kanDå Videofilmer och enskilda ñlm- och TV-sekvenser vara en
bra hjälp. Här dokumentärt inspelat film- och videomaterial vik-är ett
tigt redskap, eftersom det möjlighet fånga verkligheten och göraattger
den synlig. Det också möjligt använda sådant material gång påär att
gang.

hittaAtt bland alla faktaböcker, tidningar och berör barnannat som
och föräldrar svårt liksom få överblick aktuellt materialär överatt en

skulle kunna användbart i föräldrastödet/utbildningen. För attsom vara
hitta material krävs kunskap producerar det ochom vem som vem som
distribuerar och/eller försäljer det. Beskrivningar materialet finnsav
främst hos respektive förlag eller "producent" själv sittpresenterarsom
material. kan dåPresentationen alltför lockandepositiv och text,ge en

inte alltid med verkligheten.stämmersom
Utredningen det angeläget instans får föräratt attanser en ansvar
samla in vad barn- och föräldrafrågor. instansatt Dennautsom ges om

borde ha till uppgift materialet exempelvis formiatt presentera av en
skrift finns tillgängligt på bibliotek, bamavårdscentraler och inter-som

där föräldrar kan del informationen. Sådana Översikter bordenet ta av
omfatta presentationer trycksaker, böcker, Videofilmer, TV-program,av
radioprogram, CD-rom, Presentationema skulle kunna görasm.m. av

expertgrupp liknandepå för Bibliotekstjänstsätt görsen som
bokutbud.
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informationssatsningarockså material ochangelägetDet ut-är att
finnas tillgängliga påbörvärderas. Dessa utvärderingar sättsamma

vidockså hjälpdet Utvärderingarnaövriga materialet. nypro-gersom
föräldrar.material förduktion annatav

uppdraget läggaföräldrautbildningUtredningen attatt uppanserom
till för-stödinformationsmaterialdatabaserad förteckning över somen

samarbeteFolkhälsoinstitutet ibör åtäldrar deras föräldraskapi ges
Socialstyrelsen.med

för-utvecklas förskulle fler föräldrasajteW kunnaSverige ocksåI
på dekontakt med andra föräldrar ochäldrarna där de kan få van-svar

skulle defrån olikaförekommande frågorna Därligast ävenexperter.
kommu-kan vända deninformation de sig inomkunna få vart egnaom
föräldrarför barn ochfå hjälp, vilka aktiviteter pågårför att somnen

föräldrar.föräldrar kan träffa andrasamt var
med barnfunktionshinder och föräldrarbarn medföräldrar tillFör

finnsdetdet särskilt angelägetutredningenpå sjukhus är attattanser
proble-specifikadendiskussionsmaterialVideofilmer och tarsom upp
utveck-tillmöjligheteroch visar barnensmatiken för respektive grupp

be-för fram föräldrarnasockså användas lyftaBildmediet kanling. att
föräldragrupperunderlag för diskussioner ikanskrivningar vilket ge

stöd.föräldrarnas behovoch belysa av
be-ochtill föräldrar allmänhetvänder sig iRadioprogram somsom

publik." Ioch borde kunna fåfrågor kring barnhandlar storenunga
påmedverka,olika områdenkunde inomexperter svaraprogrammen

medönskvärtaspekter fråga.frågor och belysa olika Det är ra-av en
möjlighetsmåbarnsföräldrar kan hatider dådioprogram sänds påsom

lyssna.att
bi-föräldrar ochmöjligheter nåhar godaoch radioprogramTV- att

särskiltfinnsUtredningen detföräldraskapet.dra till stödet i attanser
behov av:

föräldraskap,ochkunskapen barnradioprogram fördjupar om0 som
behov,barns utveckling ochåskådliggörTV-program som

deras föräldrar,för ochdebattprogram tonåringar
frågor,kring medicinskafrågeprogram

och tillhandböcker med material tipsdiskussionsunderlag, program-
samtmen

faktaböcker olikai ämnen.0
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påvill TVpå vilka filmerSka manseman

själv.får bestämmadet bättretyckerJag är om man

på minhåller jag förhemskt sånågotjag-Om ögonenser
tittar.så han intelillebror

påvåldmycketvåldfrånavtrubbadBlir serom manman
TV

Kanske
det TV.fattarMan äratt

skallverkligenfrågar jagellerminOm ompappamamma
faktisktjagdå jagvåldmed mycketñlm säger attse en

femton.är
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6 Föräldrastöd för pappor

Utredningens bedömning
Olika åtgärder stimulerar använda för-att0 som pappor
äldraförsäkringen för ledighet med sina barn bör uppmuntras.
Särskilda pappautbildare kan inspirera och moti-sättett att0 vara

fler delta i mödra- och bamhälsovârdens föräldraut-män attvera
bildning/föräldragrupper.

angelägetDet med samarbete mellanär mödra- och bamhälso-0
vården och försäkringskassoma för nå i föräldrautbild-mänatt
ning/föräldragrupper och stimulera dem till dagar för-iuttag av
äldraförsälqingen.
Under vämpliktstiden bör ingå tid för diskussion frågor0 om om
föräldraskap, samlevnad, parrelationer, barns utveckling och be-
hov.
Ungdomsmottagningama har viktig roll i stärka pojkarna iatt0 en
deras mansroll och förbereda dem i deras roll som pappor.

Utredningens förslag
Att regeringen låter tillsätta referensgrupp uppgiftmed att0 en
beskriva, belysa och utveckla roll föräldrar ochmäns som
fostrare och olika perspektiv på barnens, kvinnornas och

roll. referensgruppDenna börmännens följa och utvärderaupp
projekt särskilt vänder sig tillsom pappor.

begreppetAtt mödravårdscentral med begreppersättas ett0 som
föräldracentral, tydligare talar hört.ex. ävenattsom om papporna

till verksamheten.

l Inledning

Under 1980- och 1990-talen har tagit allt del istörre ansvaretpapporna
för hem och barn. blivitDet har mycket vanligare tidigare fä-än att
dema lämnar och hämtar sina barn på daghemmet eller familjedag-
hemmet, de aktiva i barnens vård och fostran, inköp skötseltill ochatt

hemmet för sedan15-20 år generellt.än Fortfarande finns detrentav
dock traditionell rollfördelning i många hem.en mer
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kontakt medtidigbetonas ochdirektivutredningensI näraatt en
därförför och detovärderlig betydelse barnetbåda föräldrarna attär av

föräldrautbildning.medochbådeviktigt nåär att mammorna papporna
deltaförsärskilda insatserVidare attuppmuntraattatt papporanges
fäderBl.a. harframgångsrika.sigföräldrautbildning har visati vara

föräld-pappautbildning varitförsöksverksamhet medhar deltagit isom
Därför detdeltagit.fäder inteutsträckning ärralediga i änstörre som

medverksamhetenmedverkar tillutredningenangeläget attatt pap-
hela landet. Dessutomgenerell formfår fast ochpautbildning överen

ochformer för hurfinnadet viktigtbetonas är attatt pappormammor
föräldraskap.få stöd i sittmed barn kansinabor tillsammansintesom

statistiktillgängliganalyseraförväntasUtredningen även pappomasav
Riksförsäkringsverket.medsamrådföräldraförsäkringen iuttag av

tillharbehöver ochbarnenutgångspunkt rättUtredningens är att
föräldrarna boruppväxttidenhelaföräldrar underbåda sina oavsett om

föräldrarprincipiell rättighetharFöräldrarnaihop eller ej. att varaen
föräld-Erbjudandeuppväxttid.helaunder barnetstill barnsina om

det måsteochkön,alla föräldrar,därför utgå tillrastöd måste oavsett
ökarföräldrarnastöd till bådaerbjudandebehov.efter Ett omanpassas

parrela-stärkaförväntasvillkor, kandelaktighet på likatillmöjligheten
fostran.vård ochdelaktighet i barnensföräldrarnasoch öka bådationen

sammanhangdettaföräldrautbildning ifrågasätter iUtredningen om
denexkluderardefinitionmödravårdscentralbegreppet enesom per

föräldracentralfamiljecentral ellerbegreppföräldern. Ett t.ex. sva-som
särskilt bli-ochföräldrarnabådaambitionenbättre göraattmotupprar

delaktiga.vande fäder mer
bli fä-iblandkommerfamiljerbildande män attGenom nyaav
ha nå-direktolika åldrarflera barn ider/styvfáder till eller utan attett

nyblivnaeller föräldraskap. Dennabamtidigare erfarenhet avgon
uppmärksammas.ocksåstöd behöverbehov iavpappas

ochdeltagande i mödra-6.2 Pappors
föräldragrupperbarnhälsovårdens

ibarnhälsovården, redovisasmödra- och rapportenenkät tillI somen
barnhälsovårdenochmödra-efterfrågadesföräldraskapet,Stöd i om

föräldraut-delta iför fåsärskilda ansträngningar attattgör papporna
försärskildapåförekommer satsningaroch detbildningen grupperom

pappor.
vanligtrelativtenligt enkätsvaren,mödrahâlsovården det,Inom är

medtillsammansbarn, deltarska få förstafamiljer sittiatt sompappor,
första-Andelenföräldrautbildning ideni ges grupp.sommamman
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bamsföräldrar män och kvinnor deltagit i mödrahälsovårdenssom
föräldrautbildning de åren i till drygtgenomsnitt uppgåsenaste anges

deltagarna90 %. Av dessa föräldragrupperi 45 % Närnäravar pappor.
familjen får sitt andra eller tredje barn det dock ovanligtrelativtär att

deltar. Då det också mindre andel föräldrarnaärpapporna en somav
totalt deltar föräldrautbildningen.isett

deNära 70 % svarande mödrahälsovårdsöverläkama attav uppgav
de vidtar särskilda åtgärder för få med föräldrautbild-iatt papporna
ningen. vanlig åtgärd erbjudaEn föräldraträffar förär att separata pap-

Sådana träffar kan oftaordnas på kvällstid och ledsmångapor. grupper
manliga ledare. Mödravårdscentraler erbjödinte separataav som

försökte ställeti intressera för delta i deattpappagrupper papporna or-
dinarie föräldraträffama vid MVC personliga inbjudningar ochgenom
särskild information.

mindre vanligt deltarDet föräldragrupper ord-iär att papporna som
i barnhälsovårdens vilket ocksåregi, bekräftas enkäten. Enligt deinas

Ävensvarande andelen föräldragruppemapappori knappt 10 %.var
inom bamhälsovården speciella försatsningar få medgörs att papporna
och 65 % de svarande sådana gjordes inomsatsningarattca av uppgav
deras distrikt. Som exempel på åtgärder hälften denäraangav av sva-
rande det förekommer på speciellaatt att satsarman pappagrupper
inom landstinget och riktar tillsig med särskilda in-att man papporna
bjudningar. Vissa leds Grupperna uppskattademän. ärpappagrupper av

deltagarna. Personalen efterlyser dock utbildning för bättreattav mer
behov och önskemål.motsvara pappors

Pappautbildning6.3 i fyra landsting

Regeringskansliets Jämställdhetsenhet och Landstingsförbundet bedrev
under åren 1994 och 1995 pappautbildningsprojekt för blivande ochett
nyblivna pappor. Projektet försöksverksamhet genomför-var en som

Älvsborgsdes i Gävleborgs, Jämtlands, Malmöhus och läns landsting
och i Malmö kommun. Syftet öka föräldrale-männensatt uttagvar av
dighet, förståelsen för aktiv papparoll, bättre psykosocial miljöen ge
och ökad livskvalitet, bidra till underlätta för både kvinnorattsamt att
och förena yrkes- och familjeliv.män att

Pappautbildning i detta projekt genomfördes vid sammanlagt 44
mödravårdscentraler. pappautbildare70-80 ledde och utbil-grupper
dade blivande1 200 eller nyblivna hadeVarje 8-10ca pappor. grupp
deltagare och träffades 3-5 gånger, föreminst gånggrupperna varav en

59Pappautbildning. Vad kan det bra för Skrift frånvara
Arbetsmarknadsdepartementet. 1996.
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detmötesplats därfungeradeUtbildningenbarnets födelse. varsom en
både underkänslor och upplevelser,samtalaförmöjligt män att om

nyfötthade fått bam.och familjengraviditeten ettnär
har gjortsjukvårdens utvecklingsinstitut,Hälso- och sär-SPRI, en

försöksverksamhe-utvärdering°° erfarenheternavisarskild att avsom
har främst varitpappautbildningenDeltagarna i mänpositiva.ärtema

tillfrågatsharockså dennafå första barn.ska sitt Det är grupp somsom
behovhar sig hahar barn intehand. redanförsta Pappori ansett avsom

ha tid delta.och heller sigdelta i inte attansettatt grupp
deltagithar ibland demAndelen högutbildade är störremän som

deltagithar deltagit.bland dem inte Depappautbildningen än somsom
pappautbildningenmedvetnaredan tidigare varithar sannolikt attom

utbild-kanfader och för dennaför demkunde positiv gruppsomvara
förstärkning.ha fungeratningen som en

medfäder in-eller lyckatsnåtthar inteSammantaget engageraman
bakgrund,svenskfäder medomfattningvandrarbakgrund i somsamma

och kulturskillnader.språk-vilket sannolikt beror på
barnmorskor iochmed pappautbildaregenomfördesIntervjuer som

pappautbild-behovvisade påsamband med utvärderingen stortett av
Pappaut-skulle kunna organiseras.hur denoch förslag påning gav

där detforumenligt intervjuerna,fungerade,bildningen ett varsom
medsambandoch upplevelser ikänslorför talalegitimt män att om

reflekteratillfälledetgraviditet och där överkvinnans att pappa-gavs
föräldralediga ochhade varitföräldraskapet.rollen och De män som

påhade fått heltoch hemhand barnsjälva tagit synannanenom
detgradhögreansåg också iandrahemarbetet Dessa attmänmän.än

nyfödda barnet.relation till detviktigt ha näraattvar en
förordnasgruppverksamhetvisade den mänUtvärderingen att som

bindandeformoch bygga på någonorganiseradmåste väl avvara
delta ifortsätterfinns risk inteöverenskommelse, attmännenattannars

detdeltog ansågde iMajoriteten attmän varsom gruppergruppen. av
enbart bestodviktigt män.att avgrupperna

gruppdeltagandesamband mellantydligtframkom inte någotDet
har gåttdock det inteskäl kanföräldraledighet,och attettuttag varaav

och deltagandet iutvärderingentillräckligt lång tid mellan pappagrupp.
emeller-föräldraledigheten sågplaneradeBland dem att ta ut mansom

dagar.flerplaneradedeltagarna föräldragruppematid i att ta utatt

landsting°° fyrapappautbildning iförsök medPappautbildning. Utvärdering ettav
ochSocialdepartementetuppdragUlla-Liza Blom, SPRIoch kommun. aven

Landstingsförbundet, 1996.
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6.4 Pappors föräldraledighetuttag av

Föräldraförsäkringen möjlighet för föräldrar hemma iattger vara
samband med barns födelse eller adoption med föräldrapenning samt

tillfälligmed föräldrapenning barnet sjukt. Föräldraförsäkringennär är
omfattar föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Föräldraförsäk-
ringen riktar sig till barnets båda föräldrar. syfte med föräldraför-Ett
sälcringen underlätta för och delaär vårdenatt attmamman pappan av
det nyfödda bametf

År 1995 459 föräldrapenning000 och dessatog utpersoner av var
28,5 % Motsvarande förandel 26 % år 1990 ochpappor. pappor var
23 år% 1986. Ca miljoner50 dagar med föräldrapenning undertogs ut
år 1995. Pappoma 9,7 % dessa dagar, vilket kan jämföras medtog ut av
11,4 % år 1994, år och7,4 1990 6,2 år 1986. andelPappomas ut-av

dagar år hade1995 minskat i förhållande till åren 1993 ochtagna 1994,
ökat i förhållande till åren 1990.621986 och det totala antaletAvmen

dagar med tillfällig föräldrapenning för vård barnersatta togs utav som
under år 1995 utgjorde andel 31,6 vilket minskning%männens är en

Ävenmed procentenheter1,4 i förhållande till år 1994. andelmännens
det antal tillfälligtagit föräldrapenning har minskatutav personer som

något från 39,9 % år 1994 till 1995.6339,3 % år
I alla föräldraledighet. Antingen delar de da-stort tar utmammor

med eller också de hela ledigheten själva. Under detar utgarna pappan
år föräldraförsäkringen har existerat har allt andel destörresom en av

Ök-nyblivna tagit allt del föräldraledigheten.störreutpapporna av
ningen har ofta beskrivits långsamsuccessiv,som men

finnsDet regionala skillnader och årstidsvariationer vad gäller an-
vändning föräldrapenningen. Detta framgår särskild studieav av en

6 Föräldrapenning dagari 450 i samband med barns födelse eller adoption.utges
bådaNär föräldrarna vårdnadshavare har de till hälften det totalaär rätt var av

antalet ersättningsdagar. förälder överlåtakanEn till föräldrapenningdagarrätten
till den andre föräldern med undantag dagar30 de s.k. ochav mamma-
pappamånadema. Föräldrapenningsdagama kan till barnet åtta år.dess fyllttas ut
Fadern har särskild till tillfällig föräldrapenning under högst dagarrätt i10
samband med barns födelse eller adoption. årFr.0.m. ersättningsnivån1996 är
75 % sjukpenninggrundande inkomst för alla dagar med tillfälligav
föräldrapenning.
52Föräldrapenning 1995. Statistikinfonnation Is-I 1996:8. Riksförsäkringsverket
informerar.
53Tillfällig föräldrapenning. Statistikinfonnation Is-I 1996:14.
Riksförsäkringsverket informerar.
64Pappaledighet från till söder. Riksförsäkringsverket redovisar 1996:5.norr
Studien handlar de barn föräldrar dengifta juli1 1991.om vars var
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statistiken för årRiksförsäkringsverket vad gällergenomförts avsom
föräldra-andelUndersökningen visar1990. uttagenatt pappomas av

Kristianstadstill iVästerbottens 5,6 %varierade från 9,4 % iledighet
8,1 %.län. Riksgenomsnittet var

andelensåvälledigheten beror påandel denPappomas uttagnaav
dagar.genomsnittliga antaletdetföräldralediga uttagnapappor som

Stockholms län,föräldralediga irelativtexempel detSom papporvar
ledde tillföräldraledighet, vilketlångdessa atttog ut pap-men pappor

Gotlandblev hög.dagarna Iandel för barnen uttagna var an-avpomas
medelan-medanbland de högsta i landet,delen föräldralediga pappor

för-andelbland de lägsta.dagarna Pappomastalet de uttagna avvarav
hamnade där under riksgenomsnittet.äldraledigheten

för-och intill allahälftenUngefär utnäst togmammorpappornaav
tredje-efter barnets födelse. Iförsta årenunder de tvåäldraledighet en

det vanligasteförsäkringskasseområden mönstretdel landets 25 varav
kassaområ-föräldrapenningen. de övrigaItog utatt mamman ensam
mellan sig.ledighetenföräldrarna deladedet vanligastedena attvar

Västerbottensmellanvarierade 56 % iAndelen föräldralediga pappor
år40 %drygtlän. RiksgenomsnittetKristianstadslän till i41 % var

knappt1980-talet dåmed läget i börjankan jämförasvilket1990, av
föräldraledigheten.del30 % tog avpapporna enav

kassaområdevarjehar stigit inomföräldraledigaAndelen pappor
ök-och 1990,1980-talet årmellan börjanvid jämförelse menaven

genomsnittligaolika kassaornråden. Detmellanmycketningen varierar
region. Iför i varjehar också ökatdagarantalet uttagna ge-papporna

dagar idagar 45föräldralediga 631990 årsnomsnitt motuttog pappor
flerdet således1980-talets börjanl980-talet. Sedanbörjan är pap-av

tidi-fler dagaroch de ocksåföräldraledigheten änuttartar utpor som
gare.

Årstiden Mångaföräldrapenning.förockså betydelsehar uttag av
underföräldrapenning antingenförstasintar sommarenav papporna

decembereller iföds underjultid. de barneller vid För sommarensom
före barnets födelse.sällan ledigt redantar mammorna

allakan beräknas påantalet dagargenomsnittligaDet uttagna pap-
enda dag ide tagitdagarna och intebåde de utanvänt ensompor, som
dagarantaletgenomsnittligablir detföräldrapenning. Då uttagna per

Mam-dagar år 1995.dagar år 1990, 39dagar år 1980, 3113pappa
dagar år 1995.genomsnitt 144i uttogmoma
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6.5 Pappor inte bor tillsammans medsom

sina barn

"Pappis" i Göteborg exempel på hur föräldrar kan få för-stöd i sittger
äldraskap de inte lever tillsammans med Pappisnär sina bam. startade
år 1992 förskola för lever tillsammansöppen intesom en pappor som
med sina bam. riktadDet verksamhet med speciell satsning påär atten
samla fäder under sina barns första levnadsår eller innan barnet ärsom,
fött, har från barnets syfteEtt med Pappisseparerat är attmamma. un-
derlätta med barnet och stärka i hans roll föräl-umgänget pappan som
der, relationen till inte alltidäven fungerar.om mamman

Pappis anordnas lokali på vardagama fungerar öp-en som som en
förskola i centrala Göteborg. Pappis mellanvarje lördag klär öppetpen

12.00-15.00. besöks då vanligenDet fyra till åtta med ellerav pappor
barn. Verksamheten uppskattad de deltar ochutan är av pappor som

många fortsätter komma efter första besöket. betydande problemEttatt
enligt de anställda mednå informationär till denatt ut grupp pappor

vill attrahera till verksamheten.som man
bakgrundEn till projektet det i Göteborg i mångaattvar som-

andra kommuner andel barn årligen får upplevaär stor atten som-
familjen upplöses. Vanligtvis får modern vårdnaden barnet. Enom er-
farenhet barnet och mindre fadern har hunnit etab-är äratt yngre
lera relation med barnet, desto risken barnet förlorarstörre är atten
kontakten far.med sin

deltarDe i Pappis verksamhet har falli vissa tappatpappor som
kontakten med barnsina eller har inte ork eller kraft fungeraatt som
förälder. enbartOm har till med sina barn på hel-rätt umgängepappan

och barnet fortfarande i spädbamsåldern kan han känna sigär osä-ger
ker uppgifteni klara sköta barn.sitt del verksamhetenEnatt attav av
går på bättre kunskap hur sköter barnsmåut att ge papporna om man
och dem sådan kunskap mödrama får mödra- och bamhäl-viage som
sovården. kanDetta bli relation tilli sin sinagöra att tryggarepapporna
bam.

65Lind, KlubbA., Arnold, verksamhet för och bam. Göteborgsen pappor
universitet, Institutionen for socialt arbete. C-uppsats våren 1993.
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ochbedömningför utredningensMotiv6.6

förslag

bådakontakt medharviktigt dedetoch ungdomarbarn näraFör attär
detOftasammanboende.dessa inte ärföräldrarna, äräven pap-om

ochskilsmässamed barnen vidkontaktenförlorar separa-porna som
alltmer vanligthar blivitårdet under atttion, även pappornasenareom

viktigEnefter separationen.med barnenrelationfungerandehar en
den tidunderläggstill sina barnrelationfortsattaförgrund pappomas

barnets första år.och underbarnföräldraparetdå väntar
Även ochbåda föräldrarnasbarnets närvarounder uppväxt är enga-

ochutvecklingför barnetsbetydelseför sitt barn stor mog-avgemang
föräld-bådatonårsperiodenochförpubertetenunder ärnad. minstInte

det många barnSamtidigt växerviktiga för barnen. är uppsomrarna
krafttid ellerharinteharellerensamståendemed pappor somsommor

sig åt dem.ägnaatt
angelägetdetföräldrautbildning ut-attUtredningen ärattanserom

bamhäl-ochmödra-erbjuds viaföräldrastöd/utbildningbudet i somav
iattraherartill och uppmuntrasvänder sig mänsovården män attsamt

viktigtocksåskolan.och Det attbarnomsorgen äraktiva inomatt vara
ord-träffaroch andraföräldramötendelta itillde attuppmuntras som

föräldrarna.för ellernas av
förbetydelsekringmedvetenhetökaddärförbehövsDet pappansen
förnonnbildarefostrare ochochutvecklingemotionellabarnens som

olika Ettfrämjas påliv kan sättbarnens sätt.ibarnen. Pappans närvaro
väckasamtalindividuellaoch iträffar föräldragrupperiär att genom

med sinautvecklas tillsammansochlevabehov atteget avpappans
dagli-han intebarnenkontakt medha ävenbarn och näraatt omenav

medveten-främjaskanmed dem. Dettillsammanslever engenomgen
bamhäl-ochmödra-föräldrarna inompersonalhet hos den mötersom

ochoch familjeomsorgenindivid-skolan,sovården, barnomsorgen,
fritidsverksamheter.ocholika kultur-

pappautbildning inomspecifikhavärde ifinns ocksåDet attett
tillkomplementeller skolanbamhälsovården i annatochmödra- som

Föräldrastödet/utbild-föräldraverksamhet.ellerföräldrastöd annan
finns tillsam-ochmycket påskulle vinnaningen att mammorpappor

lärkanskeochdela erfarenheterdär de kani gemensam grupp,enmans
varandra påkänna sätt.nyttett

flexibla lösningarengagerade behövs tarfå flerFör att sompappor
ochfrågor diskuteraha andrakan änhänsyn till attatt mammorpappor
kanpappautbildareSärskildaföräldraansvar.inför sittandra känslor
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också bidra till tilllockas delta töräldragrupper,iatt attpapporna som
motvikt mödra-och bamhälsovårdens starkti och bamomsorgensen

kvinnodominerade särskildaverksamhet. Utredningen därför attanser
pappautbildare kan och flerinspirera motiverasätt män attett attvara
delta den föräldrastödj ande/utbildandei verksamheten.

Utredningen olika åtgärder stimulerar till attatt papporanser som
använder ledighet föräldrarförsäkringen bör stimuleras.sig i Detav
förekommer håll samarbete mellan försäkringskassa ochpå vissa t.ex.
mödra- och bamhälsovården syfte fler föräldrautbild-i nå medmänatt

Sådantning och stimulera till dagar i föräldraförsäkringen.uttag av
bör detsamarbete enligt utredningens uppfattning stimuleras, eftersom

hela tiden fråga generationer föräldrar skall nåsär avom nya av som
därförföräldrautbildningen. Utredningen föräldrautbildningom anser

bamhälsovârdendet angeläget med samarbete mellan mödra- ochäratt
för föräldrautbildning/föräldra-och försäkringskassoma nå imänatt

föräldraförsäk-och stimulera dem till fler dagar iuttaggrupper av
ringen.

arbetsmarknadensI detta arbete bör parter engageras.
Vämpliktstiden för den första miljö harmångaär män enunga som

dominans manliga relationer. Vämpliktstiden skulle enligt utred-av
uppfattning kunna möjlig för diskuteraningens användaatt attvara

frågor föräldraskap, utveckling ochsamlevnad, parrelationer, barnsom
behov. Under tid utvecklas dendenna pojken till personunga en vuxen

ochoch han kan då också ha behov diskutera vuxenvärldens kravattav
sina förväntningar på framtiden.egna

ochMånga pojkar saknar manliga förebilder uppväxtmiljöi sin
eller skolor depå daghem i skulle kunna bidra till attpappagmpper

har möjlighet också blir för andra pojkar."pappor"pappor som
Pojkgrupper har stärkapå ungdomsmottagningar betydelse för att

pojkar deras identitet läggeri och självkänsla. någotDetta är ensom
grund för dem inför framtida föräldraskap. Utredningenderas eget om
föräldrautbildning därför det angeläget ungdomsmottag-äratt attanser
ningamas viktiga lyftas fram till hem-roll borde komplementettsom

och föräldrarna stödja barnen i deras utveckling.imet att
medier och användbaraNya video kaninternet, CD-romsom vara

särskilt för informationnå med och råd olika frågoriatt t expappor
kring graviditeten, förlossningen, frågor hälsa och utveck-barnetsom
ling, medicinska frågor, kostfrågor. kan komplettera värdetDetta attav
träffas i och diskutera frågor föräldrar.sina med andragrupp egna

Vad gäller föräldrastödet/utbildningen för drar utredningenpappor
följ slutsatser försöksverk-ande bakgrund erfarenheter olikamot av av
samheter:
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Stödet föräldraskapet/utbildningen bör bidra till alla föräldrar,i att-
både får inflytande barnsoch sin och sina situa-övermammor pappor,

oftautveckling för jämställt föräldraskap förutsättertion. En ett en
ändrad rollfördelning mellan kvinnor och män.

Undervisning frågor samlevnad och föräldraskap för barn ochi om-
ungdom försorg, bamkunskapsundervisningen,skolans it.ex.genom

förbereda kommande för jämställtmedverkar till generationeratt ett
föräldraskap. finns grund för väcka ochHär intresseatt engagemangen
hos pojkarna.de unga

bamhälsovården viktigFöräldrastöd/utbildning inom mödra- och är-
för Föräldrarna få dis-både och måste attutrymmemammor pappor.

kutera frågor och känna det roligt få barn tillsammans.sina äratt att
naturlig del föräldrautbildningen.Pappautbildning bör ingå isom en-

skall bli och få förtidig insikt hos hanEn att ansvarmannen om pappa
till barn ochbarns kan påverka hans framtida relation sinauppväxtett

familj. tidig ochhur han kommer för barn och En näraatt ta ansvar
för de framtidakontakt mellan och barnet har betydelsestorpappan

relationerna. blivande kan ha svårareDe än attpapporna mammorna
förutse och betydelse förälder.sitt sinansvar

deltar deangeläget blivande respektive nyblivna iDet är att pappor-
barnhälsovården.ordnas mödra- och Iföräldragrupper inomsom

barnmorskanmed erbjudande frånfall det tillräckligtmånga inteär ett
delta isjuksköterskan föräldrarna välkomnaeller BVC- är attattom

erbjudande verkligen riktas tillföräldragrupp. kan behövasDet ett som
hardet viktigt också han deltar. Detoch markerar äratt attmannen som

skrift-också det betydelse båda föräldrarna fårvisat sig är attatt enav
deltagandet.lig inbjudan till föräldrautbildningen och detta påverkaratt

kvinnodominerad värld.vanligtvisMödra- och bamhälsovården är en-
för degäller får plattform denna miljöDet i attatt en egenpapporna

för dem delta föräldragrupperskall känna det viktigt i deäratt att som
det finns flexibilitet föräldraträf-ordnas. därför fördel iDet är om enen

farna träffarna för kvin-och det går medatt separata grupperom varva
för finns risk föräldragruppema antingenoch Annarsmän. attnor en

diskutera diskussionendomineras de frågor kvinnorna vill ochsomav
sker på kvinnornas villkor, eller domineras männensatt gruppen av
diskussion och kvinnorna sitter tysta.

därförSärskilda mödra- och bamhälsovården kaninompappagrupper-
föräldrautbildningen lyfta framöka deltagande i ochmäns pappornas

läggs direkt efter de frågoratt somansvar genom grupperna upp mer
vill diskutera.pappor

struktureradeförekommer önskar organiserade ochDet mänatt mer-
tydligareföräldragrupper. vill utsträckning kvinnor haDe i större än en
diskute-frågor skall behandlas och vad kommerplan för vilka somsom
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har ocksåFörsöksverksamhet landstingen visati änmän,att merras.
form bin-bygger någongruppverksamheten påkvinnor, önskar att av

med föräldrarna.dande överenskommelse
mödravårdscentral med begreppbörBegreppet t.ex.ersättas ett som-

verk-tilltalar hörföräldracentral tydligare ävenatt pappornaomsom
samheten.

ochbörbarnomsorgen och skolaniPappors uppmuntrasengagemang-
stödjas.

betydelse för sinauppmärksamhet kringfå ökadFör männensatt en
för föreslår utredningenföräldraskapetbarn och stödet i män, att en

utvecklaochuppgift beskriva, belysamedreferensgrupp tillsätts att
perspektiv påolikaoch fostrare ochroll föräldrarmännens gesom

följabörroll. referensgruppoch Dennabarnens, kvinnornas männens
tillsärskilt vänder sigutvärdera projektoch pappor.somupp

Är mammordelaktiga barnenlika i sompappor
ingentingNej. De vet

mamma.tilljag det försthänt någotdet harOm säger
pappor.förstårMammor änmera

grejarochdommedfåMan borde när är utepapporvara

jordbruket."med
ihänger medbåda föräldrarnaviktigtDet är att

skolan."ide vad vi på dagarnautvecklingen, göratt vet

högstadietElever i mellan- och
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till tonåringarFöräldrar7

bedömningUtredningens
be-vad gällerför lokala inventeringarbörKommunerna0 ansvara
vadochföräldraskap till föräldrar med tonåringarhov stöd iav

anordnare sådant stöd.förslag lämpliggäller avav
harpersonalbör samordna denoch landstingKommuner som0

föräldraskapet.stödetför utveckla ikunskap tonåringar attom
verksam-inflytande och delaktiga iUngdomar habör över vara0

föräldraskapet.syftar till stöd iheter som
ungdomarsfunktion förfyller viktigUngdomsmottagningar en0

detipsykiska hälsa och kanfysiska och resursvara en
arbetet.föräldrastödj ande

Utredningens förslag
utvecklinguppdrag stimulera tillfår iFolkhälsoinstitutetAtt att0

ungdomsmottagningar.påpojlcmottagningarav

Föräldrarollen1

Tillit och trygghet

för-utvecklas ochroll livet.hela DenFöräldrarollen är som vararen
då delivkommer till skede i sittflesta ungdomarändras ständigt. De ett

dethandlarmånga ungdomarfrån föräldrar.börjar frigöra sig sina För
påoch klararbarnetfrigörelse. Allt eftersomkris och växer merom

Med frihetsjälvförtroende.frihet ochhand det fåmåste kännaegen
försina barnställa krav påockså Föräldrar måsteföljer attansvar.

och kravKärleksamhället och livet.och lotsa dem ihjälpa dem ut
framförkärlekkännerviktigt barnethänger intimt Det är attsamman.

dem.föräldrarna bryr sigkrav och känner att om
kännetecknasoch deras tonåringarSamspelet mellan föräldrar av en

avstånd, tillit-närhet-olika dimensioner såkamp mellan rad somen
iblanddeefter närhetungdomar längtarSamtidigtmisstro. uttarsom
bli bero-för säkra på intefrån andramycket avstånd attattstora vara

till-harföräldrar och deras tonåringar inteende. kan leda tillDet att

°° tonåringar, förlag, 1996.Torbjömsson, Tid med LTsA.,
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räcklig kontakt och föräldrarna försig hur de ska förhålla sig iatt oroar
rad olika försituationer tider, skolarbete alkohol,t.ex.en som m.m.

barnen tonåren detNär i allt nödvändigt föräld-inteär är trots att
allt dem. Barnets integritet måste dettarespekteras. Förvet ärrarna om

tillit och trygghet viktigt. Grunden till tillit läggs familjeninom tidigt i
människas liv. Tillit bygger på ömsesidighet och dialog, och atten man

litar på varandra. människaEn inte känner tillit kan utvecklaung som
misstro. Familjen den plats där alla har känna sigär rätt att trygga
och bli sedda.

Familjens betydelse

Familjens funktion har förändrats under l900-talet. bandKittet som
familjemedlemmama förr överlevnad. viktig uppgiftEn isamman var

vår tid har stället blivit föri känslomässig tillfredsställelse.att svara
Familjens grund vilar parförhållandetpå och kittet kärlek,är ännu mer
överlevnad. Skilsmässoma har ökat och det finns mängd olika fa-en
milj mellan föräldrar vanliga.Separationer till tonåringar är

innebär människa känsligt livsskede medDet i också äratt etten om en
livskris. behöver förebilder från kvinnor.Tonåringar såväl män som

den förebilden blir detFattas svårare utveckla positiv identi-attena en
tet.

dagens familjPressen på Samhället präglas allt snab-är stor. ettav
bare Vilket också påverkar familjen. tillhar lett iTempottempo att man

familjermånga får alldeles för lite tid för ochsamtal gemensam sam-
Familjemedlemmarna i tonårsfamilj ofta först påmöts sentvaro. en

kvällen. vill de flesta familjemedlemmarDessutom ha privat sfär.en
sfär ökarDenna i tonåren.

Många aktuella studier kring ungdomar mycket debeskriver hur
längtar efter tid med föräldrar och andra saker,inteDet ärmer vuxna.

och kamrater det viktigaste för skalltonåringar måär attpengar som
bra. Har det bra hemma livetjag så OK" ganska typisktär rätt är ett
påstående från tonåring.en

förAtt sig tid lyssna och finnas till hands viktig uppgiftta att är en
för alla tonårsföräldrar. gäller dock lyssna till dessDet tonåringen påatt

villkor. Många barn och tonåringar har för fått höraallt ofta inteeget
just jag skall bara .... kan kränka hellreDet tonåringen dånu, sen, som

frånavstår försök till kontakt.att ta ett nytt
Samspelet familjen handlari känslor, kunna sinavisaattom egna

och respektera andras. familj.viktig ingrediens varjeHumor i Detär en
viktigt ha roligt tillsammans med få positivasina tonåringar,är att att

minnen och ha roligt framnågotatt att emot.se
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ibland kanmycket snabbt ochtonåringen ofta känslornaFör svänger
vänder sig påförälder. Ungdomardet svårt hinna medatt somvara

kan debe hjälp. Iblandolika till eller försinsätt att ommamma pappa
föreller kommamusik med hög volym, slå dörrpå i sentsättaryta, en

för bliväljerför få känna bryr sig. sinanågon De sätt attatt att egna
sedda.

for-samspelet mellantydlighet och humor finns medOm empati, i
ochtoleransförutsättningarna för respekt,äldrarna och barnen ökar att

utvecklas.ansvar

Ungdomsmottagningar7.2

fysiskaungdomarsfyller viktig funktion förUngdomsmottagningar en
personalsamarbetarhälsa. ungdomsmottagningoch psykiska På en

kompetens barnmorska, läkare, socionommed social och medicinsk
indivi-arbete består delsUngdomsmottagningamasoch psykolog. av

individuella kon-utåtriktad verksamhet.duell rådgivning, dels Denav
medicinsk rådgivning,preventivmedelsrådgivning,takten kan omfatta

utåtrik-undersökning och behandling. Denstödsamtal, familjesamtal,
fritidsgår-besök skolor och påbestår vanligen itade verksamheten av
ochmed ungdomardar gruppdiskussioner t.ex.samt sam-sexomav

preventiv-alkohol och droger, informationlevnad, information omom
medungdomsmottagningar har ibland bildatmedel Vissa grupperm.m.

formföräldramöten. har skapatföräldrar eller deltagit på Detta aven
uppskattad.föräldraskapet visat sigstöd i varasom

för denungdomar till ungdomsmottagningOftast söker sig äratten
bakom kon-för dem. Erfarenheten har detneutral plats visatjust atten

psykosocialaofta kankreta frågor kroppen finnas olöstaden egnaom
ungdo-stöd tillPersonalen på ungdomsmottagningproblem. ettgeren

Ungdomsmottagning-deraslyfta framattmarna genom egna resurser.
ochungdomarverksamhet präglas helhetssyn påär enarna en som av

psykologiskochderas problemformuleringar såväl medicinsk, socialur
karaktär.

förebyg-socialtUngdomsmottagningama bedriver kvalificeratett
de tonårengande arbete riktat och pojkar från lägretill både flickor upp

manlig20-årsåldem. finnstill På allt fler ungdomsmottagningar perso-
pojkmottagningar.nal och verksamhet Ung-många har i sin startat

ungdomarnaskombination meddomsmottagningamas goda rykte i
tillfler söker sigförtroende för lett till alltpersonalen har mänatt unga
fåundersökta ochsjälva för bliOfta kommer demottagningama. att

67 policyprogram och guide förSveriges ungdomsmottagningars nya
ungdomsmottagningar, 1995.
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bekräftat de normala". Många kommer tillsammans med sinäratt
flickvän för relation, preventivmedelsin diskutera elleratt prata om
rådgöra abort. särskilda "kill-Flera mottagningar har startatom

medgmpper". dessa diskuterar tillsammansI mängrupper unga perso-
från känslor,nal ungdomsmottagningen bl.a. mansroll, papparoll,om

sexualitet, och relationer.

Motiv för utredningens bedömning7.3

Ungdomar klarar allmänhet bra. människa kani Sverige sig i En ung
blyg, osäker, och tankar funderingar kringkänslig ha många ochvara

hur haden kroppen fungerar, vad det innebär bliattegna vuxen, pro-
självför-blem med föräldrar, skolan, kompisar, relationer, kärlek,i

troende, och samlevnad, alkohol, droger och mycket Barn-annat.sex
domen försvinner begynnandesamtidigt tonåringen sinmötersom egen
sexualitetös. både och föräldrarnasMånga ungdomar samhälletstestar

olikamedan andra sluter sig inom sig själva. Genomgränser, att testa
roller hittar den småningom fram till rollså stämmer.unge en som

självständighetIdentiteten den grund ochbygger mycket på trygghetav
människa fått tidigare under barndomen.som en ung
tonårsförälder både roligt och svårt. viktigtAtt Det ärär attvara

förälder försöker lära tyda barns signaler.sig sina För attman som
föräl-kunna tillgodose behov vuxenstöd kansin tonårings man somav

tonårsföräldrars, ellerder behöva jämföra situation med andrasin egen
med utomstående hartillsammans med tonåringen någonprata som

oftaerfarenhet ungdomar. Föräldrarnas auktoritet ifrågasätts avav
ungdomarna ibland för sitt handlingsutrymme.gränsertestar egetsom
Ibland efter självständiganågra så risker i sin strävanstora atttar vara

råka de kan hantera.de kan för situationer inte själva Detatt ut som
lilla barnet har plötsligt förändrats till nästanen vuxen person, men som
förälder mycketdet svårt hur den och hurär äratt veta unge an-vuxen

den klarar.svar
tonåringen det inte längre föräldrarna den på-För är är störstasom

rådandeverkansfaktom det vanligen kamraterna och denärutan ung-
därför oftadomskulturen. Behovet stöd till tonårsföräldrar gällerav

frågor ochoch information samhällets och kamraternas påverkanom
frågor den individuella tonåringen och dennes psykosocialarörsom
utveckling. Då kan personal från PBU/BUP, ungdomsmottag-t.ex.

syftarningar och socialtjänsten verksamheter tillivara resurser som
föräldraskap.stöd i

63Andersson, barndomen i bitar, Artikel 1997-05-09.L., När i DN,sprängs
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socialnegativundvika eller känna igendet handlarNär att enom
socialsekreterare,socialtjänstensden lokalautveckling det främst.är

fungerahar erfarenhet och kompetensfáltassistenter och polis attsom
Exempel påverksamheter.föräldrastödj andeisom resurspersoner

redovisas i kapitelverksamheter enligt 12.3.ovan
allainflytande iartikel har barn tillEnligt Bamkonventionens 12 rätt

dennaUtredningen föräldrautbildningfrågor dem. attrör anseromsom
stödsyftar till iverksamhetergäller för utformningprincip även av som

börverksamhetermed tonåringar. sådanaföräldraskapet till föräldrar I
föräld-frågorUngdomars på vilkaiungdomar inbjudas närvara.att syn

föräldrarföroch stöd viktigabehöva kunskapkan tänkas att taärrar
del av.

tillbör syftaföräldrar med tonåringarStöd föräldraskap tilli att ge:
tonåringarmed andrarådgivning tillsammanstillfälle till samtal och

frågoreventuellmed röroch föräldrar samt somomresurspersonen
utveckling, och värderingarpsykosocialatonåringars normer

erfarenheterföräldrar och utbytaandratillfälle till lära kännaatt
med dem,

ungdomskulturer,ochkunskap droger nyaom
bostadsområdet.iungdomssituationeninformation4. om

börföräldrautbildning kommunernaUtredningen att ansvaraanserom
till för-föräldraskapstödgäller behov ivadför lokala inventeringar av

äldrar med tonåringar.
kun-harpersonalbör samordna denoch landstingKommuner som

skap tonåringar.om
ochinflytandeungdomar bör havidareUtredningen överattanser

medföräldrarföräldrastöd tillverksamheterdelaktiga i avsersomvara
förviktig funktionfyllerUngdomsmottagningartonåringar. ung-en

pojk-och ungdomsmottagningamasoch psykiska hälsadomars fysiska
ochpåverka i påviktiga förmottagningar mänär att mans-synenunga

föräldraskap.kommandeförbereda dem införförpapparollen och att
ochutvecklasmed pojkmottagningarangeläget verksamheterDet är att

vida-får uppdragFolkhälsoinstitutet iföreslår därförutredningen attatt
ungdomsmottag-påmed pojkrnottagningarreutveckla verksamheter

ningar.
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Vad bra förälderär en
En ställer upp.som

faktiskt ställaskaffat barn till världen fårOm manman
lite...upp

ska lita på vad säger.Föräldrar man

Elever i åk 8

föräldrar de bryr sigHur visar att

ska inte hålla på och fråga hela tiden.Föräldrar När man
ändå du e".de "vasägersvarar sur

idag domvad gjorde du i skolan VadTyp tror

vill, så skafråga, inteklart de skaDet är att men om man
de skafast kanske ändå villde sluta fråga, attatt man

fråga. Då ska de fortsätta.

ska fråga. Visa intresse."Dom
såsig. inte villDet bra de bryr Om sägerär pratamanom

och då behöver dom inte fortsätta.detman
Då de där igen vad du esitter sur

föräldrarDå dom inga braär

i åk.Flickor 8

ochåka på kvällenblir det vill tillHur inteni in stanom

får
Sånt kan bli jätte-arg på.man
Då finns det ingenting kan inteMangöra.att

halvvägs
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invandrarbakgrundmedFöräldrar8

bedömningarKapitlets samlade
tillstimulerasböroch fiivilligorganisationerInvandrarföreningar0

med in-för föräldrarföräldrastödjande verksamheterutvecklaatt
vandrarbakgrund

förmyndighetenmed den planeradesamrådFolkhälsoinstitutet, i
utveckling,stimulera tilluppdragintegrationsfrågor bör i att

tillföräldrastödavseendeprojektutvärderingspridning och av
invandrarföräldrar.

till asylsö-stödetuppdragfå iInvandrarverket bör överatt se
ochkommunermottagningsanläggningar och ikande föräldrar på

erbjudandenasylsökande föräldrar nåsmedverka till att omav
stöd föräldraskapet.i

föräldrarnasamarbete medkommunen iangelägetDet näraär att
beslutsamband mediintroduktionsprogramupprättar ett om

uppehållstillstånd.permanent
kanföräldrarfunktionshinder ocholikaInformation vartomom

olikahands påfinnas tilloch hjälp, börinformationvända försig
språk.

haböroch föräldrarbarnsitt arbeteiPersonalgrupper mötersom
handikapp olika kulturer.på ikunskap synenom

föräldra-indirekt stöd imodersmål innebärStödet barnetsi ett
skapet

invandrarbakgrund iföräldrar medtillföräldraskapetStöd i
medsamarbetegenomförasbör ibostadsområden närautsatta

till barnen.verksamheter riktar sigsom
gruppsamtalerbjudasinvandrarbakgrund börFöräldrar med som

reaktioner.och barnensupplevelserfamiljbygger på ens
könsrollervad gällervärderingar bl.a.ochDiskussion normerom

viktigtden svenska,förhållande tillden kulturen i är etti egna
tonåringar.för föräldrar medför föräldragrupperterna

invandrartätafamiljer imed barn ocharbetarInstitutioner som
invandrarbakgrund.personal medområden bör rekrytera egen
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l Inledning

Utredningens bedömning
Invandrarföreningar fyller viktig funktion för landsmän ochsina0 en
har föräldrastödjande funktion. Invandrarföreningar bör därfören
stimuleras till utveckla föräldrastödjande verksamheter föratt
föräldrar med invandrarbakgrund.

Utredningens förslag
Folkhälsoinstitutet och den planerade myndigheten för0
integrationsfrågor bör få i uppdrag stimulera utvecklingtillatt
spridning och utvärdering projekt avseende föräldrastöd tillav
föräldrar med invandrarbakgrund.

På några decennier har förvandlatsSverige från homogent samhälleett
till samhälle präglas kulturell och etnisk mångfald. Merett änsom av
900 000 födda utomlands. Detta 10% befolk-är motsvararpersoner av
ningen helheti sin dessa harAv 40 % bosatta i Sverigevarit iänmer

år eller20 Ytterligare födda700 000 i och harSverige åtrnins-ärmer.
den sina föräldrar land.i Avtone rötter även ett annatgenom ena av

dem det cirka båda föräldrar25 utlandsfödda.är Dessaprocent ärvars
två tillsammans den benämnasbrukarutgörgrupper grupp som

Årpersoner med invandrarbakgrund i massmedia. bestod den1995
l 706 000 vilket cirka 17motsvarar procentgruppen av personer, av

befolkningen eller sjätte invånare.var
till bestod invandringenFram 1972 efterfrågad arbetskraft. Där-av

efter har den ändrat karaktär och består idag främst flyktingar ochav
deras anhöriga. Sverige visst fastställt antal s.k. kvotflyk-tar emot ett
tingar år. del har under dramatiskaEn omständigheter, tvingats påper
flykt och vistats långa tider flyktinglägeri innan de tagits iemot
Sverige. Andra har tilltagit sig Sverige själva och sökt asyl här. denI

finns många välutbildade och politiskt aktiva flyktingar.gruppen
Att kategorisera människor i invandrare och invandrarföräldrar är

inte möjligt. familjer leverHur och tänker hänger medsamman ur-
nationalitet, språk, samhällsklass, personliga egenskaper ochsprung,

erfarenheter. invandrareDet har denär attgemensamtsom gruppen
består har lämnat sitt hemland för bosättning i ett nyttav personer som
land och de inte har någon ovillkorlig i Sverige. Detatt rätt att stanna

skiljer dessa hur invandrings- har präglatärsom personer processen
deras liv.

I regeringens framtidenproposition Sverige, och mångfalden före-
slår regeringen mål och inriktning för framtida integrationspolitik.en
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proposi-bör enligtriktar till invandrareSäråtgärder sig som gruppsom
under denåtgärder kan behövastill ochtionen begränsas insatser som

framtidadenSverige. målen förförsta tiden Enligt propositioneni är
integrationspolitiken

kulturelletnisk ochför allalika rättigheter och möjligheter oavsett
mångfaldsamhällsgemenskap med samhälletsbakgrund, somen

ömsesidigsamhällsutveckling kännetecknasgrund och avsomen
delak-skallalla bakgrundoch tolerans ochrespekt avsett varasom

för".i och medansvarigatiga
handföräldrar i förstaståndpunkt allahuvudsakligaUtredningens är att

föräldrastöd, grundengenerellterbjudandenskall omfattas ut-omav
tagande olika erfarenheter. Detgivande ochömsesidigt ärgörs ett avav

generelltskäl kan tillgodogöra sigföräldrar olika inteendast ettnär av
Invandrar-finna andraföräldrastöd det motiverat vägar.är attsom

för-och harfunktion för sina landsmänföreningar fyller viktig enen
tilldärför stimulerasInvandrarföreningar böräldrastödjande funktion.

invand-medverksamheter för föräldrarföräldrastödjandeutvecklaatt
Folkhälsoinstitutetske samarbete medirarbakgrund. kanDetta även

för integra-planerade myndighetenmed deneller samarbetei
tionsfrågor.

integrations-planerade myndigheten föroch denFolkhälsoinstitutet
ochtill utveckling, spridningstimulerafå uppdrag utvär-frågor bör i att
invandrar-till föräldrar medavseende föräldrastödprojektdering av

särskildabåde generella ochföräldrastödMedbakgrund. prog-avses
med barn 0-18 år.till föräldrarram

Asylsökande8.2

bedömningUtredningens förslag och
till asylsö-stödetInvandrarverket få i uppdragbör överatt se0
kommunermottagningsanläggningar och iföräldrarkande på

erbjudandenasylsökande föräldrar nåsmedverka till attsamt av
föräldraskapet.stöd i bibehållaattom

landet ellertillvid ankomstenAsylsökande i Sverige är personer som
invandrar-Enligt statistik från Statensasyl.efter inresan ansöker om

barndessa 1694asylsökande 1996 5753. Avantalet årverk un-varvar
ha inillegalt och andra kanhar inasylsökandeder 18 år. Vissa restrest

asyl. Underansökervisslingar deoch innanmed giltiga tillstånd om

till59 invandrarpoliükmångfalden frånframtiden och1997/98:16 Sverige,Prop. -
integrationspolitik.
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utredningstiden bor de asylsökande antingen på invandrarverketsen av
mottagningsenheter med anläggningsboende, eller ordnar sitt eget
boende hos släkt eller kommunerna.i bedömst.ex. vänner Den som
uppfylla kraven enligt Genévekonventionen och Utlänningslagen § 3
får flykting.status som

Asylsökande familjer lever under har ofrivilligDestor press. en
flykt bakom sig och kan ha traumatiska upplevelser. Både barn och
föräldrar starkt påverkade sina uppbrott ochär den osäkra situa-av nya
tionen. Barnen kan dåligtmå och krävande följdtill därav.extravara
Föräldrarna olikapå och det kan finnas föräldrarsätt intereagerar som
klarar föräldraskapsitt under rådande situation. asylsökandeFörav
föräldrar behovet stöd i föräldraskapetär till följd familjensstortav av
upplevelser och barnens reaktioner.

Personal på mottagningsanläggningar i Sverige har i olika samman-
hang påtalat behov föräldrastödjande insatser bland föräldrar i egetav
boende och anläggningsboende. Därför har mottagningsanläggningar
där det finns barn och föräldrar sedan några år särskilda verksamheter
riktade till barn och föräldrar, s.k. familjebaserade verksamheter. Inne-
hållet varierar mellan olika förläggningar kan liknasbäst vid verk-men
samheten vid förskola. familjebaseradeDe verksamheternaöppenen
sker i samarbete med frivilligorganisationer Räddanära Bar-t.ex.som

och Röda lokalavdelningar,Korsets kyrkans organisationer ochnens-
idrottsorganisationer.

Rädda Barnen har samarbetei med Statens Invandrarverk planerat
föräldrastödjande projekt för föräldrar på flyktingförläggningar ochett

för flyktingar med boende. pilotprojektEtt beräknas till års-eget starta
skiftet 1997/ 1998. Målet föräldrar på förläggningar skallär att ges
möjlighet diskutera förhållningssätt till barn utifrån konventionFN:satt

barnets rättigheter och utbyta erfarenheter med andra föräldrar iom
situation. Rädda planerarBarnen utbilda och handledaattsamma

personal arbetar med flyktingfamiljer och med hjälp sinasom av
lokalföreningar bilda fler föräldragrupper.

Utredningen föräldrautbildning det angelägetatt är stö-attom anser
det föräldraskapeti i land till asylsökande föräldrarett nytt över,ses
och Invandrarverket får i uppdrag medverka till alla sylsö-att att att
kande föräldrar nås erbjudanden föräldrastödj ande insatser.av om

7° Invandrares hälsa och sociala förhållanden, SoS-rapport 1995:5,
Socialstyrelsen.
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i SverigeIntroduktionen8.3

Utredningens bedömning
föräldrarnasamarbete medangeläget kommunen iDet näraär att0

medsambandtill alla barn iintroduktionsprogramupprättar
uppehållstillstånd.beslut permanentom

del-aktivttill stöd för möjliggöraharAlla bor i Sverige rätt ettattsom
beviljatssamhällslivet.tagande i För permanent uppe-personer som

introduktionsplanbl.a. denhållstillstånd sådant stödutgörs somav
bördeni samråd med Dennakommunen skyldig upprättaär att vuxne.

studie-samhällsintroduktion,svenskundervisning,omfattabland annat
eventuelltänkbar anställning och behovarbetslivsorientering,och av

skola,barnensförberedelser införEventuell planeringrehabilitering. av
ofta ingåtthittillssärskilda hareller bedömning insatserbarnomsorg, av

Sverige,proposition 1997/1998:16,introduktionsplan. Ii den vuxnes
integrations-invandrarpolitik tillmångfalden frånframtiden och -

bör"Introduktionsprogrampåpekar regeringenpolitik, ävenatt er-
ungdomar börför ochIntroduktionen barnungdomar.bjudas bam och

ochdelta ide kanfår sådant stödbarneninriktad på attattvara
innehållakanförskole- och skolverksamhet. Dentillgodogöra sig

deförståeller förskola ochbörja skolabarnet kanförberedelser så att
skolan.genomsyrarnormer som

frånkravenmedför familjens situation,föräldrarmångaFör nya
svårigheterbarnhälsovård, socialvårdsamhället skola, attm.m.om

stöd förmycketföräldraskap. föräldrar behöverMångaupprätthålla sitt
skola elleroch sig barnensförstå isig insättaatt engagera

Även förstå deföräldrarna måstebamomsorg. genomsyrarsomnormer
stöd för sinakunna fungeraskola, försvensk barnomsorg och att som

därför ske iframtid börbarnensbarn. All planering gäller närasom
samarbete med föräldrarna.

kommentarUtredningens

sinatill följdspeciella svårigheterbakgrund flyktingbarnsMot avav
densläkt ochbakåt förlusterupplevelser i tiden, värmer samt nyaav
för varjeindividuell planeringfrämmande landsituationen i ärett en

behov.ålder ochfrån barnetsbör utgåenskilt barn nödvändig. Denna
behovinblick i barnetsföräldrarnasådan introduktionsplanEn enger

situationendenskola och barnomsorg istöd förhållande tilli nyaav
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och i det landet, stimulerar föräldrar till aktivt delta isamt attnya
verksamheter direkt berör barnen.som

8.4 med funktionshinderBarn och

invandrarbakgrund

Utredningens bedömning
Information olika funktionshinder och föräldrar kanvart0 om om
vända sig för information och hjälp bör finnas olika språk ochpå

lätt tillgänglig för föräldrar. Personalgrupper i sittgöras som
arbete barn föräldraroch bör ha kännedom olikamöter om
kulturers på funktionshinder.syn

Hos vissa invandrare har annorlunda på barngrupper av man en syn
med funktionshinder vad vanligen har kan handlai Sverige. Detän man

känslor skam och skuld eller eller denpå de insatser be-om av synen
handling barnet bedömts behovi skapa förtroende förFör attvara av.
den vård och det svenska samhället kan erbjuda detäromsorg som
viktigt information olika handikapp föräldraroch kanatt vartom om
vända lättillgänglig.sig är

olikaFör personalkategorier i kommuner och landstingatt mö-som
barn med funktionshinder skall kunna stöd för föräldrar medter ettvara

invandrarbakgrund som har barn med funktionshinder bör personalen
ha viss kunskap olika kulturers handikapp.påom syn

SIOS, samarbetsorgan för Invandrarorganisationer Sverige hari
nyligen avslutat projekt för utveckla stödet till invandrareleverett att
med funktionshinder." I sin pekar dessa behovSIOS just pårapport
och invandrarorganisationerna börjat rollinta allt aktivare i sinaatt en
kontakter med samhället för sina landsmän.stöttaatt

Utredningen föräldrautbildning väsentligtdet äratt attom anser
personalkategorier barn och föräldrar, har kunskapvissmötersom om

handikapppå i olika kulturer. Utredningen även attsynen anser
information funktionshinder bör finnas på olika språk.om

7 Delrapport från projektet Samarbete invandrar- och handikapporganisationer i
stödet till invandrarelever med funktionshinder. StockholmSIOS och SIH. maj
1996.
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modersmålSpråk och8.5

bedömningUtredningens
modersmåloch skola derastill förskola påSamhällets stöd barn i

modersmål hosföräldraskapet. levandeinnebär indirekt stöd i Ettett
föräldrarochkontakt mellan barntill behållabarn bidrar näraatt en

kulturella bakgrunden.och till den

modersmålförskolan, cirka hartionde barn i 43 000,Mer annatän vart
ökat undersvenska hemma hartalarsvenska. Antalet barn inteän som

spanska ochföljtarabiska,språkgruppenår. Den ärstörsta avsenare
svenska sittbetraktar tiobarn till invandrare niofinska. Bland somav

hemmet.använder svenska idemodersmål, och åtta tio attuppgerav
ochår,minst 15invandrare bott i Sverige itredjedelar deTvå somav

svenskatala itillmodersmål svenska, har övergåtthar attänannatsom
1900-taletdelenhemmet. invandrat underharDe senare avsom

do-fåtal språkspråk, detantal ärär ettett stortrepresenterar sommen
kommunernasamtliga flyktingar iminerande. 67 % emottogssomav

arabiskaserbokroatiska,talade1991-1995 antingenperiodenunder
språk.sammanlagt sju Iomfattadessamtligaeller albanska. %85 avav

olikatalades 106invandrarna,medåterstående 15 %den avgruppen,
medanländer,från fåtalkommer såledesflesta flyktingarspråk. De ett

från många olika länder.kommermindre gruppen
invandrarorgani-samarbete medsamhället iinnebärDetta näraatt

detill föräldrar frånföräldrastödpådels måste storasationer satsa
deför nåsärskilda åtgärderdels påinvandrargrupperna, måste attsatsa

övriga grupperna.
råd:Allmännaenligt Socialstyrelsensskall,barnomsorgenInom

pedagogiskadenintegrerad del"kultur och Språkstöd avvara en
svenska börhar hemspråkverksamheten. Alla barn änannatsom

stöd ikontinuerligtförskolan.hemspråksstöd i Etterbjudas mo-
språkligaför barnensbetydelse, inte baradersmålet utanär storav

utvecklatvälemotionella utveckling. Ettför deras ochsocialaäven
svenskadetinlärningenhemspråk underlättar dessutom av

språket
språk-särskildabarnomsorgentillbaka finns det inomSedan några år

med tidigt insattaför dessalandet. Måletförskolor på olika håll i är att
språkutveckling.tal- ochspecialresurser främja bams

72 1996: 143.mångkulturella skolan. SOUeller denKrock Ommöte -
73 1995:2.råd från Socialstyrelsensocialtjänstlagen, AllmännaiBarnornsorgen
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Till den förskolan kommer mångaöppna barn inte omfattassom av
den ordinarie barnomsorgen. Många dessa barn barn till arbets-ärav
lösa invandrare.

förskolanDen fyller oftaöppna viktig språkstödjande funktionen
för dessa barn och föräldrar. Tyvärr har antalet förskoloröppna
minskat till följd ekonomiska åtstramningar och nedskärningar.av
Detta drabbar särskilt hårt barn med invandrarbakgrund.

ekonomiskaDe nedskärningarna i kommunerna kombinationi med
regler för hemspråksstöd har drabbat verksamheten mednya

hemspråksstödet förskolani hårt. Trots samhället i olikaatt
sammanhang betonar vikten aktiv tvåspråkighet har andelen barnav

erhåller hemspråksstöd inom förskoleverksamheten enligtsom en
från Socialstyrelsen sjunkit från 50 i börjanrapport 1990-procent av

talet till 1994."20 årprocent
Genom hemspråksreformen år ålades1977 kommunerna anordnaatt

hemspråksundervisning och studiehandledning på hemspråket skolan.i
Hemspråksundervisningen regleras huvudsakligen bestämmel-genom

i Grundskoleförordningen SFSl994:1194 och Gymnasieförord-ser
ningen SFS 1992:394. Undervisningen skall frånutgå elevens behov
och frivillig.vara

grundskolanI har hemspråksundervisningen kursplan. Denen egen
betonar undervisningen skall syfta till eleverna stark själv-att att ge en
känsla och klar uppfattning sig själva och sin livssituation. Un-en om
dervisningen skall främja elevernas utveckling till tvåspråkiga individer
med dubbel kulturell identitet. undervisningenI skall eleverna bland

få kunskaper sin kulturella bakgrund, traditioner, religion,annat om
historia, folk och land. Genom kunskaper den kulturellaatt om egna
bakgrunden kan eleverna bättre förstå sin situation, vilket kan bidra till

öka förståelsen mellan folkolika och kulturer.att
För barn med invandrarbakgrund god kunskap hemspråketiger en

och kunskap den kulturen starkare identitet och bättreom egna en en
självkänsla. Barn fått hemspråksundervisning i skolan oftastärsom
bättre i svenska barn inteän i sitt hemspråk. Mångatränatssom
hemspråkslärare fyller viktig föräldrastödjande funktion för invand-en
rade föräldrar. Hemspråkslärama ofta landsmän känner till för-är som
hållandena i det svenska samhället och kan råd och stöd frågorisom ge

barnen.rörsom
I översikt forskningen inom hemspråksområdet redovisaröveren

Skolverket hemspråkselever harmoniska och deatt är äratt tryg-mer
och trivs bättre i skolan andra invandrarelever. eleverän Degare som

deltar i hemspråksundervisning lär sig mycket det landet ochom nya

74Barnomsorg 1994-Statistik Socialtjänst. Socialstyrelsen. 1996.
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integration in ibrygga tillfungerarhemspråksundervisningen som en
haftharhögre för demkulturen. Skolbetygenden är somnya

bättresvenskaoch behärskarhemspråksundervisningkontinuerlig som
bättrebegreppbehärska abstraktakan änHemspråkseleverandra.än

invandrarelever.andra
intekommunurholkats.successivt En ärHemspråksrefonnen har

hemspråksun-hemspråksundervisninganordnaskyldiglängre att om
ellerlämpliga läraredet saknasschemabunden,dervisningen inte är om

minori-ochfem. Invandrar-mindreantalet elever i änärgruppenom
till 39år 1991från veckotimmarsjunkit 95 100tetsundervisningen har

Skolverket.ochstatistik från SCBenligtveckotimmar år 1995500
föreslårslutbetänkandeSkolkommitténsmodersmål iavsnittetI om

modersmålden harmodersmålet for änkommittén annatatt som
utbildningssammanhang. Enligtsvenska imedsvenska jämställs

sittundervisning ielev ha tillskall varjekommitténs förslag rätt mo-
dennabestämmelserEnligt nuvarandeskoltiden.dersmål under hela är

be-kommitténVidare föreslårmaximalt sju år.begränsad till atträtt
ele-undervisning ianordnaskyldigheti kommunensgränsningen att

kommitténsskall enligtskolanAlla elever imodersmål bort.tasvens
skalloch skolanspråkstudiehandledning på sitttillförslag ha rätt upp-

harför elevutvecklingsplan varjeindividuell annaträtta mo-somen
ochmodersmåletomfattaplan skallsvenska.dersmål Dennaän
in-dekommitténVidare föreslårandra språk.svenska storaattsom

erbjudas alla intres-skallarabiska eller turkiskavandrarspråken t.ex.
språkval.serade elever som

förslagSkolkommitténsföräldrautbildningUtredningen attanserom
stöd iviktigtoch skolanmodersmålet förskolanistärka utgör ettattom

bibehållaförsta språk bidrar tillföräldraskapet. Ett attgemensamt en
dentillförankringföräldrar ochbarn ochkontakt mellan utgörnära en

kulturella bakgrunden.

bostadsområden8.6 Utsatta

bedömningUtredningens
stöd isärskilt behovfinnsbostadsområdenI ett stortutsatta av0

stödSådantinvandrarbakgrund.medföräldraskapet till föräldrar
riktarmed verksamhetersamarbetebör genomföras i nära som

till barnen.sig

75 tid. SOU 1997:121.Skolfrågor skola iOm nyen-
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bidragandeEn orsak dentill nuvarande boendesegregationen miljär
storsatsning på 1960-talet. En miljon bostäder skulleprogrammets pro-

duceras under period år för klara10 bostadsbristen dåatten av av som
akut.. Resultatet blev bostäder med godtagbar storskaligastandard ivar

bostadsområden och med bristfällig miljö. många blevFöryttreen
boendet i s.k. miljonprogramsornråden tillfällig karaktär. Ungaav
barnfamiljer och andra flyttade därifrån så de kunde kvarsnart men
blev i samhället. Många därefterdem harsvagare grupper av som
flyttat in har saknat möjlighet fritt välja de önskar bo.att var

Från 1980-talet och framåt har det segregerade boendet fåttäven en
etnisk dimension. Hushåll med minst född utomlands starktären vuxen
överrepresenterade miljonprogrammetsi bostadsområden. Storstadsut-
redningen identifierade femtiotal utsatta bostadsområden Stock-iett
holm, Göteborg och Malmö SOU 1990:36. Alla dessa områden hade
minst dubbel så hög andel socialbidragstagare storstadsregionemasom
i Dessa områden kännetecknas hög arbetslöshet, lågstort. även ut-av
bildningsnivå, låga inkomster, hög andel socialbidragstagare, höga
ohälsotal, politiska skolprestationer och högresvaga resurser, svaga
frekvens våld. Storstadskommittén har utvecklat begreppetäven ut-av

bostadsområden till relationen mellan antalet hög- ochsatta att avse
låginkomsttagare.

Av den invandrade befolkningen bor 45 200 000nästaprocent, per-
i invandrartäta bostadsområden i landets Totaltstorstäder. settsoner,

bor dubbelt så många invandrare i bostadsområden iän utsattamer som
stabila medelklassområden.

Koncentration sociala problem till vissa särskilt bostads-utsattaav
områden oftagår hand hand med områdenai själva uppvisar påtag-att
liga miljö- och funktionsbrister.
För invandrargrupper lever i bostadsområden blir kontakt-utsattasom

med det omgivande samhället begränsad och därmedytan ytterst även
möjligheten till införlivande och delaktighet i det landet.nya

När utredningen föräldrautbildning i använder begreppetom
"utsatta bostadsområden åsyftas främst till områden där delstoren av
befolkningen lever under sådana livsbetingelser nämnts.som ovan

det finnsTrots koppling mellan diskriminering och isole-näraatt en
ring och bostadsområden, väljer många bosätta sig och boutsatta att
kvar i sådana områden. finnerHär sina landsmän, släktingar ochman

Lojaliteten bland de boende och särskilt ungdomarnavänner. mellan är
stark. Oberoende etnisk tillhörighet känner sig i mäng-av man som en
den. Många ungdomar väljer bo kvar eller flytta tillbaka de bliratt när

Personal på bamavårdscentraler, bamstugor, skolor och social-vuxna.

76 blandAtt betong och kojor. Storstadskommittén.växa SOU1997:6l.
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tänka sigbefolkningen och kanhar ofta arbetat känner intetjänst länge,
olika delarmed människor frånarbeta någon Mötenatt annanstans. av

detmellannytänkande och kreativitet.världen inspirerar till I syntesen
ochmångkulturella ständigttypiskt svenska och det spän-provas nya

och kul-oftare förenings-finns rikarenande idéer. dessa områdenI ett
kvarvalt bofinns eldsjälar,turliv på andra håll och här attän som

för stadsdel.och kämpa sin

Konsekvenser för barnen

medelin-lägrebefolkningen högreoch ungdomars andelBarns ärav
låga in-stadsdelarna. områden medkomstema de Ii extremtär utsatta

befolkningen. Be-andelen barn uppgå till 40komster kan procent av
storstäder ochungdomsverksamhet ipå barn- ochsparingar är större

allmänhetområden har iiförorter i andra kommuner. Barn utsattaän
områandrauppväxtvillkor, barn bor itill brachanser änsämre som

den.
år kom-0-17 isamtliga barn och ungdomar40Nästan procent av
StockholmHuddinge, Malmö,Göteborg, Haninge,Botkyrka,munerna

stadsdelar. Ma-Storstadskommittén, iSödertälje bor enligtoch utsatta
utländskstadsdelar haroch ungdomarna i dessabarnenjoriteten av

invandrarbakgrundföräldrar familjer medBåde barn och i ärbakgrund.
behovupplevelser och sociala situation iofta följd sintill sina avav

sjuklighet och fattigdomarbetslöshet,särskilt stöd. Föräldrars gör att
föräld-tydligbehålla ochför föräldrardet kan svårare att envaravara

raauktoritet.
flera under-områden enligtinvandrarbakgrund imedBarn ärutsatta

famil-ochsocialtjänstens individ-överrepresenterade inomsökningar
ochsärskilt stöd iantalet barn behovökar iförskolornajeomsorg I av. ofullständigamedgår skolanskolan antalet elever utär av-som ur

råttklimatetöverrepresenterade. flera skolor upplevsgångsbetyg I som
utländskmedstadsdelar där andelen eleverhotfullt eleverna.och Iav

hadeandelen elever år 1994bakgrund 60över procent var somvar
samtligaandel förMotsvarandeofullständiga betyg 25nästan procent.

gällerdrygt detvid period 10 Närstorstäder procent. ung-var samma
beräk-för samhällsvård deOmhändertagna visardomar senasteärsom

Institutionsstyrelse genomsnitt 40från iningarna Statens procentatt av
andelen 60invandrarbakgrund. Stockholmplaceradede barnen har I är

procent.
projekt idrivithar RäddaUnder och 1997 Barnenåren 1996 ett

föräld-stärkaför stödja ochDalhagsskolan i Husbysamarbete med att
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med invandrarbakgrund föräldragrupper.i Projektet har dokumente-rar
förenari "Samtal septemberi år 1997.rats rapporten utsom som gavs

Erfarenheter från detta projekt visar barn till de deltogföräldraratt som
i föräldragrupper uppvisade bättre studieresultat och blev lugnare och

harmoniska i klassituationen de tidigare.varitänmera
Enligt undersökning bamhälsovårdsöverläkare Svenen av

Bremberg utvecklingsförseningar hos fyraåringar vanligare iär utsatta
stadsdelar i övriga stadsdelar. fannHan i sin undersökningän ett
mycket starkt samband mellan utfallet vid fyraårs-kontrollema och
olika sociala indikationer. Enligt Bremberg förskolaskulle allmänen
från års ålder och föräldrarnainsatser stödjer ha förutsättningartre som

utjämna skillnaderna mellan olikaatt grupper.
Enligt socialtjänstlagen ska§16 barn behöver särskilt stöd i sinsom

utveckling anvisas plats i förskola, fiitidshem, eller skolbarnsomsorg,
inte barnens behov sådant stöd tillgodoses på något sätt.annatom av

Socialnämnden därförskall uppsökande verksamhet reda påtagenom
vilka barn behöver anvisas plats. föräldrar godFör mångasom ger en
barnomsorg stöd föräldraskapet.i

Många barn med invandrarbakgrund bostadsområdeni ärutsatta
barn behöver särskilt stöd utveckling. Mångai sin utsattasom
bostadsområden erbjuder förskoleverksamhet alternativöppenen som
till plats i ordinarie förskola.en

Utredningens uppfattning speglingbarnens situationär att är aven
föräldrarnas behov föräldraskap.stöd i sitt de föräldrarFörav som

det otänkbart överlämna till svensksina barnäratt attanser
barnomsorg kan förslaget allmän språkförskola för barn från 3om en -
5 år i områden alternativ.utsatta ettvara

I bostadsområden finns det särskilt behov stöd iutsatta ett stort av
föräldraskapet till föräldrar med Erfarenheternainvandrarbakgrund.
från Rädda Barnens projekt pekar bl.a. på barnen blir lugnare näratt
föräldrarna involveras barnens verksamheter.i
Utredningens bedömning stöd föräldraskapet föräldrari till medär att
invandrarbakgrund bör genomföras i verksamhetersamarbete mednära

riktar tillsig barnen.som

8.7 Familjens anpassning

Utredningens bedömning
Föräldrar med invandrarbakgrund bör erbjudas gruppsamtal0 som
bygger på familjens upplevelser och barnens reaktioner.
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konsekvensernaDe negativa segregationen och de psykologiskaav re-
aktionerna till följd invandringen förstärker föräldrarvarandra. Förav
kan det innebära känsla vanmakt. känner hem-Barnen sigen av som
mastadda i både sin kultur och den svenska kan makt änstörreegen
vad de kan klara handskas med förhållande föräldrar.i till sinaattav
Barnen kan i många avseenden föräldraauktoriteten.överta

Anpassningen till land dynamisk med bör-ärett nytt enen process
jan kan ligga långt tillbaka tiden, flera före utvandringen.i år In-som

faser varandrategrationsprocessen kan antal avlöserettses som som
genomgår."faseroch kan jämföras med de människor krisisom

påverkas rad faktorer för vistelsenDenna såsom motivprocess enav
framtidsplaner,och bosättningstid i landet, kulturellt avstånd, socio-

ekonomisk segregering och psykiska upplevelser invand-status, av
ringen.

Vid land familjemönster konflikt medinvandring till står iett vars
detinvandrarfamiljens, kan invandrarfamiljen uppleva den förloratatt

från sociala in-stöd den tidigare haft samhället. Ekonomi, lagar,som
lev-och vardagslivet inrättade efter svenska familjersstitutioner är

lnvandrarfamiljens medlemmar får heller sinanadsmönster. inte upp-
fattningar och faders lydnadsidealen ivad gäller makars auktoritet,t.ex.
uppfostran eller kontrollen döttrar bekräftade medsina iöver umgänget

ifrågasatta.blir familjen modernsvenskar. I stället de När möter en
drabbaskultur med individuell frihet kommer den vanligtvisstor att av

för-och konflikter. beredskapspänningar Pappansstora accepteraatt
behålla familjetraditionenändringar och barnens vilja del äratt en av

avgörande. familjen kan lösa konflikten kompromissaOm attgenom
kan familjen sannolikt behålla funktion och stödsin iett processenvara

samhället."till småningom iså integrerasatt
hängernyinvandrad familj situationHur sig i sinen anpassar nya

förmed dess bakgrund, vilka konflikter anpassningsprocessensamman
och utlösermed sig hur konflikterna kan lösas. Anpassningsprocessen

ofta och kon-kan i ångest och depressioner,visa sig sömn-stress som
främ-centrationssvårigheter, psykosomatiska eller känslasymtom av

lingsskap och utanförskap. leder ofta till mellansprickorDen genera-
och mellan skilsmässofrekvensen itioner makar. Som exempel ärett

familjer med invandrarbakgrund i svenska familjer.större än

78Cullberg, och utveckling. och Kultur. Stockholm 1979.J., Kris Natur
79Liljeström, hälsa och sociala förhållanden. Underlag tillR., Invandrares
folkhälso- och Socialstyrelsen.social 1994.rapport
8° ochförhållanden. Underlag till folkhälsorapportInvandrares hälsa och sociala
social 1994. SoS-rapport 1995:5.rapport
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Enligt undersökning gjorts bland turkiska invandrarfamiljer ien som
Sverige finns generella kontliktmönster. det fallet sköterItre ena

familjeni relationerna mellan hemmet och omvärlden och ori-mannen
framtiden. Samtidigt blir barnensig kvinnan sköterenterar mot som

och kontakten hemlandet allt hennesmed isolerad Sverige, ochimer
beroende ökar.av mannen

det andra fallet kan liknande förlopp mellan föräldrarI uppståett
och bam. föräldrarnas till den kulturen långsam,Om anpassning ärnya
medan barnen snabbt påverkas det konfliktersamhället, uppstårav nya
mellan generationerna.

familjekonflikter har med arbets- ochtredjeDen göratypen attav
ansvarsfördelning mellan könen, med uppfattningar vad anstårom som

fövärvsarbete självförtroendetoch kvinna. Kvinnors stärkeren man en
hos det undergräver position, vilketkvinnan samtidigt som mannens
förvärras han dessutom arbetslös.ärom

beskrivsstudie invandrarfamiljers första tid i SverigeI någraen av
svärföräldrar,hur de hemland vid leva med föräldrar,i sitt varit attvana

räckhåll.andra den gifta kvinnor isyskon och anhöriga inom I mån
med praktiskhemlandet studerat eller yrkesarbetat har de kunnat räkna

Därförhjälp och hushållsarbete från den äldre generationen.med barn
föräldra-fádema tidigare känt det totalahar varken mödrama eller av

varandra. Kvinnordär föräldrar och barn helt utlämnade tilläransvaret
sällskapde sedan de kommit till Sverige har förloratklagade över att

blivitoch uppfostran. har hemmet i Sverigestöd i barnens För män en
sociala livet. ochplats stället för utgångspunkt för det Ivistas på iatt en

varandra och detmed och kvinnan har blivit hänvisade tillatt mannen
lättoftast delar för barnen, uppstår detsaknas anhöriga som ansvar

invandradekonflikter arbetsfördelning hemmet. Blandiom
användamedelklassmän har haft förhoppningar kunnamånga attom

sällan infrias.kompetens och yrkeserfarenhet i vilketsig sin Sverige,av
utanför hemmetKvinnorna har haft lättare hitta okvalificerat arbeteatt

bland invandradevilket har inneburit arbetslösheten blivit högreatt
helabland kvinnor. arbetslöshet har medförtMännensmän än att

familjen och får arbeteförlorat sin position. kvinnornaNärstatus
eftersom längreundergrävs ställning ytterligare han inte ärmannens

den förbinder familjen med samhället utanför familjen. Dessutomsom
fadersroll förhållandenblir han ofta ifrågasatt i sin sina bam. Dessaav

medför familjer exil skiljer sig.många iatt

8 ArbeidNordisk Sosialt 1989.Soydan, krisbegreppet blivit jargong.H., Har en
82 landsting,Nyberg, Ankomsttiden. Omsorgsnänmden, Stockholms länsE.,
Stockholm 1986.
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undersökningI omfattade fyra städer tillfrågades högstadie-en som
ungdomar deltog hemspråksundervisningi spanska,i de boddesom om
tillsammans med båda sina föräldrar. 42 % svarade Motsvarandenej.
siffra för svenska högstadieungdomar 20% Skilsmässofrekvensenvar
för latinamerikaner i Sverige i fyragenomsnitt gånger högret.ex. är än

Ävenför totalbefolkningen. detta kan förklaras med förändrad ansvars-
fördelning mellan kvinnor och besvikelse lågkvalificerademän, över
arbetsuppgifter, social degradering eventuella tidigare erfarenhe-samt

fángelsevistelser och hemlandet.iter tortyrav
I Förebyggande psykosociala arbetsmetoder riktade tillrapporten

invandrade bamfamiljer beskrivs insatser till invandrade barnfamiljer
inom PBU, socialtjänsten och flyktingbyrån Stockholm.i Utgångs-
punkten för invandringsprocessen innebär svårärrapporten att en
social och psykologisk omställning. Av framgår primärtrapporten att
förebyggande arbete bland invandrade barnfamiljer i saknadesstort sett
inom nämnda institutioner. Rapporten pekar behovpå ett attovan av
utforma förebyggande psykosociala och erbjuda krisstöd i ettprogram
tidigt skede visar på metod kan gmppsamtalanvändas isamt en som
för hjälpa invandrar- och flyktingfamiljer i deras anpassning ochatt
integration i Sverige.

Utredningen föräldrautbildning stöd i föräldraskapet tillattom anser
föräldrar med invandrarbakgrund bör erbjudas individuellt eller i grupp
och sådant stöd bör från familjensutgå upplevelser och barnensatt
reaktioner.

8.8 Föräldrar med invandrarbakgrund och

barn/tonåringar

Utredningens bedömning
viktigtEtt för för invandrarföräldrar med tonåringartema0 grupper

och värderingar könsroller ochär påt.ex.normer om synen
tonårsflickor och tonårspojkar i Sverige, i förhållande till deni

kulturens synsätt.egna

Familjen barnens trygghet, föräldrarnasär orientering imen om egen
omvärld brister, de psykiski obalans och deras inbördesären ny om

relationer präglas konflikter och svårigheter, får barnen tungav en

83Familj i förändring. SCB 1992.
34Bravo, M., Förebyggande psykosociala arbetsmetoder riktade till invandrade
barnfamiljer. Omsorgsnämnden, Socialtjänsten FOU-byrån,Stockholm 1994.-
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bam Ung-föräldrarna får svårt vägleda sinabörda bära och attatt
betänkande:domskommittén skriver i sitt

bättrespråketbarnen snabbt behärska detmånga fall lär sig"I nya
detföräldrarnas guide in ifår rollenföräldrarna. Barnenän som

kontak-också fungera tolkar isamhället. Ibland får desvenska som
kommerFöräldrarnaoffentliga livet och myndigheterna.med detten

svårigheter inaturligtvis orsakakandärigenom i underläge. Detta
och fö-fostrareFöräldrarnas ställningfamiljerelationema. som

vadfattar tidigare föräldrarnaförsvagas.rebilder Barnen ärän som
sina jäm-svenska samhället.högtstående det Destatusmässigt i gör

föräld-gammalmodiga.föräldrarna Attoch kan tyckaförelser äratt
bådagodtagbara förebilder påverkarupplevsinte partersomrarna
föräldrarnaFörhållandet komplicerasdestruktivtpå sätt. attett av

över.vilket barnen kan skämmasofta tillhör lågstatusgrupperna,
med minstvisade ungdomaroch brottfamilj,studieEn uppväxt attav

och oftare harmed läxorfå hjälputlandsfödd förälder har svårt atten
sig.misskötervrede ungdomarnamedföräldrar omreagerarsom

ungdomar.svenskatider hållarestriktivareUngdomarna har änatt
antisocialtpåstarkareInvandrarföräldrar har sätt attett reagera

starkaresvenska föräldrar.barn Debeteende hos sina utövarän en
ochkontroll ungdomarsocial sinakänslostyrd äröveryttre mer

utanför hemmetungdomarnasdet gällerrestriktiva umgängenär om
kvällarna.

invandrarungdominförlivarbetänkandeungdomskommitténsEnligt
värde-ochidentitet,föräldrars etniskautsträckning sinai stor normer

och identi-samhörighetutvecklar känsladesamtidigtringar avensom
invandrareoch förhållanden Sverige. Ungafikation med människor

budskap, för-motstridigahanteraiutvecklar speciell kompetens atten
erfaren-sinaoklara etiska Genomförhållningssätt ochvirrande norrner.

vadsiglärtbland har ungdomarnaoch kamraterheter skolan, familjeni
användakan ställa sigförutsätter.olika situationer De attgenomom

efter vad situationenolika roller, alltumgängeskoder och spelaolika
efterföräldrarnaeller missledakan ledakräver. Ungdomarna egna

och främlingsskap.tillhörighetsyften och växla mellan
för-stöd i sinbehövainvandrarbakgrund kanmedFöräldrar annat

värderingar iSvenska ochföräldrar.äldraroll svenskaän upp-normer
inteföräldrar tillåterskrämmande. Mångafostran ofta attsig t.ex.ter

kortade bärellersvenska kamrater, pojkvännerdöttrar träffarderas att
föräld-förvilketskall bli försvenskade,rädsla för dekjolar attav

85 mångkulturella Sverige.invandrarungdomar detändå lika. iOlika Ommen
SOU 199 1:60.

BRÅ86 rådet.Brottsförebyggande 1992:1.Martens, PL.,
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innebär något okänt och skrämmande. Osäkerheten vad kon-överrarna
sekvenserna blir efter för barnens krav många för-gör attom man ger
äldrar förstärker uppfostringsidealoch överdriver de råder hem-isom
landet. Andra föräldrar har kunnat hålla fast gamla reglerinte vid sina
och saknar till. Konsekvensen blir då föräldrarna "geratt ta attnya

och barnenupp" vill.deatt gör som
föräldragrupperI för invandrarföräldrar med det därförtonåringar är

viktigt föräldrar möjlighet få jämföra svenskaatt attges upp-
fostringsideal, och värderingar med vad gäller såvälsinanormer egna
pojkar flickor.som

8.9 svenska institutionernaDe och det

mångetniska samhället

Utredningens bedömning
Institutioner arbetar med barn och familjer invandrartätai0 som
områden eftersträvabör rekrytera invand-personal medatt
rarbakgrund.

olika sammanhang beskrivsI det svenska samhällets svårigheter att
till den verklighetsig mångkulturellt samhälle in-ettanpassa nya som

nebär.
rapportMauricio Rojas skriver i ..denna omvandling haratten

bearbetatsemellertid inte mentalt eller Majoritetsbefolk-institutionellt.
tänker fortfarandeningen landet ochetniskt homogentsom om vore

institutionerna har inte till Sveriges befolkningsmässigaanpassats nya
sammansättning.

kartläggningI förebyggande förpsykosociala arbetsmetoderen av
invandrade barnfamiljer Stockholms socialförvaltning ochi motsva-
rande PBU-mottagningar, kritiserade Marcella avsaknadenBravo av en
samlad strategi. Hon fann brist vad gäller medvetenhetäven en om
behovet anställa kulturkompetent personal. socialtjänstenInomattav
och PBU andelen anställda med invandrarbakgrund mycket liten.var

förhållandeSamma märktes inom andra institutioner bar-tsom ex
navårdscentral och skola.

Samtidigt de svenska institutionerna har svårigheter mötaattsom
den mångkulturella verkligheten har många invandrarföräldrar, pånya

37Bevelander, Carlsson, Rojas. krusbärslandets förorter.I 1997.
88Bravo, M., Förebyggande psykosociala arbetsmetoder riktade till invandrade
barnfamiljer. Omsorgsnämnden Socialtjänsten FOU-byrån, Stockholm.
November 1994.
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med detkontaktytaisolering, ingenochgrund segregation annanav
sällanintedessa institutioner. En tjänsteman,samhälletsvenska justän

daghemmetpersonalen påbamavårdscentralen,bamsjuksköterskan på
för-de enda svenskakansocialsekreterareeller sompersonervaraen

kontakt med.äldrarna har
dessochintegrationsprocessenerfarenhetermedPersonal avegna

flykting-medmed människorarbetetviktig tillgång ifaserolika är en
medfrån tjänstemänmedverkanaktivinvandrarbakgrund. Genomeller

trovärdigaerbjudalättareinvandrarbakgrund detär att programegen
föräldrar.invandradeför

ochmed barnarbetarinstitutionerdärför allaUtredningen att somanser
medpersonalmedvetet bör rekryteraområdeninvandrartätafamiljer i

invandrarbakgrund.
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9 Föräldrar till barn med
funktionshinder

Utredningens bedömning
Föräldrar till barn med funktionshinder, bör erbjudandeutöver0

generellt föräldrastöd också erbjudas kompletterandeettom
föräldrastöd efter deras och barnens behov ochavpassat
önskemål.
Informationen till föräldrarna barnets funktionshinder bör ut-om
fonnas efter skedei vilket funktionshindret upptäcks.

angeläget projektDet och försöksverksamheter medär att
inriktning föräldrarpå till barn med funktionshinder kommer till
stånd och särskilda stimulansmedel för detta. Projektatt avsätts

berör frågor parrelationen bör prioriteras.som om
Högskolorna bör uppmärksammas på utbildning till distrikts-att
sköterska, bamsjuksköterska, barnmorska, läkare, socionom,
psykolog, familjerådgivare, lärare, förskollärare och
fritidspedagog bör innehålla kursmoment gälleräven som
kunskap och arbeteti med familjer med barn harmötet som
funktionshinder.
Fortbildning bör anordnas för distriktssköterskor, barnsjukskö-
terskor, barnmorskor, läkare, kuratorer, PBU-psykologer,
familjerådgivare, socialsekreterare, lärare, förskollärare, fritids-
pedagoger och andra arbetar med familjer medhar barnsom som
funktionshinder.

finns behovDet centralt utarbetat informationsmaterialettav som
kan användas i studiecirklar anordnas studieförbund ellerviasom
handikapporganisationer.

handbokEn till föräldrar bör framställas med syfte stärka ochatt
stödja föräldrar har barn med funktionshinder.som
Handikapporganisationer i samarbete med andra
frivilligorganisationer, landsting och kommuner bör stimuleras
till metodutveckling, utvärdering och spridning informationav

erfarenheter det gäller föräldrastöd till familjer harnärom som
barn med funktionshinder
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Utredningens förslag
för tillfälligregeringen låter utreda frågan förutsättningarAtt0 om

funktionshinder.föräldrapenning för föräldrar till barn med
ochSocialstyrelsen får i uppdrag i samråd med kommunerAtt att0

utvecklingen modeller för föräldra-landsting följa och stödja av
för föräldrar med barn med funktionshinderstöd samt att ut-

föräldrastöd.värdera olika former av

för utredningens bedömning9.1 Motiv

andraFöräldrar till barn med funktionshinder har behov somsamma
föräldrar och bekräftade och känna de dugerbli seddaatt att somav

såväl praktisktföräldrar. Föräldraskapet samtidigt krävandeär mer som
be-det praktiska värdansvaret kanpsykologiskt. Förutom att rent vara

föräldrarna sig itungande, ligger ofta påstort attett engageraansvar
sjukgymnastik, praktiskbarnets och behandling,träning anpass-ex.

utvecklingsbefrämjande akti-hemmet, språkträning och olikaning av
dekänna osäkra de ochviteter. Föräldrar kan sig görgör rätt omom

tillräckligt mycket för bam.sina
själva oftastlär eller mindreSådant andra barn sig sig ärsom mer av

vadfunktionshinder. Fråganalls lika självklart för barnet medinte om
och föräldrarna kanrimliga krav ställa på barnet kan väckasär attsom
begränsningar.behöva både barnets möjligheter och Attstöd i att se

nöd-skydda barnet från besvikelser kaninte alltid smärtsamt menvara
utvecklas, och frigöra sig.vändigt för barnet skall kunnaatt mogna

efterfrå-utbud olika stöd. FöräldrarSamhället bör ha ett typerav av
och utveck-information och kunskap barnets funktionshinderomgar

ochde information rättigheterlingsmöjligheter. Vidare behöver omom
hjälp samordning och myndig-samhällets olika stödinsatser medsamt

och stöd praktiska vardagsangelägen-hetskontakter. Behovet råd iav
föräldra-heter ofta föräldrar önskar också få stöd i sinMångaär stort.

föräldrautbild-roll. ske de träffar andra föräldrar,kanDetta attgenom
föräld-professionell rådgivning. Vissaning eller olika typergenom av

kontakt och erfa-behöver också terapeutiskt stöd. Möjligheter tillrar
efterfrågas.renhetsutbyte med andra föräldrar det alltidär nästansom

Behovet föräldra- och familjestöd olika perioderiav

skillna-Under spädbarnstiden upplever föräldrarna kanske såinte stora
Funktionshindretder mellan föräldraskap och andra föräldrars.sitt eget

kanske andra barn,inte så påtagligt. utvecklasBarnetännu är omsom
föräldrarna.och det kräver tålamod hosi långsammare taktän mer av
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Under förskoleåldem kanske skillnaderna blir tydliga och bar-mer
svårigheter uppenbara. skolstarten blir för laddadmånganets mer en

situation; då inte förr konfronteras föräldrarna funk-med barnetsom
tionshinder och dess konsekvenser. blir alltDet tydligare barnet äratt
annorlunda. barnet börjarNär skolan och under skolåren kansenare
därför både barnet föräldrarnaoch behöva mycket stöd och hjälp. Bar-

behov frigörelse ökar med åren och föräldrarna ställs alltmernets av
inför avvägningen mellan stödja barnets eller självstän-tonåringensatt
dighetsutveckling och samtidigt hans/hennes beroendeatt acceptera av
föräldrarna och andra vuxna.

Tonåringen ställer krav på klara själv, kanske till-sigstora att
med kamrater. funktionshinderVissa uppträder dessutom intesammans

förrän i tonåren skolios, epilepsi. Många föräldrar slits då mellan oro
för hur barnet ska klara handsig på och insikten barnets behovegen om

självständighet och liv. dilemma tonårsför-Detta har väl allaegetettav
äldrar för föräldrar till barn med funktionshinder blirgemensamt, men
dilemmat svårare. ställs andra föräldrar införDe på valetänmer prov

låta barnet misslyckas eller och hjälpa barnet tillatt över rätta.att ta
Ofta känner sig föräldrar i sin situation. Behovet attensamma av sam-
tala med andra föräldrar liknandei situation och utbyta erfarenheter är
ofta stort.

med olika funktionshinder och derasBarn livs situation

finnsDet 35 000 barn och ungdomar landeti i åldrarna 0-19 årca som
har behov funktionshinder.samhällets stödinsatser Tillpå grundav av
barn med funktionshinder brukar räknas utveck-barn med psykiska
lingsavvikelser, rörelsehindrade, hörselskadade och döva, ochsynsvaga
blinda barn, barn med ochautism autism-liknande tillstånd, barn med

ochDAMP andra så kallade neurologiska funktionsstörningar, t.ex.
dyslexi,ADHD, språk- och talstörningar. Till funktionshinder brukar

också räknas olika medicinska handikapp, allergiersvåratyper t.ex.av
och Funktionshindrets svårighetsgrad kan variera betydligt.astma.

allra flesta barn funktionshinderDe med i sinaväxer numera upp
familjer och går reguljära förskolori och skolor hemmet. Denäraegna
funktionshindradesvårt barnen inte kan bo hemma bor familje-isom

hem eller i gruppboende enheteri små under hemlika förhållanden in-
tegrerade i bostadsområden. Samhällets stöd har efterhand tillanpassats
denna utveckling och riktas dag till familjeri och andra finns närasom
barnet vardageni i förskolor och skolor.t.ex.

89 och ungdomarBarn med handikapp. Allmänna råd Socialstyrelsen.1985:9.
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för barnlagregleratfinnsoch skolanförskolanBåde inom ett ansvar
särskilt stöd.med behovbarnoch andrafunktionshindermed av

kvalifi-detförhabiliteringsverksamhetsinLandstingen genomsvarar
fa-och derasfunktionshindermed olikaför barnexpertstödetcerade

sida.frånocksåfinnsmilj vissa statensFör ett ansvargrupperer.

öräldrastödF

föräld-förföräldrastöd/utbildningbetecknaskanVerksamhet somsom
habi-alltframför inomdagfunktionshinder bedrivs imedtill barnrar

LSS Lagenomfattasdeliteringsverksamheten. För omavsomgrupper
stöd enligtocherbjuds rådfunktionshindradetill vissastöd och service

barnomsor-PBU/BUP,bamhälsovården,ocksådenna lag, genommen
fåfunktionshindermedhar barn ettfamiljerkanoch skolan somgen

avlösar-ochmed bl. hemtjänstmedverkarSocialtjänstenstöd.viktigt a.
service.

beståbådekanhabiliteringsverksamhetemaFöräldrastödet från av
verk-förekommergruppverksamheter. Detochkontakterindividuella

föräldrar.ochför barnsemesterveckorochsommarlägersamheter som
ochregioninstitutionervid olikaocksåförekommerFöräldrakurser

Östergård ochBräckeUppsala,iBemadottehemmetFolkecentra, t.ex.
dövaexempelvisÅgrenska förspecialskolorVidGöteborg.stiftelsen i

handi-Vissaföräldraföreningsverksamhet.livaktigoftafinnsbarn en
familje-ochveckoslutskurserveckokurser,ordnarkapporganisationer

medverksamheterföräldrarådgivning,ocksåförekommerläger. Det
bl.a.beroendeemellertidvarierarOmfattningenkontaktpersoner, etc.

efter-bor,och efterdet gällerfunktionshindervilkenpå typ manvarav
punktvisoftautbyggt. Insatsemamycket ojämnt ärstödet är avsom

Föräldrastödet.utbyggnadbehovfinnskaraktär. Det ett stort avav
för-metoder iochinnehållutvecklabehovfinnsDet attstortett av

ochrättighetermedvetna sinaidagFöräldraräldrastödet. är omommer
landsting.ochfrån kommuneroch stödhjälpkräva förvad de kan

föräldrastö-forgällerdetoklarheterfinns vissa ansvaretSamtidigt när
huvudansvaretochinblandadeverksamheterochaktörerdet. Många är

lands-förlagstadgatvisserligenHabiliteringenotydligt. är ettär ansvar
itolkningsfrågadetsjukvårdslagen,ochhälso- ärenligttingen enmen

vilkaoch iföräldrastödomfattarocksåhabiliteringsansvaretvad mån
former.

be-svårighetsgrad kankaraktär ochfunktionshindretsBeroende på
förSituationenmycket olikastödettill familjenstöd ut.hovet enseav

skiljer sigbarnflerhandikappatutvecklingsstörtharfamilj gravtettsom
rörelse-med lättbarnharfamiljförfrån denmarkant ettt.ex. somen
behöverfamiljendet stödomfattningenochInnehållet ihinder. somav
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kan därför variera. således omöjligtDet ha fastställd form förär att en
föräldrastöd och föräldrautbildning kan tillgodose förbehoven allasom
föräldrar har barn med funktionshinder.som

allmänna föräldrautbildningenDen skall tillgänglig för alla för-vara
äldrar, för föräldrar till barn med funktionshinder. dessa för-även För
äldrar måste dessutom erbjudas kompletterande särskilt föräldrastöd.ett

När det gäller deltagandet deti föräldrastöd riktas till alla för-som
äldrar har föräldrar till barn med funktionshinder både till och be-rätt
hov delta föräldrautbildningi på mödra- och bamavårdscentralen,attav
liksom deni vanliga föräldraverksamheten förskolan och skolan.i
Detta viktigt bl.a. för få kontakt med andra föräldrar bostadsom-är iatt
rådet och för få uppleva det i föräldraskapet.att gemensamma

föräldrastöd från föräldrarnasDet utgår specifika behov stödsom av
på grund barnets funktionshinder bör ha inriktning. Denav en annan
bör innehålla såväl information funktionshindret och tillrättenom om
samhällsstöd, specifikt stöd i föräldrarollen. Erfarenhetsutby-som mer

med andra föräldrar i situation centralt. Föräldrarnastet ärsamma egen
kompetens och förmåga och de behov de formulerarsjälva börsom
bilda utgångspunkt för all föräldrastödsverksamhet. Föräldrarna måste

delaktiga deras behov stöd diskuteras och själva kunna på-närvara av
verka insatsema.

gäller därför skapa flexiblaDet möjligheter för föräldrar till barnatt
funktionshindermed de kunskaper de har behov bryta iso-att attav,

lering och få inflytande den och barnets kon-situation iöveratt egna
takten med samhällsinstitutioner och förutsätter detDettaexperter. att
finns rad olika verksamhetsforrner och dessa efter lo-atten anpassas
kala förhållanden.

9.2 Information råd och stöd i samband med
upptäckt

Hur den första informationen föräldrartill med barn med funktionshin-
der ska utformas beroende funktionshindret upptäcks. Närär närav
föräldrar får deras barn har funktionshinder eller liderveta att ett av en
svår sjukdom, upplever de och besvikelse. del föräldrar kanFörsorg en
det lång tid de fulltinnan kan detoch älska sitt barnta ut näracceptera
har eller flera funktionshinder. tyckerDe kanske barnet har berö-ett att

dem den glädje de framsåg de väntade barnet. Inställ-vat emot när
ningen till barnet och dess funktionshinder påverkas hur föräldrarnaav
upplevt beskedet barnets funktionshinder har Beroende påatt getts.om

funktionshindret har upptäckts vid barnets födelse, underom senare
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blirhändelse/olyckssituationspeciellbarnets elleruppväxt genom en
olikartad för föräldrarna.mycketdenna upplevelse

födsbarnetupptäcks samband medfunktionshindretNär i att-

med funktions-barn födstill föräldrarinformationDen när ettgessom
barnetupplevelseföräldrarnas fortsattabetydelse forhinder har stor av

kommerde sedande olika verksamheterför förtroende föroch deras att
de fåttsjälvkänsla mycket sårbarFöräldrarnaskontakt med. närha är

färgas iinställning till barnoch deras sittfunktionshinderbarn medett
ochforlossningsavdelningenfått påbemötande de hargrad dethög av

tilltro ochochbemöts med respektföräldrarnaviktigtpå BB. Det är att
behöverframtiden. Föräldrarnabilderförmedlar realistiskaatt avman

till sigföräldrar och vågaduglighetpå sinofta hjälp med taatt tro som
särbehandlingförheller negativfårbam. Föräldrarna intesitt utsättas

få haalla andra,informationråd ochmåste fåpå BB. De somsamma
glädjekännaföräldrar och tillåtasandralika mycketbarnet hos sig som

förtvivlan.känna För-tillåtas sörja ochliksomlycka sitt barn,och över
påför hur personalenoch sårbaramycket lyhördaäldrarna är reagerar

tyckerochdepersonalen visarviktigtbarnet. Det att accepterarär att
denlyhörtföräldrarna bör påtill sätt,Informationenbarnet. ettgesom

tillfällen.och vid flera olikaflerasaklig, ibör stegvara ges

gradvisoch kanskeupptäcksfunktionshindretNär senare-

ifunktionshinder konstaterasfallförhållandevis fåDet i ettär som
tid innandärefter. Ofta dröjer detellersamband med födseln strax en

primärvård ellerbarnläkare inomOfta detkan ställas.diagnosen är en
föräld-informerardiagnos ochden ställerbarnklinikpå är somsom

Beroende påpsykolog eller kurator.exempelvistillsammans medrarna,
bampsykiater,gäller kan det ocksåfunktionshinder detvilket au-vara

föräldrar harflestamedverkar. dem.fl. Fördiolog, överläkare, som
Känslanutredande och ovisshet.tidbeskedet föregåtts attavav en av

underfram hos föräldrarnafel kan ha vuxitdet något ärär ensom
ochfylld och ängslan.har varit Dennalängre period, oroav orosom

föräld-påfinnas tid för lyssnaallvar, det måsteängslan måste på atttas
vad de har givithar gjorts ochundersökningarförklara vilka somrarna,

och någonmedmänskligt stöddåför resultat. Föräldrar behöver attett
med.tala

funktionshinderbesked deras barn harfårföräldrarNär ettattett om
ochkäntde flestafå bekräftelse på någotuppleva lättnadkan de atten

chock.och få Lättna-uppleva djupocksåkanske smärtavetat, enmen
och kun-informationoch behovblandas medden kan oro av merny
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skap. Informationen till föräldrarna i detta skede mycket känslig.är
Ofta behöver informationen flerai vid flera olika tillfällen.steg,ges

anslutningI till den utredning så småningom leder fram tillsom
diagnos bör föräldrarna få utförlig och anpassad informationen om
funktionshindrets karaktär och bamets utveckling och funktions-om
fönnåga inom olika områden. Det angeläget båda föräldrarna fårär att
denna information. Syftet med informationen skapaär att en gemensam
förståelse kan ligga till grund för planeringen olika insatser ochsom av
åtgärder. förtroendeingivandeEn och klargörande information kan
minska eller avlasta eventuella skuldkänslor. Genom dialog meden
föräldrarna kan också föräldrarnas kunskaper och erfarenheter efterfrå-

och tilltasgas vara.
Information barnets funktionshinder måste ofta ske vid fleraom

olika tillfällen i pågående Föräldrarna behöver smälta ochen process.
bearbeta infonnationen för kommasuccessivt till insikt sitt barnsatt om
funktionshinder. kanDet frågorNya uppstårsmärtsamvara en process.
kring barnet och det viktigt föräldrarna har kontaktpersonär att en som
känner barnet de kan återkomma till.som

Föräldrarna behöver inte bara information barnets funktionshin-om
der också fortlöpande råd och stöd i rad angelägenheterutan rören som
vardagslivet med barnet. Information samhällets olika stödinsatser,om
hjälp med myndighetskontakter och samordning stödinsatser ärav
också viktiga delar stödet. Hit hör också information hurav om man
kan komma kontakti med andra föräldrar handikapporganisa-genom
tioner eller på sätt.annat

När funktionshindret uppstår efter olycka eller till följden av-
sjukdom

Då barn kommer till sjukhus efter olyckshändelseett koncentrerasen
alla tillgängliga barnet.på Det sällan det finns möjlighetär attresurser
observera föräldrarna behöver stöd.även Om olyckshändelsen lederatt
till barnet får bestående kan beskedet detta upplevasatt ett men om

chock föräldrarna, de falli funktionshindret kanävensom en av synas
obetydligt i förhållande till skadans Föräldrarnas krisupplevelse iart.
detta sammanhang försvåras de oftast upplever skyldigasigattav som
till barnets skada och de skulle ha efter barnet bättre.att sett

Många föräldrar inte dessa skuldkänslor, läkaren kanske intetar upp
heller talar dem. känslorDessa måste emellertid på allvar. För-tasom
äldrarna kan ibland behöva hjälp i samband med informationenäven att

funktionshindret formulera och bearbeta sina känslor.om
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föräldrarollenStöd i-

handikapporganisatio-samhällets ellerföräldrarollen kan frånStödet i
rådgivning,individuella stödsamtal ochformsida i ge-avnemas ges

vardagen,ieller direktinterventionsamspelsintervention annannom
föreläsningar,föräldrastöd/utbildning i stu-samtgrupp genomgenom

famil-ochfamiljeveckorveckoslutskurser,diecirklar, samtalsgmpper,
för be-tidigt med dessa insatserkomma inviktigt attjeläger. Det är att

föräldrarmellanrelationeroch godasamspelsmönsterfrämja positiva
och bam.

beteendeför barnetsföräldrarnas förståelseökaSyftet bör attvara
hjälpabarnen,till samspel medförmåga positivtoch föräldrarnas att

vardagssituationer,problematiskakunna hanteraföräldrarna bättreatt
fåändamålsenligtkrävande beteende påbarnets sätt, attettmötaatt

för barnet. Dettillvaronskapa struktur iochfungerarutiner attatt
tillförmågahitta sinföräldrarna självahjälpadärvidhandlar attattom

vardags-påfungerande lösningaroch sinamed barnetsamspel egna
vik-ochföräldrarnas kompetens ärdetproblem. dettaI är somresurser

stället försidor, istarkapå barnetsfokuserastärka, liksomtiga attatt
brister.avvikelser ochtillatt se

till barnföräldrarofta någotFöräldrastöd/utbildning i är somgrupp
viktigtkanochhar glädje Detfunktionshinder attmed nytta varaav.

frågornaupplevaandra och ärkänna igen sig att gemensamma.genom
erfarenheter ochdelavarandrafå stödFöräldrarna kan attgenomav

kan avdramatiserasbarnet närOtillåtna tankarupplevelser. manom
Föräldrastödet/utbildningendem.intemärker äratt omensamman

funktionshindertill barn medföräldrarutvecklas förskulle kunna ge-
ochmellan kommuneroch samarbeteihandikapporganisationcmanom

landsting.

individuell psykoterapiochFamiljeterapi-

nödvän-detfunktionshinder kanmedföräldrar till bamvissaFör vara
fa-stödfåolika svårigheter,kombinationdigt, att genomavenp.g.a.

funktionshinder på-krissamtal. medBarnetoch stöd- ellermiljeterapi
fa-mellanovanligt relationernadet intefamiljen ochverkar hela är att

hanteraberedskapFamiljenshårdapåmiljemedlemmama attsätts prov.
bärandeochstarkapå hurnaturligtvispåfrestning berordenna extra

medbamEttfamiljemedlemmama varit innan.mellanrelationerna
skörafår denöverbelastninginnebära denfunktionshinder kan som

källa tillfamilj, eller blibrista i gemensamtrelationen att enga-enen
familjen.utvecklarochstärker,kraftsamling,och enarsomgemang
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9.3 Tydligare habiliteringsansvar för

föräldrastöd och samordning

Kommunens enligt socialtjänstlagen gäller för andra med-ansvar som
borgare och kan det gäller familjer med barn funktionshindermednär
innebära exempelvis avlösarservice, hemtjänst och kontaktperson.

har viktigBarnomsorgen också varit del socialtjänstens insatser,en av
detta ingår i skollagen från och med den januari 1998.lmen ansvar

Kommunerna också enligt skollagen huvudansvariga för barnär att
med funktionshinder får särskildadet stöd de behöver skolan.i

de tillhör personkretsen för stödFör LSS Lagengrupper som om
och för funktionshindrade delade mellanservice vissa insatsernaär

landsting.kommun och har särskilt erbjudaKommunen ett attansvar
insatser personell och avlösarservice medan landstingetassistanst.ex.

för rådgivning och personligt funktionshinderstöd. medBarnsvarar
har till förebyggande barnsjukvårdandra hälsovård,rättsamma som

ochoch barnpsykiatrisk vård. skall landstingen enligt hälso-Därutöver
sjukvårdslagen för habilitering och rehabilitering. Detta utgörssvara av

kvalificerat expertstöd kan ochbehandling, rådgivningett som rymma
stöd olika Stödet till det funk-yrkeskategorier. riktar sig både direktav

och dess kantionshindrade barnet till omgivning och detnärmaste vara
Under gåttorganiserat på olika år har utvecklingensätt. motsenare

samordning för habilitering olikaorganisationenav av grupper.
föräldraskapet används här bemärkelse ochstöd i i vidBegreppet

kvalificerade lands-alla de stödinsatser kommunerna ochavser som
till detingen till barn med funktionshinder komplement in-ettger som

reguljära verksamheter.inomsatser som ges
landstingets habiliteringsansvar till föräldrarI ingår också att attse

till barn med funktionshinder får tillgång kunskap de behövertill den
för kunna barn stöd och hjälp och de får stöd sin rolliatt rätt attge som

sjukvårdshu-föräldrar. de överenskommelser mellanI upprättassom
till barnvudmän och kommuner, det gäller det individuella stödetnär

med funktionshinder behov Uppläggningbör detta uppmärksammas.
och genomförande föräldraverksamhet bör enligt utredningens upp-av
fattning ske samverkan med handikapporganisationema.i nära

°° 1993:387 stöd och till funktionshindrade LSSLagen service vissaom
liknandeomfattar med utvecklingsstörning, autism eller autism-personer

tillstånd, bestående begåvningsmässigt funktionshinder eftermed betydande och
ålder våld sjukdom, ellerhjärnskada i föranledd eller kroppsligyttreavvuxen

uppenbartmed andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder intesom
svårigheterberor på åldrande, de och förorsakar betydande inonnalt är storaom

den dagliga därmed stöd eller service.livsforingen och omfattande behovett av
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Behovet samordningav-

Föräldrar till barn med funktionshinder har fler och djupgåendemer
vad andrakontakter med och olika samhällsinstitutioner änexperter

föräldrar Ofta kan dessa kontakter betydelse för bar-har. storvara av
välbefinnande. Föräldrarna uppleva detutveckling och kannets som

svårt ställa krav och hävda sin uppfattning gentemot experterna.att
kontakterFöräldrarna kan också uppleva de har mängdatt stor atten av

själva för samordna olikaadministrera och de måsteatt ta ansvaret att
insatser.

kan gällaFlera kan inblandade i expertstöd.instanser Detatt gevara
Ävenbarnsjukvård, bamhabilitering och barn- och ungdomspsykiatri.

från flera det viktig någonspecialiststödet instanser är att utseom ges
för familjerna lång-huvudansvarigorganisation att garantera ettsom

lokala for-siktigt stöd. Vilken väljer kan beroendeinstans avman vara
utsättningar.

för barnkommunens uppgift samordna insatsernaDet är ytterst att
föräldrar.information till barnens Kom-med funktionshinder och ge

enskildefor denverka för samordnas påskall insatserna ettattmunen
i kom-möjligt. kan finnas handläggareså fördelaktigt Detsätt som en
förför dessa frågor. Landstinget harhar attansvaret ansvarmunen som

funktionshinder-Föräldrar till barn medinformera sina resurser.om
ochkan enligt § begära kommuneromfattas LSS 10 attsom av -

planeradeindividuell plan beslutade ochlandsting överupprättar en
skall underrättaLandstinget och kommunengäller barnet.insatser som

denupprättade planer. Planen till för klargöravarandra är att en-om
olikamellan deskildes behov underlätta samordningeninsatser samtav

förhar särskiltindividen får stöd Kommunen ett ansvarav.organ som
samordningen enligt LSS.14 §

alltiderfarit fungerar emellertidEnligt vad utredningen inte sam-
ochbarnet från kommunenordningen mellan de riktas tillinsatser som

samord-det angeläget dennalandstinget. Utredningen äratt attanser
för-bestämmelser gäller ochning utvecklas enlighet med dei attsom

funktionshinder.föräldrar till barn medäldrarna fár stöd sin rolli som
lagstiftninghandlar här ellerDet inte attutan omnya resurserom ny

detta kan ske givnaarbetet och utveckla metoder så inomorganisera att
resursramar.

Tillfällig föräldrapenning9.4

allmänenligt lagen 1962:381Tillfällig föräldrapenning utges, om
tillfälligtförsäkring behöver hemma förtill förälder attstannasomen
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vårda sjukt barn under fall12 år, i vissa 16 år. Tillfällig föräldrapen-
kanning också barnets ordinarie föräldervårdare sjuk,när är närutges

behöver följa med barnet till bamavårdscentral, vid vårdbe-samtm.m.
hov uppkommer den andra föräldern besöker läkare mednär annatsom
barn till någon föräldrarna. Tillfällig föräldrapenning kan medutgesav

dagar60 barn och år.per
Enligt lagen 1962:381 allmän försäkring kap. har4 10 §om en

förälder, till barn omfattas 1 § lagen 1993:387 stöd ochsom av om
till funktionshindrade,service vissa till tillfällig föräldrapenningrätt

från barnets födelse fyllertill dess det föräldernåratt även närsexton
frånavstår förvärvsarbete samband med föräldrautbildning, besöki i

barnets skola besök förskoleverksamheteller i eller skolbarnsomsorg i
vilken barnet deltar kontaktdagar.

förälder till sjukt eller funktionshindrat har fylltEn barn inteett som
år har, enligt lagen allmän försäkring12 kap. till till-4 10 rättom a

fällig föräldrapenning föräldern behöver från förvärvsarbeteavstå inär
samband med

besök på institution för medverkan elleri behandling barneten av
för lära sig vårda barnet,att
deltagande kurs ordnasi sjukvårdshuvudman ien som av samma
syfte under punktsom anges
läkarbesök på grund barnet lider allvarlig sjukdom,attav av
läkarbesök behandlingen4. del i barnet,ärsom en av
deltagande i någon behandling ordinerad läkare iärsom av samma
syfte i punkt Lag 1993:743.som anges

Tillfällig föräldrapenning kan vidare enligt för vårdll § ettutges av
barn fyllt tolv år inte år de fall barnet grundi påsextonsom men av
sjukdom, psykisk utvecklingsstörning eller funktionshinder iärannat
behov särskild tillsyn eller vård.av

Enligt vad erfarit bestämmelserna vållatutredningen har i §10 a
svårigheter för föräldrar har barn funktionshinder.vissa med För-som
säkringskassoma tycks olika bedömning "kursvadgöra ärav som som
ordnas sjukvårdshuvudman. förekommer föräldrarDet attav som
deltar i kurs fått olika besked från respektive försäk-har sinasamma
ringskassor angående möjligheten få tillfällig föräldrapenning. Vissaatt
har därvid beviljats tillfällig föräldrapenning, medan andra har be-inte
viljats detta.

Enligt Riksförsäkringsverkets tillfällig föräldra-anvisningar kan
penning betalas kursen/utbildningen sjukvårds-anordnasnärut av
huvudman utbildningenoch huvudsakligen inriktad på utbildningär
och information barnets sjukdom eller funktionshinder samt attom

föräldrarna psykosocialt stöd deras föräldraroll. måstei svåra Detge
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enskild prövning i varje enskilt ärende förutsättningargöras en om
för till finns.ersättningrätt

Utredningen det angeläget föräldrarna har möjlighet delta iatt attser
sådana kurser villkor. också sjukvårds-på lika Det angelägetär att
huvudmännen möjligt samordnar kurser med handikapporganisa-om

för få med deras kompetens vad gäller föräldrarnas behovtionema att
stöd.av
Stöd föräldraskapet handlar inte enbart kurser/utbildningi utanom

där föräldrar till barn med funktionshinder kan träffas förom grupper
få råd och varandra, familjeläger, veckoslutsträffar ochstödatt av

därförseminarier. Utredningen det vad gäller kap. 10 § 24attanser a p.
lagen försäkring medi allmän enligt bör förtydligas attom ovan

föräldraskapet/foräldrautbildning.begreppet kurs stöd i Detäven avses
skulle därvid angeläget anordnaren kanävenatt vara envara
handikapporganisation.

det angeläget lyfta dessa frågor for visaUtredningen har attsett att
funktionshinder.på brister kan drabba föräldrar till barn med Detsom

stödangeläget föräldrar till barn med funktionshinder får iär gottatt ett
trygghet de såsitt föräldraskap för de skall kunna sina barn denatt ge

bidrar tillväl behöver och för de skall få adekvat kunskapatt ensom
utveckling för barnet.positiv

bakgrund vadUtredningen föräldrautbildning föreslår mot avom
anförts frågan förutsättningarregeringen låter utredaattsom ovan om

för tillfällig föräldrapenning för föräldrar till barn med funktionshinder.

information utbildning9.5 Utveckling - -

Metodutveckling, uppföljning och utvärdering

finns innehåll föräld-behov utveckla former och iDet ett attstort av
rastödet/föräldrautbildningen för familjer funktionshindrade bam.med
Utredningen föräldrautbildning stimulansmedelsärskildaattom anser
bör för försöksverksamhet tilloch projekt syftaravsättas att ut-som
veckla stödet till familjer har barn funktionshinder. skullemed Detsom
kunna gälla stöd till särskilda stöd,i dag har dåligtettgrupper som ex-
empelvis barn DAMP/ADHD utvecklings-med och andra neurologiska
avvikelser. Stöd till uppbyggnad nätverk där föräldrar kan stödjaav
varandra viktigt område. Projekt inriktade påär ett är ton-annat som
årsproblematiken i familjer där tonåring har funktionshinder ären
också angelägna, liksom projekt inriktade roll fa-på iärsom pappans
miljer med bam med funktionshinder. familjer medSyskonens roll i
barn med funktionshinder föremål särskilda projekt.bör också bli for
Andra proj bör få stöd metoder syftar till byggaär attsom som
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familjer harmellan barn och föräldrar ioch stödja samspelet somupp
med funktionshinder.barn

mellanutveckla samverkansarbetetbehovfinns vidareDet attett av
gäller för-detlandsting och handikapporganisationerkommuner, när

bamhabilitering,samarbete mellanProjekt innebäräldrastöd. som
eftersombampsykiatri lyftas frambarnhälsovård, barnsjukvård och bör

förformerutvecklingsbehov. kan handlafinns Detdet här stortett om
bildaochmellan olika professionervidgat erfarenhetsutbyte attett om

och m.fl.nätverk mellan föräldrar experter,
angelägetföräldrautbildning detUtredningen är attattanserom

andra ideella ioch organisationer,handikapporganisationer gärna sam-
metodutvecklinglandsting, stimuleras tillmed kommuner ocharbete

hartill familjerdet gäller föräldrastödoch erfarenhetsspridning när som
studiecir-material förtill utvecklingfunktionshinderbarn med samt av

till med funktionshinder.för föräldrar barnkelverksamhet
samråd med kommu-Socialstyrelsen iVidare utredningen attanser

utvecklingenuppdrag följa och stödjalandsting bör få ioch att avner
funk-barn medför föräldrastöd för föräldrar tilloch modellermetoder

utvärdera dessa.tionshinder attsamt av

MaterialproduktionInformation -

föräldrar tillroll medverka tillhar viktig iStudieförbunden attatten
kontaktnät med varandrafunktionshinder utvecklarmedbarn t.ex. ge-

föräld-Inför påstudiecirkelfonn. satsningarföräldragrupper inom
funktionshinderföräldrar till barn medverksamheter förrastödjande

användas iinfonnationsmaterialcentralt utarbetatfinns behov attav
handikapporganisa-anordnas studieförbund ellerstudiecirklar viasom

trycksakerinformationsmaterial kan omfatta såvälSådanttioner. som
individu-eller förför användning iVideofilmer och avsett gruppvara

till föräldrarhandbokkontakter. skulle också behövasella Det somen
och för-bemötandeockså rådinformation och kunskap men omger

medhar barnoch stödja föräldrarhållningssätt i syfte stärkaatt som
funktionshinder.

Utbildningsinsatser för personal

till barnföräldrarkommuner och landstingPersonal inom mötersom
funk-formerkunskap olikamed funktionshinder behöver avmer om

olika situationer,bemöter föräldrar itionshinder liksom hur manom
med för-individuellthur kan arbetahur kan arbeta i grupp, manman

och syskonens roll.äldrarna
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Yrkesverksamma inom barnhälsovården, socialtjänsten och den
barnpsykiatriska verksamhetenPBU/BUP har inte alltid så stor vana

arbeta familjermed där barn med funktionshinderatt ingår attp.g.a.
dessa familjer ofta hänvisas vidare till landstingens habiliteringsavdel-
ningar eller barnkliniker. Dessa personalgrupper skulle därför behöva
lära sig familjer med barn med funktionshinder och sin rollmer om om
i förhållande till dessa familjer. viktigEn uppgift för dem skulle kunna

mobilisera familjens nätverk. gällerDet också ha insiktatt ochattvara
kunskap det speciella i familjen funktionshindret och attom p.g.a.
kunna åtgärder efter familjens specifika Vidaresituation. äranpassa
personalen vid familjerådgivningen kommuneni inte alltid attvan ar-
beta med föräldrar har barn med handikapp, situationentrots attsom
för många dessa familjer kan innebära behov stöd i par-relationenav av
och samarbeteti familjinom en.

Utredningen föräldrautbildning det angeläget personalattom anser
bamsjuksköterskor, läkare, kuratorer, PBU-psykologer, fa-t.ex.som

miljerådgivare, socialsekreterare och andra arbetar med familjersom
har barn med funktionshinder behöver särskild fortbildning. Dennasom

fortbildning skulle fördelmed kunna fleraför olikavara gemensam
yrkesgrupper.

Vidare bör Högskoloma uppmärksammas på utbildning till dist-att
riktssköterska, bamsjuksköterska, barnmorska, läkare, socionom, psy-
kolog, familjerådgivare, lärare, förskollärare och fritidspedagoger även
bör innehålla kursmoment gäller kunskap i med familjermötetsom
med barn med funktionshinder.
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Adoptivföräldrar10

Utredningens bedömning
be-adoptivföräldrar måsteföräldraskapet förstödBehovet i0 av

adop-föräldragrupper kommuners,och tillgodoses iaktas genom
studieförbundsoch regi.tionsorganisationers

adoptivföräldrar har aktuell informationangelägetDet är att om0
kommunen.finns tillgå idet föräldrastöd attsom

ochauktoriserade adoptionsorganisationemadeKommunerna,0
lokalregional ochmöjlighet till stöd förstudieförbunden bör ha

till föräldragiupper.utbildning ledareav
cirkelledarutbild-formför dennaSärskilda medel bör avsättas av0

ning.

Inledning10.1

år.för adoption varjekommer till Sverigeutländska barnOmkring 900
blivande för-för skall deutländskt bam adoptionfåFör emot ettatt ta

kommun.från socialnämnden sinfått medgivande iförst haäldrarna ett
§ 25 hasocialtjänstlagenbestämmelse iskall också enligtDe en ny

sådanaadoption. förvärvakunskaper för sin Etttillräckliga sätt att
adoptionsorgani-deltar de auktoriseradeföräldrarna ikunskaper är att

förberedandekommuner harföräldrautbildning. Vissasationernas
gruppsamtal.

taktbyggts iadoptivfamiljema har successivtSamhällets stöd till ut
ökat sedan 1960-talet. Kommunernasmed adoptionsverksamhetenatt

till föräldrarför stöd och rådsärskiltsocialnämnder har fått ett ansvar
internationell adoption.önskar genomförasom en

skallinternationella adoptionsfrågor, NIA,förStatens nämnd som
utländska barn,underlätta adoption i Sverigeverka för äratt cen-enav

i frågorinformationför tillsyn, kontroll ochtral myndighet med ansvar
sedan år 1980internationella adoptioner. NIA, ärrör egensomsom

verksamhe-för information1970-taletmyndighet, har sedan svarat om
myndigheter, organi-råd och stöd tillinternationell adoption,medten

organi-myndigheter,skall lämna biträde åtoch enskilda. NIAsationer
också förfrågor. Myndighetenoch enskilda i dessasationer ansvarar
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frågor auktorisation organisationer arbeta med inter-om av som avser
nationell adoptionsförmedling.

medverkar bl.a. tillNIA samordning och uppföljning social-av
nämndernas och socialkonsulentemas arbete adoptionsfrågormed och
frågor stödet till föräldrarna. Myndigheten producerar infonna-om
tionsmaterial och anordnar kurser och konferenser för socialsekreterare

hemutredningar och handlägger adoptionsärenden. harNIAgörsom
bl.a. givit handbok riktad till socialsekreterare och förtroende-ut en
valda handläggning internationella adoptionsärenden.om av

Under år har anordnat1996 NIA särskilda Fördjupningskurser om
hur socialsekreterama kan stöd till adoptivfamiljema. har nyli-NIAge

avslutat projekt resulterat i bok där åtröstettgen som en man ger
själva adopterade. Målgrupper för denna bok bl.a. ad-är ärvuxna som

opterade och deras familjer socialsekreterare hemutred-samt görsom
ningar.

Auktoriserade adoptionsorganisationer

auktoriserade adoptionsorganisationema harDe viktig roll i in-atten
formera och stödja adoptivföräldrar. dem får de blivande adop-Genom
tivföräldrama skriftlig information och möjlighet tala med någonatt

har erfarenheter internationell adoption direkt ellersom egna av per
telefon. organisationer har auktorisation medDe för arbeta in-attsom
ternationell adoptionsförmedling Förbundet Adoptionscentrum AC,är

FramföralltFöreningen Adoptioner BFA, Familj eföreningenBarnen -
för Internationell Adoption FFIA, InternationellBarnens värmer -
adoptionsförening 03V, Adoptionsgruppen AGSSkaraborg och
Adoption Child Care Association ACCA.

Adoptionsorganisationema ordnar utbildning och rådgivning för
blivande eller nyblivna adoptivföräldrar studiecirklar och mötengenom
kring adoptionsfrågor. Studiecirklama drivs ofta medi samarbete stu-
dieförbund. omfattar vanligen förberedande inför föräldra-De kurser
skapet, frågeställningar kring förskola, skola, olika kultu-tonåren eller

barnen kommer från.rer som
Studiecirklar förbereder föräldrar inför adoption mycketärsom en

välbesökta och dem adopterar90 % för första gången deltar.ca av som
främst föräldrar adopterarDet via deltarorganisationerna iär som som

sådana cirkelverksamheter. auktoriserade adoptionsorganisationemaDe
erbjuder kontaktpersoner, ordnar föreläsningar, utflykter,även möten,
fester för adoptivföräldrama skall kunna träffas och fåatt vetam.m.

adoption, barnens sociala och kulturella bakgrund.mer om
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Socialnämndens ansvar

besluthaadoption måsteutländskt barn förvill ettDen ta emot ettsom
socialtjänstlagenenligtsocialnämnden § 25medgivande frånom

hemut-socialnämndenbeslut skallInför sådant1989:620. göraett en
enskildadetskall förhållandena imed dennaoch sambandredning i

Familjerför vård hemmet utredas.ioch förutsättningarnahemmet som
försocialnämndenkan vända sig tillutländskt barnönskar adoptera ett
försighar bestämtinnan devägledningstöd ochfå råd, ävenatt annan
ad-förutländskt barnfåmedgivandeansöka ta emot ettattatt omom

option.
socialtjänstlagen,bestämmelse igällerjuliden 1997Från 1 en ny

tilltänktadeskall kontrollerasocialnämndeninnebär att§ 25, attsom
och derasbarntillfredsställande kunskaperadoptivföräldrarna har om

inne-planerade adoptionensinformerade denoch har blivitbehov om
bedöm-led iSoUl5. skall skeDetta1996/97:91,börd ettProp. som

utländskt bam. Denlämplighet förföräldrarnasningen emot ettatt taav
kontrolleraskall därvidhemutredningen attsocialsekreterare görsom

adoption.kunskaper inför sintillräckligaharblivande föräldrarnade
föräldraut-deltagande ipropositionen,enligtdet bör,de inte harOm

skalladoptionenförutsättning förföre adoptionenbildning attvara en
NIApådet får ankomma attPropositionengenomföras.få attanger

adop-auktoriseradebehövs.kunskaper Devilkabeskrivanärmare som
mödra-ellerkommunerstudieförbunden, vissationsorganisationema,

och regeringenföräldrautbildningerbjuderbarnhälsovårdenoch ser
punkt.på dennainitiativskäl för statligainga

delta imöjlighetfall sär-adoptivföräldrar har i vissaBlivande att
ordnasochsocialsekreterareledsskilda gruppmöten, genomav ensom

deltar iFöräldrari kommunerna.familjeomsorgenindivid- och som
hemutredning. Mötena ärha gått igenombehöver intesådana möten en

utred-fåförförutsättningheller någonobligatoriska och inte attinte en
främstAvsiktenmedgivande prövad. atteller frågan ärgjordning om

lik-andramed itillsammansmöjlighet,fåadoptivföräldrarna ska att
frågorledning, diskuterasakkunnigoch undernande situation om

ochbiologiskaadoptivbarnensför adoption,barnlöshet, motiv ursprung
förväntningar.

Vård"godfårtill barnetmedverkavidareSocialnämnden skall att
uppväxtförhållanden" attoch fostran och i övrigt genomgynnsamma

hjälp deoch"råd, stödadoptivföräldrarnablivandedelämna annan
personliga be-bör därförSocialnämndenbehöver" 26 § SoL. genom

och påför nämnden sättutsedda annatsärskiltsök representanterav
39 §förhållandena i hemmenmedväl förtrogenfortlöpande hålla sig

socialtjänstförordningen.
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Enligt 12 § i socialtjänstlagen skall socialnämnden verka för barnatt
och ungdom under och goda förhållanden, iväxer trygga näraupp
samarbete med hemmen främja allsidig personlighetsutveckling ochen

fysisk och social utveckling hos bam och ungdom......en gynnsam
Kommunen har, ändring dennai paragraf, den också gäl-attgenom en
ler barn har adopterats, särskilt tillgodose detett sär-attsom ansvar
skilda behov stöd och hjälp barn adopterat kan haett är närav som som
barnet väl har kommit till Sverige. Tillägget tydliggör socialnämndens

för adoptivbamen och för uppföljning faktiskthur det gåransvar en av
för de adopterade barnen i svenska familjer.

Barnhälsovården

Adoptivfamiljer erbjuds liksom andra barnfamiljer möjligheter till stöd
barnhälsovården.via kan delta förberedandeDe i föräldrautbildning,

träffa psykologkonsulent, förskolepsykologer knutna till bam-ärsom
bampsykiatriker, barnpsykologer och kuratorersamt äromsorgen som

knutna till barn- och ungdomspsykiatriska kliniker i Stockholm den
psykiska barn- och ungdomsvården. finnsDet vanligtvis också en
möjlighet anordna särskilda för adoptivföräldrar.att grupper

Tonårsperioden

Alltefter de adopterade barnen med utländsk härkomst ochväxer upp
sig tonårstiden blir de medvetna speciellasin bakgrundnärmar mer om

och börjar söka sitt och förklaringen till kommit tilljust deattursprung
flerSverige. Allt ungdomar eller adopterade vänder till desigVuxna

auktoriserade adoptionsorganisationema, socialnämnden eller medNIA
frågor sitt eller vill ha hjälp med kontakta barnhemsittattom ursprung
och eventuellt tillbaka. har utarbetatNIA särskild broschyrresa en som
riktar sig till de adopterade ungdomarna. Råd och stöd lämnas även
från adoptionsorganisationerna bl jourgruppsverksamhet ocha genom
telefonjour.

Adoptivföräldrama behöver också råd och stöd under denna tid. Ett
ha möjlighet till samtal med andra föräldrarsätt situationär iatt samma

cirkelverksamhet, föräldraträffar adoptionsorganisationemasigenom
ellerregi särskild kontaktverksamhet.

Exempel på verksamheter

Genom studieförbunden och Adoptionscentrum anordnas kurser över
ankomsthela landet för blivande adoptivföräldrar inför barnets AC:s

.

9 Enligt enkät har årNIA genomfört under 1996.en som
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l
från organisationer. Dettillgängliga för föräldrar andrakurser är även

blivande adop-förgruppsammankomsterförekommer startatsatt som
familjen.det barnet har kommit till Itivföräldrar fortsätter efteräven att

framåt.fall fortsätter dessa cirklar antal årvissa ett
lokala avdelningarnaAdoptionscentrum fungerar deInom som

adoptivfamiljer.gruppverksamhet för Denätverk ochför lokalacentra
och festerföreläsningar, utflykteravdelningarna ordnarlokala möten
samarbetehåll ordnas förskolor iadoptivfamiljer.för På vissa öppna

bam.adoptivföräldrar och derasstöd tillrespektive kommun,med som
blivandeeller kontaktpersonerlokal avdelning harVarje ett somen par

medsambandtill för information och råd iadoptivföräldrar kan ringa
adoptionen.

utvecklatInternationell FFIA harFamiljeföreningen för Adoption
adoptivföräldrardistansutbildning blivandemodell för som an-aven

delta iföräldrar bor på där det svårtvänds många är attortersomav
socialsekrete-adoptivföräldrar Mångaföräldrautbildning för i grupp.

distansutbildning.dennahar deltagit irare
erbjudsbörjat fundera adoptionpåinte ovanligtDet är att par som

förberedandekring adoption. kangruppsamtal i frågor Det vara
praktise-börjadeStockholmsmodellenenligt den s.k.gruppmöten som

Stockholm innebärsocialtjänsten i år 1975. Deninom att gruppenras
från socialtjänsten. Grup-fem och tvåbildas med fyra till personerpar

adopteradedetoch diskuterar barnlöshet,tillfällensamlas vid trepen
enligtinför barnet. Gruppernabarnet de förväntningaroch gervuxnas
skulleförberedelse för föräldrarna debättreuppföljningar än annarsen

ha fått.
Östersund några andra kommuner harSundsvall, och anammat en

föranvändsbenämnd egentligenamerikansk modell PRIDE attsom
syftetrollspel ochmetod bygger pårekrytera familjehem. ärDenna att

ökad självin-fåskall ställas inför olika frågor,föräldrarna därigenom
utländskt barn.till de vill adopterasikt och själva komma fram ettom

används metoderprojekt Allmänna BamhusetstödsInom ett som av
för utbilda utbildare Sverige.iatt

erbjuder adop-Stockholm och GöteborgAdoptionsrådgivningen ii
handled-gruppsamtaltivföräldrar enskild rådgivning, och terapi samt

personaladoptionsfrågor för inominformation utbildning ining, och
socialtjänst.barnomsorgen, barnhälsovården, skola och DennaPBU,

verksamhetavgiftsfinansierad. Liknandeverksamhet drivs ochprivat är
landstinget.finns Karlstad, där stöddi är avmen
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10.2 Motiv för utredningens bedömning och
förslag

För alla föräldrar föräldraskapetställer i sig krav mognadpå en som
och medvetenhet barns utveckling och behov detoavsettvuxen om om

sig biologiskt eller adopterat bam.rör Föräldrarett övervägerom som
adoptera utländskt barn står inför många frågor andraatt ett nya som

föräldrar inte har eller behöverinte ställning till innan de har fåttta ett
barn. Föräldrar till adoptivbarn upplever också många specifika krav
just för de adoptivförälder. de flestaFör blivande adoptivföräldraräratt

det relevantinte delta deni allmänna föräldrautbildningen formär iatt
föräldragmpper inför barnets ankomst. har frågorDe andra bio-änav

logiska föräldrar, nämligen knyta till förälders barn ochatt an en annan
barn annorlunda och har kulturbak-att ta emot ett utsom ser annan

grund svenska bam.än
Föräldrar adoption utländskt barn ställs införöverväger ettsom av

många oförutsedda frågor. Före eventuell adoption det därförären
viktigt de blivande adoptivföräldrama har tänkt och diskute-igenomatt

förutsebara komplikationer och konsekvenser förknippaderat ärsom
med föräldraskap till utländskt barn och de beredskapharett att att ta

adoptivbarn sitt Adoptivföräldrar kan också haemot ett eget.som
känslor skuld inför de svårigheter deras adoptivbarn kan haav som
upplevt tidigare i sitt liv. kan blivandeDe föräldrar ha genomgåttsom
så många undersökningar och diskussioner före adoptionen deatt anser

de måste klara sitt barn bättre andra föräldrar.att änav
föräldrarnaNär funderar på adoptera barn börjar de också in-att ett

försig hur barn utvecklas, barns behov vad krävsochtressera som av
föräldrar. Socialnämnden beslutar medgivande för föräldrarna att taom

barn för adoption och skall förvissa sig föräldrarna fåremot ett attom
den förberedelse de behöver adoptivföräldrar. Föräldrarnassom som
ökade kunskap barn och adoption bidrar införtill trygghetstörreom
såväl mottagandet barnet de har fått barnet.närav som

samband medI makar adoptera utländskt barnatt överväger att ett
kan de ha behov särskilt stöd och hjälp såväl från samhällets sidaav

från adoptionsorganisationer formi föräldrautbildning isom av grupp
och föräldrastöd andra blivande föräldrar får. Samhället harannat som
också behov medverka till föräldrarna väl förbereddaett att att ärav
inför föräldraskap.sitt Den lagstiftningen innebär också utökatettnya

från samhällets sida inför adoption utländskt barn, liksomettansvar av
efter barnets ankomst. barnetNär adopterat och under barnetsär upp-
växttid i Sverige har adoptivfamiljema minst lika behov för-ett stort av
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specifikaandra familjer, också utifrån sinäldrastöd och hjälp mensom
land,frånadoptivfamilj med barnsituation är annatett ett ensomsom

upplevelserfamiljeförhållanden och svårakultur, ibland okändaannan
angelägetföräldrautbildning detbakom Utredningensig. attanserom

måstetill blivande adoptivföräldrarbehovet stöd i föräldraskapetav
tillgodoses.beaktas och

hemut-skall, den socialsekreterareKommunerna görsomgenom
kontrollerasocialtjänstlagen,enligt den bestämmelsen iredningen, nya

adop-inför sinföräldrarna har tillräckliga kunskaperde blivandeom
deltadärvid rekommendera föräldrarnaSocialselcreteraren kantion. att

töräldrastöd/utbildning.studieförbundenselleri organisationemas
landethelatillgänglighet tillställer ökade krav påDetta övergrupper

ledare.för utbildaoch på attresurser
adoptivföräldrar,för blivandeerbjuda kurserLandstingen kan men

biologiskamed kurser förallmänhet inte samordnasdessa kurser kan i
ordnaBamhälsovården kanbarn.föräldrar sär-attväntar genomsom

till Sverige,efter barnets ankomstför adoptivföräldrar,skilda grupper
värde-och behov, barns hälsa ochutvecklingkunskap barns ettomge

fullt stöd föräldraskapet.i
auktoriseradeför föräldrar deStudiecirklar och or-genomgrupper

till blivandeför föräldraskapetbetydelse stödet iharganisationerna stor
har adopteratmellan föräldrarför kontakternaadoptivföräldrar och som

spridddockadopterar utländska barnföräldrarbam. Gruppen ärsom
förhållande-bam adopteras varje åroch antalethela landet äröver som

anledninglandsting. finns därför inteoch Detfå i varje kommun attvis
kan detställetcirkelledarutbildningar i alla kommuner. Iorganisera
ochsamordnasutbildningen cirkelledareangeläget ut-avvara mer

studieförbundmellan landsting,samarbete kommuner,vecklas genom
auktoriserade adoptionsorganisationema.och de

kringsamarbeteföräldrautbildning dettaUtredningen attanserom
också linjeligger ioch stödjas.ledarutbildningen bör Dettauppmuntras

lagbestäm-kommunerna enligt denstöd förväntasmed det nyasom av
där kommunerna sinsocialtjänstlagen,melsen i 12 § i omomsorg

och hjälpstödsärskilda behovungdom skall tillgodose debarn och av
försärskilda medel börkan finnas." Utredningen avsättasattansersom

cirkelledarutbildning.denna form av
ökabehovalltefter barnet haFöräldrarna kan också växer attavupp

börjaroch tonåringars situation. Barnenkunskaper skolbamssina om
svenskaidentitet i detbakgrund och sindå fundera sin etniskaöver

med7-12-årsåldem ochmed barn isamhället. Adoptivföräldrar ton-
individuellt eller ioch behov stödofta specifika frågoråringar har av

adop-mellan adoptivföräldrarStudiecirklar eller träffar genomgrupp.
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tionsorganisationema kan då bidra till bygga och stärka famil-att upp
jemas nätverk.

Utredningen vill också framhålla det angeläget det finnsäratt att
aktuell information det föräldrastöd/den föräldrautbildningom som
finns tillgå för föräldrarna. Sådan information bör spridaskunna viaatt
kommunerna, landstingen, studieförbunden, adoptionsorganisationema,
biblioteken och via internet.även
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Stöd till Vissa övrigall grupper -

riktad föräldrautbildning

Utredningens bedömning
Stöd till föräldrar sviktar i föräldraskapsitt bör nät-som vara
verksstärkande och praktisktVisa på barns utveckling och behov.

angeläget socialtjänstenDet initiativ till tvärfackligaär att tar
konferenser för utveckla samarbetet mellan dem arbetaratt som
med barn familjeroch i kommunen för undvikaatt ut-ogynnsam
veckling hos barn.
Alla familjehemsföräldrar bör erbjudas föräldrautbildning. Sådan
föräldrautbildning bör del reguljärasocialtjänstensvara en av
verksamhet.
Verksamheter syftar till stöd föräldraskapet skall till-isom vara
gängliga för föräldrar med fysiska funktionshinder.

Utredningens förslag
Folkhälsoinstitutet fårAtt i uppdrag till utveckling,stimuleraatt

spridning och utvärdering projekt för infor-förebygga ochattav
kvinnlig könsstympning och dess be-skadeverlmingar imera om

rörda invandrargrupper, för personal i verksamhetersamt som
föräldrar från länder där kvinnlig könsstympning praktise-möter

ras.
SocialstyrelsenAtt får i uppdrag utveckla sprida erfaren-ochatt

heter förmetoder verksamheter syftar till stödja miss-attav som
handlade kvinnor föräldraskap.i deras

BRÅ får uppdrag föreslåAtt i metoder till för fåregeringenatt att
fram bättre statistisk redovisning barn iöver växeren som upp
hem där modern för misshandel.utsätts
Att Socialstyrelsen får uppdragi utveckla metoder för stöd iatt
föräldraskapet till fader har misshandlat sitt eller sina barnsom
eller barnets och har med barnet ellerumgängesrättmor som
barnen.
Att Kriminalvårdsstyrelsen får föri uppdrag utarbeta rutineratt

få fram vilka fångar inom kriminalvården har bam.att som
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BRÅ föreslåBrottsförebyggande rådet får i uppdrag hurAtt att0
för statistik antalet barn till och kvinnor påmänett system om
utformas.anstalt kan

för hurSocialstyrelsen får uppdrag utveckla metoderiAtt att so-0
place-stöd föräldraskapet till föräldrar medcialtjänsten kan ige

rade bam.

Inledningl 1.1

föräld-direktiv skall utredaren fram modeller förEnligt utredningens ta
skallrautbildning till föräldrar sviktar sin föräldraroll. Utredarenisom

vilka erbjudanden den organi-belysa inte nåsäven grupper som av om
föräldrastödet vad kanserade föräldrautbildningen och och görassom

för dessa föräldrar.nåatt
för för-exempel på olika former stöddetta kapitel utredningenI ger av

till social-äldragrupper med behov riktat stöd. Hänvisning görsav
delfamiljeomsorg för ansvarsområdet dvs. dentjänstens individ- och

myndighetsutövande verksamhet gällersocialtjänstens ansvarav som
för och handläggning enskilda ärenden.av

sviktarbehandlas i detta kapitel föräldrar i sinGrupper ärsom som
länder därföräldraroll psykosociala skäl, invandrarföräldrar frånav

kvinnlig praktiseras, misshandlade mödrar, fäderkönsstympning som
medoch fängelse, föräldrar place-har misshandlat, ipappor mammor

föräldrar fysiska funktions-rade barn, familjehemsföräldrar och med
till adoptivför-hinder. särskilda kapitel behandlas stöd i föräldraskapI
till invandrar-äldrar, till föräldrar med barn med funktionshinder och

och flyktingföräldrar.
diskuteraFöräldrar har speciella kunskapsbehov och behov attav

nåmed andra med liknande erfarenheter. del föräldrar svåraEn är att
föräldraskapet. särskilt föräldrarmed erbjudanden stöd i gällerDetom

livssituation från flertalets grund akut kris,skiljer sig på t.ex.vars av
skillnader.sociala problem, handikapp eller språkliga och kulturella

samhälletföräldrar kan tyngda inteDessa så sin situation attvara av
verksamheterkan utgå från de har kraft kräva eller söka pårättatt att

föreningslivet studieförbunden.gäller föräldrastöd i eller host.ex.som
framtid särskiltSamhället bör med tanke på barnens ha attett ansvar

erbjuda stöd i föräldraskapet till dessa föräldrar.
Enligt vad Utredningen föräldrautbildning erfarit kommer Barn-om

psykiatrikommittén till 1997/i sitt betänkande årsskiftet 1998 i sär-att
skild ordning behandla barns behov stöd till följd förälders miss-av av
bruk, psykisk sjukdom, akut fysisk sjukdom förståndshandikapp.och
Utredningen föräldrautbildning belysaväljer därför inte nämnareattom
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behovet föräldrastödjande till dessainsatser Utredningenav grupper.
vill ändå påtala samhällets för uppmärksamma dessa barnattansvar
och deras föräldrars behov stöd föräldraskap.i sittav

11.2 Föräldrar sviktar i sitt föräldraskapsom

Utredningens bedömning
Stöd till föräldrar sviktar i föräldraskapsitt bör nät-0 som vara
verksstärkande och praktiskt barnsvisa på utveckling och behov.

stödFör till dessa familjer det angeläget socialtjänstenär att tar0
initiativ till tvärfackliga konferenser för samarbetetutvecklaatt
mellan dem arbetar med barn och familjer.som

Motiv för utredningens bedömning

välTrots utbyggt samhälleligt skyddsnät många barnett växer upp un-
der förhållanden inverkar negativt deras Socialar-på utveckling.som
betare, sjuksköterskor, förskollärare, lärare, ochläkare, kuratorer psy-
kologer dagligen familjer där föräldrar omsorgsför-sviktar i sinmöter
måga. dessa familjer finns barn för grader för-I olikautsättssom av
summelse, ochvanvård och föräldrar med samlev-svåraövergrepp

problem.nads- och sociala
Vid kännedom bristande och barnmisshandel kanom omsorg perso-

nal inom skola, vård och ställas inför personliga ochsvårat.ex. omsorg
yrkesmässiga val. konfronterasAtt med situationer där föräldrar inte
förmår barn ochsina trygghet och påvågaatt attge omsorg reagera
sådana missförhållanden ställer, regler anmälnings-och lagartrots om
skyldighet, krav omgivande samhället.på detstora

Olika yrkesgrupper har ofta olika skad-på vad kansynsätt som vara
ligt i barns uppväxtförhållanden och vad skall betraktassom som om-
sorgssvikt hos föräldrar. föräldrar föräldraskapOm sviktar i sittsom
skall kunna tillgodogöra stöd från detsig samhället kräver det att pro-
fessionella nätverket signaler till.på inte allt står rättattreagerar om
Samarbete yrkes- och verksamhetsgränser förökar förutsättningaröver

tidigti skede erbjuda stöd föräldraskapeti till föräldraratt ett som
sviktar foräldrarolli sin och för upptäcka och skydda barn faratt som
illa.

92Killén, K., Svikna bam, WahlströmWidstrand, 1993.
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Exempel på tväifacklig utbildning

Stockholms stad har kommunstyrelsenI under år beslutat1997 att ge-
nomföra lokala utbildningsprogram riktas till samtliga yrkesgrup-som

familjer.barn och utgångspunktProgrammet sin imöter tarper som
socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Verksamheten riktas till
såväl den personalen, till landstingspersonal företrädareochegna som
för intresseorganisationer och föreningar. tänktDelar ärprogrammetav

genomföras integrerade och områdesbaserade och syftariatt grupper
till bilda lokala professionella nätverk. de lokala nätverken detI äratt
tänkt fram efter de be-arbeta verksamheter avpassadeatt gemensamt
hov barn och föräldrar har närmiljön. skall delta-i Programmetsom ge

bild stadsdelen, kunskap ochgarna en gemensam av ge vars ensom
verksamhetsområden och förmedla allmän förbaskunskap ansvaretom
barn riskerar fara syftar förilla. till förstärka samarbetetDetatt attsom

familj och utveckla lokal samverkan för tidigt uppmärk-utsatta att atter
barn och föräldrar kan behöva skydd och stöd.samma som

Riktade till föräldrar med olika former psykosociala svå-insatser av
righeter förekommer flestainom individ- och familjeomsorgen på de
håll landet. Oftast riktade till skeri de småbarnsföräldrar och iär sam-
arbete familjeomsorgen, bamhälsovår-mellan individ- och mödra- och
den, bampsykiatrin, ungdomsmottagningar och studieförbund. Det är
vanligt sådana verksamheter vid förskolor eller fa-äger öppnaatt rum
miljecentraler. har socialsekreterare naturligt samarbete medDär ett
andra personalgrupper föräldrar. Metoder och innehåll vari-mötersom

utifrån sammansättning och behov.erar gruppens
Vanligt förekommande gmppverksamhet för ensamståendeär

med föräldrar,små barn, invandrarkvinnor, blivandemammor unga
föräldrar eller frånskildamycket ochärmammor som unga, pappor
med Gruppverksamhetema återkommandehar oftaumgängesrätt. ett

kan handla laga handar-Det och tillsammans,tema. ätat.ex. att matom
beta, konversera lätt svenska eller lära Samtidigtpå sig babymassage.
finns det ofta socialpsykologisk aspekt lära föräld-går påut atten som

och bekräfta sina barn, deras framsteg förbättraoch påatt attrar se re-
lationen föräldrar bam.-

Alla föräldrar kan skedei något under barnens svikta i sittuppväxt
föräldraskap. kan beroDetta på har vårdkrä-t.ex. att extremtettman
vande barn eller tillfälligt hamnat i situationatt extremman en av press.
Socialtjänstens individ och familjeomsorg har för erbjudaansvaret att-
föräldrar lämpliga stödinsatser och för bedöma pågå-ansvaret att om
ende insatser räcker till i familjer där föräldrar föräldra-sviktar i sitt
skap. Sådana insatser måste alltid föregås social utred-av en noggrann
ning.
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Socialtjänstens syftar första hand föräldrarinsatser i till hjälpaatt att
harinse de problem, kunna formulera ochsina behovatt ett att att mo-

tivera dem och använda detsig stöd erbjuds. Föräld-att ta emot av som
rastärkande verksamheter anordnats för föräldrar sviktar i sittsom som
föräldraskap bör stärka föräldrarollen, möjligheterskapaatt attvara
praktiskt visa på barns utveckling och behov och stärka de socialaatt
nätverken. skall socialtjänstens individu-Det inte insatser såsomersätta
ellt bistånd eller bistånd stället komplement tilli i utgörautan ettgrupp,
samhällets övriga insatser.

Exempel på med föräldrastödverksamheter riktat

finns framgångsrika behandlingsmodeller föräldra-Det för förbättraatt
barnrelationen. för olika föräld-Gemensamt metoder de stärkerär att

självkänsla och lyfter fram deras betydelse för bam. Genomsinararnas
familjebehandling hemmen kan familjeterapeuter/familje-i t.ex.
behandlare uppdrag socialtjänsten hempå arbeta enskilda familjersiav
med olika vardagssituationer och samspelsmönster.

förmetodutvecklingsprojekt familjen delaktig iEtt att göra mera
planeringen socialtjänstens Kommunförbundetsinsatser Svenskaärav
projekt med s.k. familjerådslag, Kommunförbundetspågår i regisom
sedan hösten 1995. Projektet har stöd från Socialdepartementetäven
och Socialstyrelsen. amiljerådslag för förmå familjer,F metodär atten

barn aktuella för insatser enligt socialtjänstlagen, och derasärvars an-
delaktiga diskussionerhöriga, bli i och i planeringen kring barnet.att

familjerådslagviktigaste inslaget i familjen bjuder inDet ett är att
anhöriga och närstående de vill Familjerådslagetha med.personer som
förbereds genomförs bådeoch samordnare fristående frånärav en som
socialtjänsten och familjen. Modellen familjen självgår på det ärut att

kommer fram till beslut hur deras barn skall fostras och växasom om
familjens godkänns socialtjänstensOm plan socialtjänsten blirupp. av
stödja familjen Modellenoch hjälpa genomföra plan.sinatt attansvar

slut.skall utvärderas projvid
Borås har förebyggande tillI arbete, "Hela kedjan riktatett gra-

vida kvinnor och familjer med barn åldrarna utvecklatsi år i0-6 sam-
verkan mellan barnhälsovården, individ-mödra- och barnomsorgen,
och familjeomsorgen, kyrkan, försäk-svenska arbetsförmedlingen och
ringskassan. Syftet upprätthålla och utveckla kedja primärtär att en av
och sekundärt förebyggande för föräldrararbete med små bam.
Verksamheten ochinnefattar verksamhet, spädbarnsgruppöppenen
familjeförskola.

Ändring93 socialtjänstlagen.Prop. 1996/97: 124. i
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till föräldrarerbjudandegenerelltverksamhetenDen är ettöppna
och läraerfarenheterkan utbytaåldern år däroch barn i 0-7 avvuxna

och erbjudabryta isoleringSyftetoch varandras bam.varandra är att en
stöd kan få sådant.behov riktatfamiljer harmötesplats där avsom

psykosocialamedgravida kvinnortill förSpädbarnsgruppen är
Syftetår.månaden till barnetåttonde ärproblem från attär ettcaca

barnochstärka samspeletföräldrarollen,stärka modern i samtmor
mödrarmed andraskapa kontakter

. Syftetåldern l-6 år.föräldrar och barn itill förFamiljeförskolan är
barnets be-demföräldraroll, hjälpastärka föräldrar i deras attär att se

stödjaoch gränssättningför vardagsrutinerhov, modeller samt attge
sysselsättning.medföräldern komma igångatt

årl997novemberkommunfullmäktige beslutades iStockholms attI
vidareutvecklaochför organiserastadsdelsnämnderna attansvarge

uppdragkommunstyrelsen iföräldrastödoch riktatallmänt attsamt ge
för spridautbildningspaketoch framkonferensanordna attetttaatt en

stöd igällermetodutveckling vadtilloch stimuleraerfarenheter
föräldraskapet.

projekt-erhållitharstadsdelsförvaltning i StockholmNorrmalms
medförsöksverksamhetförkommunstyrelsenfrånmedel att starta en

utveckla ochProjektets syfteföräldrastöd. prövaoch riktat är attöppet
föräldra-stöd i sittbehöver allmäntföräldrarför stärkametoder att som

sviktar i sintill föräldrarriktat stödutvecklaskap och att omsorgs-som
för-distriktetssamarbete medplaneras iVerksamheten öppnaförmåga.

skola.
mobilisera sinamöjlighetföräldrarProjektet skall att resurser, gege

ochkontaktmöjlighet tillutveckling ochbarnskunskap gemen-geom
kunskapföräldrarnaTanken ocksåmed andra.skap är att om sam-ge

för-ingår ide föräldrarbarnfamiljer ochförhällets att somresurser
verk-denstöd för varandra. Iskall kunna öppnaäldragrupper ettvara

för föräldrarkvällarfinns påtelefontid vissadelssamheten ingår att
samtalsgrup-bildaföräldratelefon, delsrådgivningönskar attsom

med småbarnföräldrarönskar. ärföräldrar så Förför somsomper
erbjuda rik-Stadsdelsförvaltningenföräldraroll kommerosäkra i sin att
kommerFöräldrarnapraktisk inriktning.med atttade föräldragrupper

bamavårdscentralema ellerhänvisas till genom so-genomgrupperna
cialselcreterare.
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1 1.3 Kvinnlig könsstympning

Utredningens förslag
Folkhälsoinstitutet bör få i uppdrag stimulera till utveckling,att0
spridning och utvärdering projekt förebygga och in-attav om
formera kvinnlig könsstympning.om
informera kvinnlig könsstympning och dess skadeverkningar0 om
till berörda invandrargmpper till yrkesverksammasamt mö-som

föräldrar från länder där kvinnlig könsstympning praktiseras.ter

Inledning

Kvinnlig könsstympning enligt med förbudLagen omskärelseär mot
kvinnor 1982:316 förbjuden i Sverige.av

FN:s barnkonvention,I artikel 24 3 stadgas "konventionssta-attp.
ska vidta alla effektiva och lämpliga åtgärderterna i syfte avskaffaatt

traditionella sedvänjor skadliga för barns hälsa". Enligt förar-ärsom
betena till konventionen kvinnlig könsstympning sådan sedvänja.är en

främmandeKönsstympning för den svenska kulturen och denär
väcker starka emotionella reaktioner. bemötaFör kvinnor och mänatt
med respekt låtit eller önskar omskära döttrar, krävs dju-sinattsom en

förståelse och medvetenhet den kulturella bakgrunden. För attpare om
erbjuda stöd till familjer eller syftei förhindra könsstymp-attgrupper
ning krävs utbildning information och upplysning.

Bakgrund

Kvinnlig könsstympning tretusenårig, djupt rotad traditionär en som
förekommer i afrikansk- muslimska länder i Centralafrika. Traditionen
har ingenting med islam finnsDet olika tradi-teoriergöra.att varom
tionen först har uppstått. Kvinnlig könsstympning har tillämpats i det
gamla Egypten och traditionen har sannolikt spridit därifrån tillsig
andra delar Afrika.av

Flickor könsstympas olika åldrar,i från spädbarn till puberteten.upp
Ingreppet vanligen flickorna mellangörs 4 och år i hemlän-10när är
dema, ofta under primitiva omständigheter. flickorna10-20 procent av
dör efter ingreppet. familjer exilFör i det vanligt skeringreppetär att
högre i oftasttonåren, i samband med dottern fåratt göraupp en resa

9 Tjänsteutlåtande till Socialnämnden 1996-10-17, Socialtjänsten Stockholm.i
Ärendenummer 18 1996.
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Honkvinna betraktas inteicke omskurenhemlandet.till En som vuxen.
icke köns-moskén.eller till Enböner gåfår be sinaoch inteär oren
länder däribosatt siggift. Familjerblistympad kvinna kan inte som

medkonfronterastillämpasoch inteförbjudentraditionen är nya syn-
identitetenförknippad med dendjuptså attTraditionen ärsätt. egna

och alla be-medmedvetenhet riskerna ingreppetmänniskor, trots om
sinamedför, väljer könsstympadetlivskvalitégränsningar i attsom

riskeraochutanför denställasriskera attdöttrar. Att att egna gruppen
för många.otänkbar situationogifta,förblirdöttrarna äratt en

bälteförekommer ikönsstympning tvärskvinnligmed ettSedvänjan
förekommer imuslimska länder. Detkontinenten iafrikanskadenöver

könsor-kvinnligadär detkönsstympningformerolikahuvudsak tre av
Infibula-fonnen,Vid denomfattning.olikabort i grövstaskärsganet

borthela könsorganomskärelse skärs kvinnornasFaraoniskellertion
prakti-könsstympningformkvar. Dennahål lämnasoch endast litet av
länderdedvs. frånochSomalia Eritrea,i100till närmare procentseras

flyktingarsnabbaste ökningenochför denståri Afrika största avsom
deliderkvinnor Sverigemånga iinnebärtill Sverige. Detta att av

flickorsmåmedför och mångaingreppetkomplikationer somsom
riskerar könsstympas.att

förlorarkvinnornasåomskärelse ingreppetFaraoniskVid är stort att
oftaefter ingreppetkomplikationerna ärochförmågasexuellasin

sammanhanginternationellaanvänds iårSedan någramycket svåra.
köns-kvinnligsvenskaMutilation", påGenitale"Femalbegreppet
köns-Kvinnliginnebär.vadbeskriver ingreppetbättrestympning, som

be-omskärelse därmanligmedjämförbarstympning inteär mannen
finnsintakt. Idagsexuella förmågandenochhåller könsorgan ärsitt en

blandkönsstympning, ärkvinnlig annatinternationell opinion mot som
praktiseras.områden där dengeografiskaiävenstor

kvinnligmed fråganarbetatsedan år 1992harSocialstyrelsen om
konferenserochföreläsningaroch harSverigekönsstympning i genom

tillframföralltspridits,könsstympningkunskapertillbidragit att om
medmetoderutvecklasjukvården.och Förhälso-personal inom att

år 1993Socialstyrelsenförladekönsstympning ettförhindrasyfte att
Hälsofräm-Invandrarförvaltning,Göteborgspilotprojekt hostreårigt

utarbetaingickuppdragetbam.och Iför kvinnor attjande åtgärder
bl.a.visade sigpersonalgrupper. Detolika attriktlinjer förförslag till

könsstympningupplysningreligiösmedicinsk ochdet varomgenom
erfaren-Projektetsfrånavstå ingreppet.familjerförmåmöjligt attatt
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heter redovisas i Den traditionensmärtsammarapporten av
Omsäter.Margareta

Projektet fick medel för ytterligare år för sprida kunskapett att om
erfarenheterna i kvinnlig könsstympning landet. viktig slutsatsi Enom
från projektet det finns starkt behov dessaökad kunskapär att ett av om
frågor både inom de där könsstympning förekommer och inomgrupper
personalgrupper familjer och barn där tradi-från områdenmötersom

har för fort-tionen Socialstyrelsens närvarande planeringautövas. att
med arbetet med motverka kvinnlig könsstympningsätta att .

Utredningens bedömning

utbildningGenom och upplysning inom de där kvinnlig köns-grupper
stympning praktiseras och utbildning ochtill personalgruppergenom
stöd till invandrarföreningar familjer från köns-länder därmötersom

förekommer, finns det förutsättningar siktstympning sedvänjan påatt
kan upphöra.

föräldraskapet1.4 Stöd i för misshandladel

kvinnor

Utredningens förslag
Socialstyrelsen bör få uppdrag spridai ytterligare utveckla ochatt0
erfarenheter metoder föroch verksamheter syftar till attsom

misshandladestödja kvinnor i sitt föräldraskap.
BRÅ bör få uppdrag föreslå föri metoder till regeringenatt att0

bättre statistisk redovisning barn hemiöver växeren som upp
där förmodern misshandel.utsätts

Motiv för utredningens förslag

Barn till misshandlade fårkvinnor lite uppmärksamhet myndigheterav
den akuta situation deras befinner Bland densigp.g.a. som mamma

personal och barn dessa saknas oftai situationermötersom mammor
kunskap hur kan samtala och vadstöd till barnenom man ge om som
inträffat. saknas förDet rutiner medvetandegöraäven att mamman om
barnens speciella behov och för stärka henne i hennes föräldraskap.att

BRÅEnligt statistik från ökade antalet kvin-polisanmälningar om
nomisshandel med 20 mellan åren 1990-1994. Från år 1994procentca

95Omsäter, traditionen,M., Den Göteborgs Invandrarförvaltning.smärtsamma
1996.
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Årskett. gjordes anmälningar.har märkbar ökning 1996 18 560ingen
misstänkta bekantaBland dessa fanns gärningsmän14 677 som var

hur kvinnormed offret. statistiken framgår inte mångaAv tyvärr som
andra harkan del inte har några ochhar barn, attanta attmen man en

flera än ett.
offer förStatistiska Centralbyråns intervjuundersökningAv om

våldshändelservåldsbrott endast samtligaframgår 25att procent av
kvinnor intepolisanmälan. anledning till våldhar föranlett En motatt

tid lever medalltid polisanmäls kan kvinnor under långatt somvara
våldet normalt, och intemisshandlar med tiden upplevermän somsom

brott.97 Andra kan uppleva våldetdefinierar det kvinnorett som ensom
Polis-utomstående har medangelägenhet ingenprivat göra.attsom

misshandelindelade ochvåld kvinnor ianmälningar ärmot grovom
psykisk misshandel.dessa rubriceringarringa misshandel. I ävenryms

misshandel.det oftast fysiskmisshandel polisanmäls sigNär rör om
misshandelssitua-ofta totalmisshandel kvinnor ingår iPsykisk mot en

tion.
misshandel ochför söka hjälp vidkvinnor räddaMånga trorär att

Andra ellerpolisanmälan.deras blir desituation värre gör troratt om en
harengångsföreteelse. flesta kvinnorhoppas misshandeln Deäratt en

skydd ellerde sökerdock blivit misshandlade många gånger innan gör
skyddkvinnor kan fåpolisanmälan. Misshandlade t.ex. genomen

individ- och familjeomsorgsocialtjänstenslandets kvinnoj ourer, genom
kommunens mottagningStockholm och Göteborg,eller i genomsom

sökerkvinnormisshandlade kvinnor. Många deoch boende för somav
deför kvinnorskydd har bam. Stockholm KriscentrumI attuppger

bam.skydd hos dem vanligen har eller tvåflesta söker ettsom
misshandlade leverderas mödrar har blivithar upplevtBarn attsom

dåligt,spänningstillstånd. rädda föri konstant De äterär attett somna,
misshandeln. Pojkaroch ofta på skulden förbevakar sin sigtarmamma

ofta sinabli slagna följersina mönstersett somsammasom mammor
slåss ide på de medNär störreär attmammorna reagerarpappor. arga

barnenföräldrar villutsträckning andra barn. Mångaän ogärna atttro
misshandeln. för-faktiskt har Deuppfattat så mycket de gjortsom av

och vill intehar misshandeln pågickklarar barnen sovit närattt.ex.
förstårvad har skett.dem i onödan Barnatt pratagenom om somoroa

eftersomlägger ofta skulden på sig själva,inte orsaken till våldet. De
medhar eller harbråken ofta kretsar kring något barnen gjortsom som

harslagnaupplevt föräldrarna har blivitdem Barn ettgöra. attatt som

96 Våldsbrott. Brottsförebyggande rådet. GotabOlsson 1996M.,
97Lundgren 1989.



SOU 1997: 161 Stöd till vissa riktad föräldrautbildningövriga 229grupper-

behov få tala det hänt ochstort få detatt bekräftatav om som av vuxna
närhet.i sin

Katarina Weinehall har i sin doktorsavhandling "Att i vål-växa upp
dets närhet", konstaterat barn upplevt våld hemmeti saknaratt som
stöd och saknar förtroende för det samhället.omgivande
Socialsekreterare, psykologer, skolsköterskor och skolkuratorer har inte

barnenspå signaler hjälp eller förmåttreagerat hjälpa dem. Avattom
femton ungdomar i åldern 18-19 år djupintervjuats Weinehall isom av
fyra år, har alla fruktat för livsitt under sinutom Enuppväxt.en
tredjedel ungdomarna har för sexuella hemmet.iutsatts övergreppav
Av de pojkar intervjuats har alla någon gång slagit sina flickvännersom
och hälften flickorna har någon gång blivit slagna sin pojkvän.av av
Alla ungdomar har upplevt det psykiska våldet hemmeti detsom

Gemensamt för de flestavärsta. ungdomarna de kände starkattvar
tilltro till sin "som sin situation tagit handtrots utsattamamma om
allting.

kvinnorFör lever i misshandelssituationer blir våld och kränk-som
ningar snabbt del vardagen. Av sina har införde barnen fåttmänen av
höra de inte duger till något, de inte klararatt sig själva och deatt äratt
dåliga mödrar. Kvinnorna blir isolerade och får ingen motbild till den
bild familjer därI med våld och harhot,styrtsom mannen ger. mannen

också förlorat sin auktoritet barnen. lyderBarnengentemotmamman
inte och för kvinnan det svårt demär det henneövertygaatt ärattom
de skall lyda och detta kan ske barnen behöver tillgripa hotatt utan att

våld.°°och denI våld kvinnorna genomgår det tillärprocess av som
slut svårt barnens behov och skilja dem frånatt sinaattse egna.

Bland kvinnor misshandlas finns variation vad gällerstorsom en
förmåga hand sina bam. Många kvinnor sviktaratt ta i sinom omsorgs-
fönnåga till följd misshandeln och den långvariga Efterav pressen. en
kortare tid och omvårdnad visar dessa mycketsigav ro mammor vara
kapabla. Hos del kvinnor för upprepad misshandel kanutsättsen som
det dock finnas svårare problem och insatser djupgående ka-av mera
raktär nödvändiga.är

Kvinnor misshandlats söker skydd i akut situation. deNärsom en
kommer till polis, socialsekreterare eller kvinnojourer allmänhetitas
all energi och kraft i anspråk för lösa det akuta problemet. Kvinnanatt
kan behöva läkarvård, skyddat boende, kläder, och Blandmat pengar.

9 Eliasson, M., våldMäns kvinnor. ochNatur Kultur 1997.mot
99Weinehall, K., våldetsAtt i närhet, Umeåväxa universitet 1997.upp
°° våldBarn, och alkohol. F-serie 13, 1997. Folkhälsoinstitutets konferensnr om
föräldrautbildningen för samordnare och utbildningsansvariga inom mödra- och
bamhälsovård.
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misshand-med stödjaarbetarorganisationermyndigheter och attsom
påfrestningardefram insikthåller det pålade kvinnor växaatt omen

blir sla-familj däriför barninnebärdet växaatt mammanenuppsom
gen.

nödvän-detmisshandelsmiljöerlevt ioch barnkvinnor ärFör som
fun-skall orkaför defrån omgivningendigt få stöd och attatt omsorg

föräldraska-omfattarstödetdet viktigtkvinnorna ävenFör är attgera.
studier har visatstöd. Flerasärskilda behov attoch barnenspet av

barnen fårinteöverföras mellan generationervåldet tenderar att om
upplevelser.bearbeta sinahjälp med att

utveck-följadet förföräldrautbildningUtredningen attattanserom
medmisshandlade kvinnortillverksamheterutvecklalingen och för att
hurkunskapsamhället harviktigtföräldraskapet,fokus på är att om

hem däribarnharkvinnormisshandlade växermånga uppsomsom
BRÅ uppdragfå idärför börUtredningenförekommer.våld attanser

redovis-statistiskför få bättremetoder till regeringenföreslå attatt en
förmodernhem däribarn utsättshur månganing växeröver uppsom

utveckla ochuppdragSocialstyrelsen bör imisshandel och attatt
för-i sittmisshandlade kvinnortill stödjasyftarmetodersprida attsom

äldraskap.

för våld.och barnerfarenhet kvinnormedVerksamheter utsattssomav

Stock-PBU iungdomsverksamhetenochpsykiatriska barndenInom
påsigspecialiseratspecialenhet,funnits Lotsen, attholm har somen

Lotsenmödrar. mottagningenmisshandlade PBUtillarbeta med barn
påinriktat sigmottagning i Sverigebampsykiatriskaden endaär som

fysiskt ochförblivitfamiljer därmed barn iarbeta utsattatt mamman
derasochträffat barnenvåld. Personalen hareller hotpsykiskt våld om

Mödrarför knsbearbetning.tillsammans,för ochsig, sommammor var
pådelta ihar erbjuditsvåldsrelationbrutit från att mammagruppupp en

levt imammarollen varit i MammordärLotsen, centrum. som
svårareerfarenheter frånhar, enligt Lotsen,misshandelssituationer att

fö-Pojkar har inom sigandra mödrar.för barnsina änsätta gränser en
föranvändasfysisk styrka kanlärt sigoch harrebild sin attattav pappa

besvikelseilska ochlär sig rikta sinfå vilja. motigenom sin Barnet
sinhar ofta fått höravåldets närhetlevt imodern. Barn pappaavsom

oduglig.eller ärattstyvpappa mamman
föräld-förlorat sinräcka till, de harsvårthar därförMammoma att

förhållningssättverksammahjälp hittaoch kan attraauktoritet inte utan
denfrånförriskenstödpåverka sina barn. Utan mönstretär stor att

handlatmödrama hararbete medgamla familjen Lotsens omupprepas.
återkommandeföräldraskap.deras Ettoch återupprättastärkaatt att
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i arbetet med mödrarna har handlat problemtema i samband medom
barnens med fadern. Vid vilken tidpunktumgänge kan det t.ex. vara
lämpligt barnet, barnets perspektiv skall träffaatt sin pappasett ur

sitt arbeteI med barn till misshandlade mödrar har träffatLotsen
Lotsens erfarenhet visar det det möjligt involvera ochäratt attpappor.

fädernamotivera delta i samtal, utifrån barnets behov hjälp. Lot-att av
följande förutsättningar bör uppfyllda innanattsen menar vara um-

bör ske medgänge pappan
barnet skall inte oroligt för våldetattvara upprepas,-
fadern bör ha blivit dömd eller verbalt erkänt sitt brott inför kvinnan-

och barnet och därmed tagit för våldet,ansvar
barnets uppfattning vad har hänt bör ha blivit bekräftatom som av-

föräldrarna,båda
barnet får inte utnyttjas fadern för kontrollera modem.attav-
de utvärderingarI gjorts fram-Lotsens harsom av mammagmpper

kommit mödrarna bland tycker de har fått hjälp medatt annat att att
lyssna på barnen de fåtthar bekräftelse känslor ochpå sinasamt att
reaktioner från andra upplevt liknande situationer.som

Lotsens verksamhet för närvarande föremål för omorganisation.är
Frågan skall fortsättaLotsen specialistteam fortbild-medär om som

och konsultationsverksamhetnings- eller verksamheten beträffandeom
våld familjeri ska integreras i olika barn och ungdomspsykiatriska
PBUmottagningar inom Omsorgsnämndens verksamhet.

Danmark har psykologen och forskarenI Else Christensen sedan år
forskat1984 kring barn till misshandlade mödrar. Christensens under-I

sökning framkom det de flesta barn har erfarenhet och vetskapatt om
misshandeln, barnen oftast hänvisade till sig själva det gällerär när att
förstå och bearbeta vad skett och många barn har levt våldsmil-isom
jöer under lång tid eller liv.under hela sitt

barnensFör skallångest kunna minskas Christensenatt attmenar
varje barn måste möjlighet berätta för någon vad de harattges vuxen
varit med möjlighetBarnen måste höra berät-sinattom. mammas
telse eller någon förklaring till vad har hänt ochannan vuxens som var-
för. Efter detta ska barnet möjlighet få tala med ellersinattges mamma
med någon känslor försina Målet bar-är attannan vuxen om pappan.

ska känna det lönar sig be hjälp. ska be-De inteatt attnen vuxna om
höva känna sig och isolerade i sina försök hålla sin ångestattensamma
borta Från och med januari har den1996 danska anslagitregeringen

till barnens person på alla kriscentra. skallDennapengar en person

° Christensen, E., Undersögelse omsorgssvikt i relation till barn iav og unge
"Överlevnadsstrategierfamiljer med hustrumisshandling. Föredrag. hos bam i

familjer med hustrumisshandel". Nordisk Psykologi, Köpenhamn.1990.nr
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leka,demhar häntbearbeta vadhjälpa barnen attattatt som genom
och berätta.rita

finnsStockholmför kvinnor"det öppenPå "Kriscentrum i ennya
för kvin-boendeoch skyddatmisshandlade kvinnorförrådgivning ett

med profes-bemannat dygnetoch bam. Kriscentrum runtärsomnor
boende.skyddatrådgivning ochtelefonjour,personal harsionell öppen

medanställtsSocialpedagoghar särskildmodellenEfter den danska en
föräldraroll.till hennesoch stöd istödja barnenuppgift att mammange

fåhennesyftar till hjälpamedarbeteSocialpedagogens attattmamman
henneoch lärabekräfta barnoch sinaföräldraansvar,tillbaka sitt att se

hänt.vadtala med barnen somom
huvudsakiideella organisationerSverigeKvinnojourerna i är som

riks-ROKS,organiserade iflestajourkvinnor.lekmän Dedrivs ärav
kvinnojourer. ROKSSverige 114iför kvinnojourernaorganisation

dock olikafinnsROKSfortbildning.med Inomjourkvinnornabistår
föräldraskap.kvinnorna i derasstöderhur bästuppfattningar om man
hennemed stärka kvinnan,målmedvetetarbetarMånga attatt en nyge

liv. Genommakten sittoch med återtasjälv, attbild sig överattav
indi-stärkertill självökad tilltro sigoch hennestärka kvinnan mange

med barnen. Mandirektarbetarandra hållrekt barnen. På merman
upplevel-lek få bearbeta sinabehov iharbarnen attstoraatt avmenar

henneavlastastärkerEnligt detta attsynsätt genommammanmanser.
till barnens behov.hjälpa henne återoch attatt segenom

Karlskogavåld ihar föreningenKarlskogaKvinnohusetI i mot -
och FörstaRödaRädda Korsetmed Barnen,Degerfors, samarbetei

tillmed barnarbetatprojekt därtreårigtavslutatMajblomman, ett man
Även från Elsehämtatshär har inspirationenkvinnor.misshandlade

projektetUtvärderingenDanmark.arbetar ioch hurChristensen avman
hand bar-få hjälp medkvinnornabehov hosvisar att taattett stort om

upple-bearbeta sinavärde fåbarnen har det varitFör attstortavnen.
överlägg-harUnder hösten 1997utomståendevelser med vuxen.en
förbefattningsärskildmed kommunen inrätta attningar att ar-enom

med stöd frånharKarlskogaKvinnohuset ibarnen pågått.beta med
på barneninriktningutbildningar medochgenomfört seminarierROKS

andra kvinnojföräldraskapet föroch
barnförUmeå har haft utsattsKvinnojouren i varsmammorgrupper
organiseratUmeå harKvinnojouren iför sexuella ävenövergrepp.

och barn.försommarläger mammor
utveck-Eskilstuna drivsväüärdsforskningförVid i ettCentrum
mellansamverkankunskapsutveckling imed sikte pålingsprojekt

stödharorganisationer arvsfondenAllmännamyndigheter och gett

m Socialdepartementet.dag, 1996:57.i DsBarn
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till produktion film, där barn och ungdomar bevittnat våld iav en som
hemsina medverkar. Filmen skall användas fortbildningssamman-i

hang.

l 1.5 Fäder har misshandlatsom

Utredningens förslag
SocialstyrelsenAtt får i uppdrag utveckla för för-metoder stöd iatt

äldraskapet till fäder har misshandlat sitt eller sina barn ellersom
barnets och har med barnet eller barnen.umgängesrättmor som

Motiv för utredningens bedömning

Män misstänkta eller dömda för barn-är eller kvinnomisshandel,som
incest eller kidnappning har regel med sina barn.umgängesrättsom
Kvinnor inte medverkar till fadern får sitt medatt utöva umgängesom
barnen, riskerar förlora vårdnaden dem. barnkonvention,I FN:satt om
artikel finns principen att barnets bästa främstai rummet.sättaom
Nästan alla fäder har med sina barn. barnMångaumgängesrätt som
upplevt misshandel rädda för sina och behöver hjälpär över-attpappor
brygga denna rädsla för skall kunna för dem.positivtumgängetatt vara

I Tensta, förort till Stockholm, har individ- och familjeomsorgen ien
samarbete med barnomsorgen utvecklat verksamhet i den öppnaen
förskolans lokaler Pappis", där på allvarligagrundmän som av um-
gängesproblem, misstanke eller dom incest, kidnappning, ellerom
misshandel får umgås med barnsina med barnen.

barnet ochNär träffas deltar socialsekreterare eller hem-pappan en
vårdare beroende på ärendets svårighetsgrad, och förskollärare.en
Förskollärarens roll stöd till barnen och hjälpaär att att attge pappan

barnets behov. Socialsekreteraren ellermöta hemvårdaren arbetar med
förbereda barn och föräldrar inför Efteratt umgängestillfálletmötet.

finns tid för samtal med hur fungerat, hur barnenmötetpappan om rea-
vad ochvarit svårt vad känts bra. försökergerat, Personalensom som

lyfta fram det gjort bra och barnet verkat tyckasom pappan om, men
situationer varit mindre bra föräven barnet under mötet.som

Målet med verksamheten successivt bygga barnens för-är att upp
troende för sin Samtalen syftar till medve-även göraattpappa. pappan

hur viktig han för sina bam, han fårten inte svika dem ochär attom
bör ske regelbundet.att umgängetom

Hittills har föräldrastödet till skett individuellt och kopplatpapporna
till situationen barnet och träffats. planerarnär I Tensta social-pappan
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medgruppsamtalerbjuda1998under våren ut-tjänsten männenatt
föräldraskapet,gångspunkt från

mångadet finnsföräldrautbildningUtredningen attanserom
harfädergäller barn tilltill dethänsynkomplikationer näratt ta som

efterlängtar sinbehöver ochfamilj. Barnenmisshandlat inom sin
skallmisshandelnförhonom ochrädda förSamtidigt de attärpappa.

byggabarnet kansåomfattande insatserOftast behövs attupprepas.
förförtroende sinett pappa.upp

sambandimed barnfadersifrågasätterUtredningen umgängeom
bästa.med bamets Innanförenligtmodemmisshandelmed är enav

ha ändratbarn börmed sittfår oinskränkt umgängesrätt pappanpappa
våld han hardetförmodern och tagitförhållningssättsitt mot ansvar

misshandlatbehöveruppfattningutredningensbegått. Enligt män som
skett förvadbarntala med sinahjälp medfamiljinom sin att somom

byggaskansuccessivtrelationen till barnetatt upp.
dessakriminalvård instanseroch möterpolisSocialtjänst, är som

demerbjudaochför motiverametoder saknasochrutiner attmän, men
föräldrar medmedfrån arbeteErfarenheterföräldraskapet.samtal om

föräldrarnamedmöjligt taladock detmissbruksproblem visar är attatt
och detskuldbeläggandesamtalet inte ute-föräldraskapet, äromom

föräldraperspektiv.slutande sker ettur

fängelseFöräldrar i11.6

förslagUtredningens
föruppdrag utarbeta rutinerfåKriminalvårdsstyrelsen bör i attatt0

bam.kriminalvården harvilka fångar inomfå fram som
BRÅ föreslå hurfå uppdragrådet bör iBrottsförebyggande att0

och kvinnor påtillantalet barnför statistik mänett system om
utformas.anstalt kan

förslagMotiv för utredningens

Kriminalvårdsstyrelsen ochuppdrog regeringenåraugusti 1997I
förförhållandenaSocialstyrelsen göra översynatt gemensamt en av

kriminalvårdsanstalt,elleri häkte påbarn föräldrar intagna samtärvars
de andraochgällande författningarförändringarförslag tilllämna av

till.anledningkanåtgärder översynen gesom
fängelse tillhar föräldrar iför hjälpa barnförutsättningEn att som
föräldraska-stöderbjuda fångar ioch förmed föräldrarkontakt sina att

°3 Ju97/2934.Regeringsbeslut 1997-08-28,
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det känt vilka fångar har bam. angelägetär är Detpet, att är ävensom
besöksformema på landets fängelser efter barnatt anpassas .försDet inte någon nationell statistik och kvinnor i fäng-över män

else har bam. Då omfattningen okänd försvåras utveckling ochårsom
planering föräldrastödj ande insatser.av

Utredningen foräldrautbildning det angelägetäratt attom anser un-
dersöka vilka fångar kriminalvårdeninom har barn löpandeoch isom
statistik redovisa hur många fångar föräldrar.ärsom

fängelsePappor i

Enligt erfarenheter från olika anstalter har fångar ochmånga barn
många har fler bam. harFå vårdnaden Oftastsina barn.än ett ärom
kontakten med barnen bristfällig eller obefintlig. tillbarnFör pappor

sitter i fängelse kontakten med för andralika viktigärsom pappan som
bam. Besöksrummen och besöksformerna sällan anpassade efterär
barn och barns behov, vilket försvårande omständighetutgör nären

träffas.man
Många intagna skulle behöva särskilt stöd föräldraskap underi sitt

fángelsetiden. detta erbjudsTrots endast undantagsvis pappagrupper
eller föräldrautbildning landets fängelser.på

exempel anstalter erbjuderSom på stöd föräldraskapet kanisom
Österåkersanstaltenpersonalen på arbeta medbörjadenämnas att

1993.° anledningår En hade börjatattpappagrupper var man upp-
märksamma fångarmånga hade barn och de ofta hade dålig elleratt att
ingen kontakt fannsmed sina bam. också dessa barnDet för atten oro
löper risk utveckla kriminalitet och bam.missbruk andrastörre att än

samtalsgruppema taladesI papparollen och betydelse.om pappors
bland deEn dömts ellertill långanämnare mängemensam som uppre-

pade fängelsestraff avsaknad djup och känslomässig relationvar av en
till den under uppväxten.egna pappan

Pappagruppema fick till effekt de intagna, saknademångaatt varav
eller hade bristande kontakt med barn,sina blev medvetna sinom
funktion och betydelse för barnen. Isom pappa om pappans grupp-
samtalen fick de stöd uttrycka och del andras erfarenhe-att taegna av

innebar ocksåDet började nödvändigheteninseter. männenatt attav
utveckla god relation till sina bam. kände för barnDe sinaen ansvar

hur kontakten tidigare och de ville bidra till barnenoavsett utsett att
utvecklades positivt.

Flera återupptog därigenom kontakten undermed sina barnpappor
behandlingstiden och fick stöd förbättrai den. satsningen påGenomatt

°4 Samtal anstaltschef Grünevald,Ann-Britt augusti 1997.m.
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Österåkersanstalten kontakt medhar flera barn fåttpåpappagrupper
sina pappor.

Mariefred har Räddakriminalvårdsanstalten BarnenPå i startat ett
fängelsestraff harFöräldrar med långaföräldraprojekt för intagna. er-

kansamtala hurSyftetdelta föräldragrupp.bjudits i är attatt manom
återkommandei fängelse. Enföräldraskap sittersitt närutöva man

de-förhindrasjälva kan förfråga vad de intagna attgöra attmännenär
själva.liknande situation debam ska komma i somenras

fängelseMammor i

belys-lades fram år 1993kriminalvårdsstyrelsenfrånI rapport somen
bam.°5vårdnad Enharkvinnliga intagnabl.a. mångates att en-om

devisade 44tilli anslutning procentkätundersökning attrapporten av
hadekvinnorna60hade bam. Nästankvinnornaintagna procent av
förebarnmed sinade flesta hade bottochvårdnaden barnenockså om

anstaltsvistelsen.
missbrukarefängelsekvinnor isedan månganågra årbaraFör var
med relativtmissbruk, oftasittför finansierahade begått brott attsom

medhandelförutsträckningkvinnor istraff. Idag dömskorta större
långamycketdärmed tilldömsvåldsbrott.narkotika och Degrova

behöver intenarkotikahandlar meddefängelsestraff. faktumDet att
missbrukar.de självainnebära att

föräldraskap. Förstödbehov i sittharfängelse attKvinnor i stort av
kunska-grundläggandefåbehöver deavståndpåfungera som mamma

kommerframtidende iutveckling sigbehov och attbarns vareper om
påbehöver ivård eller Deha barnen i sin stöttas att mammavara

bam.till placeratanstalt och ettatt mammavara
denpå anstalt. Genomkan hos sinaSpädbarn vistas am-mammor

anstalten färtillbamhälsovården som kommerbulerande mammorna
föräldraskapet.individuellt stöd idå ett

blandmedelåldernHinseberguppgifter frånmuntligaEnligt är
fortfa-harochhar barn minst 50flestakvinnorna 37 år. De procent
famil-placerade iregelbam.vårdnaden sina Barnenrande är somom

tillsällanfängelsestraff finnskvinnor avtjänarjehem. När papporna
de alltliv. Med anledningeller barnensbarnen med i kvinnornas av

förändrats.Hinseberg Denvårdinriktningen påharlängre strafftidema
belysergmppverksamhetinnehållerkvinnorollen ochinriktas på som

sinademföräldraroll och hjälperderasstärker kvinnorna ioch att se
kanlägenhet där kvinnornafinnsHinseberg emotbarns behov. På taen

bam.besök sinaav

°5 Kriminalvårdsstyrelsen. 1993:1.fångar. RapportKvinnliga
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Utredningen föräldrautbildning det nödvändigtäratt attom anser
bygga föräldrastödjande fängelserpå för kvinnor, medupp program
hänsyn till 50 de kvinnliga fångarna har barn, mångaatt procentca av
har bott med sina barn före fängelsestraffet och strafftidema äratt
långa.

11.7 Stöd föräldraskapeti för föräldrar med
placerade barn

Utredningens förslag
Socialstyrelsen fårAtt i uppdrag utveckla förmetoder huratt0 so-

cialtjänsten kan stöd föräldraskapeti till föräldrar med place-ge
rade barn.

Motiv för utredningens förslag

utredningensI direktiv framhåller regeringen vikten barnets näraav
kontakt med båda föräldrarna. föräldrarEn inte nåsgrupp av gene-som
rella erbjudanden stöd föräldraskapeti föräldrar till placeradeärom
bam. Cirka barn enligt15 000 statistik från Statistiska Centralbyrånvar
placerade hemmet år 1996 med stöd SoLSocialtjänstlagenutom av
eller Lagen värd LVU.om av unga

Enligt socialtjänstlagen, har§ 26 socialnämnden skyldighet att
främja barnets kontakter föräldrahemmet.med social-innebärDetta att
nämnden skyldig vårdnadshavarna för upprätthållastödär att attge
kontakt med barnet under placeringstiden.

Enligt vad utredningen erfarit saknar socialtjänster metoder för att
arbeta med föräldraskapet föräldrartill barn har placerats utomvars
hemmet. Särskilt tydligt det det gäller barn placerats påär när som
grund brister i hemmiljön. föräldrarFör med tonårsbam place-av som

på grund barnets beteende finns det stöd hos socialtjäns-rats attav
på institutioner eller föreningar ochi intresseorganisationer.ten,

föräldrarFör innebär placering barn alltidhemmetutomen av en
känsla skuld och misslyckande. gäller därför samhället finnaDet attav
former för hur föräldrar skall kunna i bibehålla föräldra-sittstöttas att
skap, de inte har den dagliga vården och det dagligatrots att ansvaret
för sitt barn. Många föräldrar känner sig socialtjänsten.övergivna av
Socialtjänstens uppgift samtidigt till barnets för-bästa ochatt attse ge
äldrarna stöd och hjälp på deras villkor mycket komplicerat. Detär är

ovanligtinte föräldrar flyttar eller helt drar medsig undan kontaktenatt
socialtjänsten efter placering och det krävs frånbetydande insatseren
socialtjänsten för återknyta kontakten med dessa föräldrar.att
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Institutionsstyrelsebeviljade regeringen Statensjanuari 1996I me-
särskildatillungdomsprojekt riktatforarvsfondendel Allmänna ettur

organisatio-för föräldrars ochutveckla metoderförungdomshem att
institutionsplacerademotverkavården. Syftetmedverkan i är attners

ochföräldrarnas delaktighetökaåterfallungdomars att engage-genom
Projektethjälp ideella organisationer.medrehabiliteringen,i avmang

föräld-projekttidens slut. Genomutvärderas efterskalltreårigt ochär
och fåföräldrarollföräldrarna bli stärkta i sinförväntasrautbildning

ungdomarderasbehandlingen,del äroch ikraft atttrotsatt ta ansvar
femmellansamarbetsprojektProjektetomhändertagna. är ett ung-
NarkotikaInvandrareSverigesoch föreningar,domshem mottre

soli-HasselaochNarkotikaFMNFöräldraföreningen MotSIMON,
föräldraarbete ingår.Hasselarörelsensdaritet, vari

erbjudsplacerade barnmedför föräldrarSocialtjänsten attansvarar
stöd ochråd,behöverplacerade barnFöräldrar tillföräldraskapet.stöd i

godupprätthållaförplaceratbarnetden tidhjälp under är att ensom
föräldraut-familjehemmet. Utredningenochkontakt med barnet om

erbjuda vård-aktivt börsocialtjänstensärskilt betonavillbildning att
stöd.sådantnadshavaren

utvecklauppdragbör få isocialstyrelsenUtredningen attattanser
till föräldrarföräldraskapetstödkan iför socialtjänstenmetoder hur ge

placerade barn.med

Ändringm5 socialtjänstlagen.i1996/97: 124,Prop.
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l 1.8 Familj ehemsföräldrar

Utredningens bedömning
Alla familjehemsföräldrar bör erbjudas stöd föräldraskap.i sitt0
Sådan föräldrautbildning bör del socialtjänstens re-vara en av
gulj verksamhet.ära

Från den juli gäller bestämmelse socialtjänstlagen1 1997 i somen ny
tilltänkta adoptivföräldrar skall tillfredsstäl-innebär visa de haratt att

lande kunskaper och deras behov inför debarn adoptionen. Om inteom
har det bör, 1996/97:91, deltagandeenligt propositionen SOU15, i
föräldrautbildning förutsättning för adoptio-före adoptionen attvara en

få beträf-skall genomföras. Någon motsvarighet till detta finns intenen
fande familjblivande

reguljära med place-del socialtjänstens i arbetetSom en av ansvar
socialtjänstlagen dem vårdarrade barn ingår enligt § 26, lämnaatt som

underåriga råd, stöd och hjälp de behöver. socialtjänst-Avannan som
förordningen framgår socialnämnden besök fort-personligaatt genom

förtrogen ochlöpande skall hålla sig väl med förhållandena i hemmet
sådantdessa behövligt stöd. framgår vilketDäremot inte på sättge

stöd skall utformas eller vad det skall innehålla.
fungera stöd för familjehemsplacerat barn och dessFör att ettsom

förälder familjehemmet kunna knyta till barn ochmåste ett nyttan
samtidigt inställt barnet skall till hem.på återvända sitt Detattvara
måste samtidigt förstå den det innebär för barnet attprocess som sepa-

föräldrar ochfrån biologiska knyta till främmande männi-rera an nya
skor. Familjehemmet innebärbehöver medvetet vad detäven vara om

fosterförälder upplevt tragedier ochtill barn varitatt utsattavara som
för olika och förstå vilka konsekvenser det kan in-övergrepptyper av

er.°7nebära för barnen och deras familj
År fick enlighet1993 Socialstyrelsen uppdrag ii regeringen attav

med särskilt utveckla och familjehemsvården.angivna riktlinjer stärka
Samtliga länsstyrelser genomförde därefter, Socialstyrel-med stöd av

kartläggningar familje-syfte uppmärksamma bristerna ii attsen,
hemsvården förbättraoch vidta åtgärder för dessa. kartläggning-Iatt

fann utbildning och fortbildning för familjehemmenattarna man var
för lågt prioriterade. Socialstyrelsens slutsats blev kommunernaatt
måste mycket utbildning/fortbildning både familje-på tillsatsa mer

°7 Utredning och utbildning blivande familjehem, Foster-Pride, Handbok,av
Allmänna Barnhuset 1996.
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hemmen handläggarna. Socialstyrelsens redovisningoch till I av upp-
fleradraget till konstaterades resultat uppnåtts iregeringen positivaatt

överallteffekterna tydligalän, de konkreta inte likaatt varmen
utbild-Socialstyrelsens uppdrag ingick sammanställaI även ettatt

arbete resulterade bl.a. iningsmaterial för familj Detta rapporten
vid utbildningoch sammanställning material kan användasöveren som

denredovisar Socialstyrelsen bl.a. s.k.familjehem. I rapportenav
familje-metod där rekrytering och utbildningPRIDE-metoden, aven

hem integrerats i process.en gemensam
Information Education.Pride DevelopmentParent Resource

pilotprojekt vårenPRIDE-metoden introducerades i Sverige ettgenom
Socialstyrel-med ekonomiskt stöd frånAllmänna Barnhuset,1994 av

till kom-PRIDE-utbildningen överfördes därefterförAnsvaretsen.
Örebro uppgiftKommunförbundetslänsavdelning län.munförbundets i

kommunerutbildning så alla ioch utveckla dennaorganisera attattvar
utvärde-nyligen avslutat ochlandet har tillgång till den. Projektet är en

ring pågår.
delendelar. förstaUtbildningsprogrammet består två Den om-av

och rekryterautbildningstillfállen och syftar till utbildafattar tio att
intresserade blitill familjerfamiljehem. riktar sigDen är attsom av

liggerfrågeställningarfamiljehem. utbildningsmaterial med olikaEtt
förfamiljehem och ledaregrund. Syftet tilltänktaär att ansvararsom

behovfamiljehem, vilketfamiljens möjlighet blibeslut rörande att avse
dettadiskutera hurha familjehem ochstöd familjen kan komma att som

utbildningsprogrammetandra delenskall kunna tillgodoses. Den av
beståroch etablerade familjehem.riktar sig till verksamma Den av

utifrånfamiljehemmen kan välja in-kurser med olika inriktning som
och behov.tresse

fosterföräldrarutbildning för ihar länge funnits behovDet ett av
det harobligatorisk utbildning finnsSverige. Någon inte, trotsmen
utveck-förbereda och utbilda fosterföräldrarolika metoder utreda,att

aldrig fåttfamiljehemsföräldrar harlats håll landet. Mångapå många i
någon utbildning alls.

föräldraut-behovUtredningen föräldrautbildning attanser avom
motsvarande be-bildning till familjehemsföräldrar kan jämställas med

familjehemsföräldrarhov för adoptivföräldrar. Stöd föräldraskap tilli
anknytninggrundläggande kunskaper frågorbör innehålla rörom som

familje-föräldrautbildning tilloch Utredningenseparationer. attanser
sådan verksamhethem bör erbjudas alla familjehemsföräldrar och att

bör del socialtjänstens reguljära verksamhet.vara en av

m Socialstyrelsen, dnr 221-3538/93.1995-03-07,
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Föräldrar med varaktiga fysiska11.9

funktionshinder

Utredningens bedömning
till-Verksamheter syftar till stöd föräldraskapet skalli0 som vara

gängliga för föräldrar med fysiska funktionshinder.

Motiv för utredningens bedömning

verksamhe-fysiska funktionshinder måsteföräldrar med varaktigaFör
tillgäng-syftar föräldraskapet dettill stödet i så ärter attsom anpassas

stödkan ha behovligt för dem. föräldrarDessa äräven annat somav
söka bi-till funktionshindret. kan socialtjänstlagenkopplat De genom

och service tillstånd "för livsföring och stödsin Lagengenom om
personkretsfunktionshindrade LSS har de tillhör lagensvissa som

ledsagarservice ochtill och personligt stöd,bl.a. rådgivningrätt annat
föräldraska-det behov stöd ikontaktperson. Utredningen attmenar av

tillgodosesfunktionsnedsättningen börkonsekvensärpet som en av
socialtjänstlagen och LSS.genom
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modellermetoder ochSärskilda12

bedömningUtredningens
utveck-främjaroch kommunerlandstingangelägetDet är att

s.k.föräldrar,ledsföräldragrupperlingen som avav
självhjälpsgrupper.

främjakanorganisatorisk modell stö-Familjecentraler är somen
föräldraskapet.det i

Frivilligaföräldrastöd.formviktigFöräldratelefoner är or-aven
sammanhang.dettainsats iganisationer gör storen

till-skallföräldraskapettill stöd isyftarVerksamheter varasom
funktionshinder.fysiskamedför föräldrargängliga

stödjaförviktigkanUngdomsmottagningar attresursenvara
deraspåuppmärksammaförföräldrar och att papporungaunga

fäder.betydelse som
stöd iförlösningarhitta lokalamöjlighetergodafinnsDet att

samverkaryrkesgrupperolika överföräldraskapet attgenom
finnsdetangelägetDet ettoch kommungränser.landstings- är att

ledning.politiskadministrativ ochfrånsamverkanstöd för
metodererfarenheteroch spridautvärderaangelägetDet är att av
droger ialkohol ochmedriskertill kvinnorinformationför om

med graviditet.samband
materialframtagningförfrågorangelägetDet är att omansvarom

medsambandbehandlas imiljö attbarnsrisker i en
föräldraskapet.för stöd iträffasöverenskommelse om ansvar

förutvecklasstudiematerial behöverochStudiehandledningar
och barnsföräldraskapmed faktapersonal ut-föräldrar och om

underlagsamlevnaddiskussionerförveckling, underlag samtom
diskussioner.och friaerfarenhetsutbyteför

befintligtsamlad översiktfinns behov överDet enav
materialföräldrastödj ande

projektolikaerfarenheter fråntillvaraangelägetDet taär att om
ochalkoholtobak,ohälsa till följdtill förebyggasyftar att avsom

droger.
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Utredningens förslag
FolkhälsoinstitutetAtt får förstärkt uppdrag arbeta medett att0

metodutveckling för bättre föräldrarnå allergiförebyggandeiatt
syfte.

frågorAtt för framtagning, uppdatering spridningoch0 om ansvar
informations- och arbetsmaterial risker barnsi miljöav om

behandlas i samband med överenskommelse träffasatt en om
för stödet föräldraskapet.iansvaret

BarnombudsmannenAtt i samarbete med Folkhälsoinstitutet får i0
uppdrag lägga handlingsplan för information iatt upp en
barnsäkerhetsfrågor för föräldrar och barn olika åldrar.i

Inledning12.1

Utredningen föräldrautbildning har i uppdrag undersöka vilkaattom
metoder användbara det gäller förbättra föräldrarnasär när attsom
kunskaper inom områden allergi, överkänslighet, barn-astma,som
olycksfall och plötslig spädbamsdöd. Utredningen skall vidare framta
modeller för information till föräldrar fördet skadliga barnetsom
hälsomässiga utveckling i bruka alkohol, tobak undernarkotika ochatt
graviditeten och modeller för föräldrarstöd till vad gäller äldre barns
förhållande till alkoholtobak, och andra droger.

Många dessa frågor hanteras på den statliga Folkhäl-nivån inomav
Ävensoinstitutets och Socialstyrelsens andraansvarsområden. myn-

digheter inblandade. exempel arbetar Barnombudsmannen medSomär
frågor förebyggande bamolycksfall. och lands-Kommunerrörsom av
ting medverkar i arbetet med nå med kunskap informationochatt ut
inom de nämnda sakornrådena och använder därvid centralt utarbetat
material från statliga myndigheter, Landstingsförbundet och Svenska
kommunförbundet liksom material och metoder.eget egna

Olika arbetsmodeller kan användas för föräldrarna stöd i derasatt ge
föräldraskap/föräldrautbildningen. kan bestå för-Dessa grupper somav
äldrarna initiativ till och organiserar, kommunen ellertar grupper som
landstinget ochorganiserar stöd i form jourtelefoner drivsav som av
fiivilligorganisationer. s.k. familjecentraler mödra-Genom där och
barnhälsovården samarbetar med förskola, individ- och familje-öppen

m.fl. funktioner föräldrarkan få stöd föräldraroll och deli sinomsorg
information och kunskap samhället förmedlar, vad gällert.ex.av som
förebygga allergier, risker med tobak, alkohol och droger.att

det följande har utredningen föräldrautbildningI valt någrautom
intressanta projekt och metoder belyser hur stödet föräldraskapetisom
har utformats kommuner, landstinginom föreningar och andra
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ochinitiativmånga andra intressantaorganisationer. finns givetvisDet
dettamöjlighet redovisa iharprojekt utredningen inte attsom

exempel iurval. Vidare finns antalsammanhang. endastHär görs ett ett
föräldrautbildningen Ds 1997:6.kartläggningen av

lnfonnationsstrategier12.2

ochkunskapför sprida information,metoder kan användasOlika att ge
uppifråninformationskepåverka attityder. kan i principDet attgenom

själva.fram från medborgarnakunskapsbehoveller växeratt ettgenom
infor-och benägenhetenfram olikaInformation når på sätt att ta emot

Behovbefinner sigden situationpåverkasmation mottagaren avav
ochutvecklaväckas efter hand.fram eller kan Förkunskap attväxer

kännermiljö därkunskap krävsförmedla mottagarenen gynnsam
informationdenfrågor och själv reflekterartrygghet, vågar ställa över

lämnas.som
för vilkasiginformation måste bestämmavill mednåDen utsom
ochutveckla informationsstrategierskall ochnåsmålgrupper me-som

olikaverka påhandlarmålgrupper.för dessa Dettoder nå attatt om
redskapanvändbaramålgruppema och hittadeför nå rätta attattarenor

utformningmålgrupp, mötesplatser,budskap. Valför spridaatt avav
kunskapsmate-professionella, framtagningutbildningbudskap, avav

materialets relevans förinformationsmaterial,rial och mottagaren osv.,
lyckas.informationsinsatsemapåverkar hur väl

den enskilde in-långtifrån alltid någotSamhällsinformation är som
föräld-emellertid samhällsintresse iefterfrågar. finnsdividen Det attett

finnas bud-kaninför förlossningen och detväl förberedda t.ex.ärrar
och miss-risker rökningallergiförebyggande åtgärder, medskap om

barnmisshandelfrågor bamolycksfall ochbruk alkohol samt somav
alltidenskilde individen intedensamhället vill föra ut, sommensom

påkan beroeller angelägna.särskilt Dettaupplever intressanta attsom
ochriskzoneroch ungdomarsenskilde saknar barnsden kunskap om

efterfrå-börkan ochoch därför vilken informationbehov inte vet som
kun-efterfrågaför kunnaIbland behövs grundkunskapviss att mergas.

skap.
kansamhälleligt intresseför med budskapredskap nåSom att ut av
frå-basfakta ochtrycksaker medreklamkampanj spridningväljas aver,

forskningserfarenhetskrifter medfunderadiskutera och över,attgor
ochvårdyrkesverksamma inomUtbildningoch praktiska exempel. av

utbildningliksomdirektkontakt med målgruppen,står i avomsorg som
med budskapstrategi för nåutbildare för yrkesverksamma är att uten

och kunskap.ny
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dialogenI mellan den yrkesutövande föräldrarpersonalen och och
barn finns det möjlighet föra strategiska budskap riskeratt ut t.ex. om
med rökning, alkohol och droger i samband med graviditeten och under
amningsperioden. Sådana samtal kan ha betydelse för huravgörandeen
budskapet det leder till reflexioner hos föräldrarna ochtas emot, om om
de del informationsmaterial. Härvid det betydelse vilkentar ärav av
kompetens den professionelle har i samtala med och lyssna på för-att
åldrarna.

12.3 Föräldragrupper/ älvhj älpsgrupper

Utredningens bedömning
Det angeläget utvecklingen föräldragrupper och själv-är att av
hjälpsgrupper främjas inom kommuner och landsting, dels attgenom
underlätta för de föräldrar så önskar bilda självhjälpsgrupperattsom
eller gruppledareandra föräldragmpper, dels utbildninggenom av
för föräldragnipper.

Självhjälpsgrupperm benämningen på bildatsär grupper avsom
människor likartad livssituation kommer och samtalari en som samman

det betydelsefullt för dem. självhjälpsgrupp uppstårEnärom som ur
någons önskan andra tänkas hai situation kanmötaatt ettsamma som
likartat mål eller behov. unik skerVarje och det iärgrupp som en

kan överföras tillinte direktgrupp en annan.
Självhjälpsgrupper Professionellahar inte professionella ledare. kan

ställeti ha huvudsaklig uppgift skapa för själv-möjligheterattsom
hjälpsgrupper etablera sig. självhjälpsgrupper deltagarna självaIatt är

med upplevelser och tankar möjlig föränd-experter egna egna om en
ring. leder ofta ellerDen har varit i situationärsom gruppen samma

de andra i går kringDet självhjälpsgmpperatt startasom gruppen.
fråga Danmarkvilken helst, enligt erfarenheter frånnästan som men

handlar de flesta sjukdom, anhöriga, problem, fa-psykiskaom sorg,
miljeproblem, kontaktsökande eller ungdomsproblem. Självhjälpsgrup-

har föräldrar förlorat föräldrar tillsina barn,t.ex. startatsper av som
föräldrarsvårt sjuka barn, föräldrar till barn med psykiska problem, till

barn med och föräldraranorexi ensamstående.ärsom

m9Självhjälpsgrupper. Självhjälpshuset Solkatten hälsar tillvälkommen
samarbete. Folder. Folkhälsoinstitutet och Självhjälpshuset, Majorsgatan
Göteborg. 1997.
"° Visst kan vi Folkhälsoinstitutet, 1994:33.stötta varann.
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eller påvarandra anslagstavlorDeltagarna kan få kontakt med via
lånade lokaler.varandra ellerandra träffas hemma hos iMansätt.

igång.professionellt stöd för kommaIbland kan behöva attgruppen
ömsesi-likvärdighet ochbygger på frivillighet,Självhjälpsgrupperna

ochutbyta erfarenheterdighet. Värdet för deltagarna ligger i att per-
stöd.sonligt

komplementoch självhjälpsgrupperDanmark, USAI Norge är ett
finnsDanmarkvård och social verksamhet.och alternativ till offentlig I

stöder ochsjälvhjälpscentraler samhället100 när-närmare somsom
särskildafinnsdeltar vissa fallmänniskor I50 OOOmare

försjälvhjälpsgruppertill förmedlasjälvhjälpskontor hjälper attsom
olika behov.

medSolkatten under år 1997älvhjälpshusetGöteborg harI startat
före-Folkhälsoinstitutet,Inrikesdepartementet,stöd från kommunen,

lokalanskaff-till medfrivilliga. Solkatten hjälperoch enskildaningar
från bör-finns medigångsättaräoch erbjuderning som gruppenen

professionellkandärefter lämnar Dennejan, vara engruppen.sommen
harsjälvföreningsliv ellerhar erfarenhet en somavsomperson, en

för andraharsjälvhjälpsgrupp ochdeltagit i män-som engagemangen
niskor.

Exempel från Rädda Barnen

"Föräldrardel projektetföräldragrupper ingår iRädda Barnens som en
stödetutökaRädda arbetat medhar Barnenemellan. Sedan år 1995 att

föräldragrup-erbjuda dem möjlighet delta itill föräldrar att attgenom
utbildasfrivilligt engagerad Stödpersonsjälvhjälpskaraktär. Enavper

hjälper komma igång.Rädda Barnen attgruppensomav
delta iföräldrar arbetar har svårtmångaPå grund attatt somav

föräldragrupperförsökkvällstid Rädda påpå har Barnen startatgrupper
myckethar blivitarbetsplatser.på lunchtid på några Dessa grupper

mellan debandenbieffekt de stärkeruppskattade och får attsom
anställda.

fängelseinvandrarbakgrund eller för föräldrar iföräldrar medFör
med hjälpföräldragrupperhar Rädda anordnatBarnen enav

professionell stödperson.

Gruppledare för föräldragrupper

kanföräldragrupp.det finns ledare i DenneviktigtDet är att varaenen
för frågan. Förmed särskilt intresseprofessionell eller lekman atten en

ochintegritetrespekt för gruppdeltagamasföräldragrupp krävsleda en
frågor kan uppstå. Genomför de olikakunskap och intresse som
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gruppdiskussioner och för reflexioner behovetutrymme växeregna av
kunskap fram hos gruppdeltagama. Detta medför gruppdeltagamaatt
blir medvetna och aktiva i sitt ktmskapssökande. Gruppledaren börmer

lyhördhet och respekt ha fönnåga låta finna sinaattgenom gruppen
lösningar. viktigareDet gruppledaren kanär ställa frågoratt än attegna

förutsättningEn för kunna ställa frågor visst måttatt är ettge svar. av
erfarenhet inom området.egen

Många de familjeterapeutiska metoderna överförbara förärav
gruppledare i föräldragrupper eftersom de betonar samspel mellan in-
divider och familjer.i familjeterapinI utgår från det sammanhangman
t.ex. familj, miljö, kultur individen lever Individen påverkarsom
och påverkas sin miljö och det den. Varjesystemav som omger person

unik och ingen kan förutsätta hur deär enskilde individen kommer att
till detsigta sägs.som

Utredningen föräldrautbildning det angelägetäratt att ut-om anser
vecklingen föräldragrupper och självhjälpsgrupper främjas inomav
kommuner och landsting. I samband med överenskommelser träffasatt

för stödet föräldraskapeti utredningen det böransvaret attom anser
klargöras hur kan underlätta för de föräldrar, så önskar, attman som
bilda självhjälpsgrupper eller andra föräldragrupper hur eventuellsamt
utbildning gruppledare för föräldragrupper kan genomföras och attav
gruppledarutbildning kommer till stånd. Denna bör enligt utredningens
uppfattning gälla för såväl professionella lekmän.som

12.4 Familj ecentraler

Utredningens bedömning
Familjecentraler organisatorisk modell främjaär kan stö-0 en som
det föräldraskapet.i

Uppbyggnad och utveckling familjecentraler kan metodav ses som en
för tvärfackligt samarbete ökad hänsynatt till psykosocialatagenom
hälsofrågor hos föräldrar och barn och samla för de före-resurserna
byggande och hälsofrämjande insatsema. Samtidigt föräldrar ut-som

dennyttjar vanliga barnhälsovården f°ar de tillgång till mötesplatsen
där de kan träffa andra föräldrar och bam. Folkhälsoinstitutet och So-
cialstyrelsen arbetar aktivt med utveckla och stödja de familjecent-att
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raler under uppbyggnad landet och universiteti på Göteborgsärsom
bedrivs forskning fråga.och utvärdering dennai

från formGemensamma kommuner och landsting isatsningar av
samverkan och samordning bidra till förbättratkannära av resurser

till föräldrar föräldrarnastöd och till utveckla kontaktnätet mellan iatt
bostadsområde.ett
Utredningen föräldrautbildning familjecentraler äratt enom anser

tillorganisatorisk modell väl lämpar för aktiviteter syftarsigsom som
informations-stöd i föräldraskapet och de viktiga kanaler förutgöratt

tilloch kunskapsspridning. Familjecentralema kan möjlighet ettge
samlat stöd till föräldrar deras föräldraskap.i

Utredningen här exempel på hur familjecentral kanett varager en
uppbyggd och hur föräldrastödjande roll kan olikadess iut sam-se

Stödmanhang. exempel hänvisas till kapitel iövriga 9 iFör rapporten
föräldraskapet Socialdepartementet.Ds 1997:6,

för FlemingsbergCentrum Samverkan i

mellansamverkansprojektför Samverkan CfS treårigtCentrum är ett
sjukvårdsom-kommundelsförvaltningen Flemingsberg och sydvästrai

septemberStockholms landsting. Projektet startade 1995rådet i läns i
omfördelning ochoch finansieras ordinarie ge-genom en av resurser

Ekonomiska bidrag statliga anslagetprojektmedel. utgår från detnom
bostadsområden,avseende invandrartäta och eftersattatill kommuner

sjukvårdsområdets folkhälsogrupp,Socialstyrelsen, Sydvästra Länssty-
Allmänna Verksamhetenrelsen Stockholms län och från arvsfonden.i

för Stockholms uni-utvärderas Institutionen socialt arbete vidgenom
versitet.

Samverkan barnhälsovård,för ingår mödra- ochCentrumI öppen
syfte erbjuda kom-förskola, språkförskola, medborgarkontor med att

socialtjänst.munal information enklare kommunala tjänster ochoch
behovinnebär för familjer med barn 0-18 år iCentret allaatt resurser

särskilt stöd har tillsamlats enhet.av en
verksamheten specialistfunktioner bampsykolog,ingårI även som

Specialför-socialpsykolog, familjebehandlare och specialpedagog samt
och förskola och två skoldaghem, för låg- och mellanstadiet ettett

enbarthögstadiet. har specialistfunktion arbetar inteDe personer som
tillmed manifesta fungerar konsulterproblem även centretsutan som

del-personal barnomsorg och skolaövriga personal och för inom samt
förebyggande Tidigaktivt utveckling det tidigt arbetet.itar upp-av

barnfamiljer.Farniljecentraler. Nationellt nätverk for lokalt folkhälsoarbete för
Folkhälsoinstitutet 1997.
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erfa-och tillvaratagande den samladetäckt, tidig insats i samverkan av
såväl hos professionella hos besö-renheten och kunskapen de som-

karna utgångspunkten för arbete.är centrets-

öräldragrupperF

olika former föräldragrupperför Samverkan har mångaCentrum av
erfarenhetsutbyte ökad kunskap.med inriktning på gemenskap, och

föräldrarnaskräddarsys utifrån de behov och önskemålGrupperna som
för. förebyggande arbetet sker främst via MVC,uttryck tidigtDetger

språkforskolan. exempel kanden förskolan och SomBVC, näm-öppna
de harinvandrarföräldrama på BVC80 % attnärmareatt uppgernas av
forutgångspunktkosten. brafrågor barnet och Detta attger enom

deltagarnassedan kan utvecklas utifrångruppverksamhetstarta som
babycafé, för tvåbams-Andrabehov. prövas är gruppergrupper som

för-nyblivnaföräldrar, till tonåringar gravida ellerär ärgrupper som
förmödrar,praktisk bamavård för osäkra och isoleradeäldrar, grupper

föräldrar. Grupper-spädbarnsrytmik och nyinvandradebabymassage,
samhället,handla orientering iinnehåll och kanvarierar t.ex. omnas

röd trådbarnmat.kost, inköp och enkel matlagning Som genomav en
medföräldrarna ochkontaktskapande mellanall gruppverksamhet går

samhällsoriente-och elementärnärsamhället, språkträningdet övriga

ring.
förebyggandeviktigasteGruppverksamhetema är centretsett av
språkkunska-individinriktade föräldraarbetet. Omkomplement till det

för foräldraparalltför bristfälliga byggssvenskai är grupper upppema
talarkan tolka för denföräldern talar bra svenska ochdär den somena

föräldrarnasamlas kring frågorsvenska mindre bra. När somgruppen
for aktivtfärdiga ökarsjälva har valt inga motivationenprogram- -

harspråkutveckling.deltagande och därmed stimuleras allas Grupperna
räcker tilluppskattning befintliga intehittills sådanrönt atten resurser

för tillgodose efterfrågan.att

invandrarbakgrundFöräldrar med

personal medFlemingsberg arbetarför Samverkan iI Centrum egna
faser för stödjaoch dess olikaerfarenheter integrationsprocessen attav

pågårinvandrarbakgrund föräldraskap.föräldrar med i sitt Inom centret
kultur-samband med nyrekrytering knytamedveten isträvan atten

kompetens till området.
invandrade föräldrar planerasFöräldrastödjande för startagrupper

alla åld-till föräldrar har barn ikort. Verksamheten riktar siginom som
foräldraverk-med Räddaskall ske samarbeteoch i Barnensnärarar



SOU 1997: 161 Särskilda metoder och modeller 251

samhet föräldrar bygger arbetsmetodema förOss emellan". påDen
projektet Förebyggande psykosociala arbetsmetoder riktade till in-

bamfamiljervandrade beståendeplaneringsgrupp har tillsatts,En av
hälften kvinnor samtliga etnisk bakgrundoch hälften med olikamän,
och representerande världsdelar. Efter kartläggning målgruppenfem av
och deltagarnas behov utformande för be-samt programmetav ramar

kart-räknas denna del projektet kunna under våren 1998. Istartaav
läggningen särskilt uppdrag beträffande invandrarfäders be-ingår ett
hov.

Föräldrastödet detta projekt kommer från invandrarnasi utgåatt
berättelser hemländer, flykten orsak tillsina eller attegna om om annan

format ochde lämnat sitt land, livet Sverige och hur harom om man
ställ-vill forma framtid. central fråga undvikersin En många att tasom

till de önskar återvända eller Gruppernaning i Sverige.är stannaom
för-kommer erbjudas möjlighet diskutera och få informationatt att om

hållanden förstå eller frågor där harsvåra mångaär att annansom en
levnadsmönster, samhällsliv,uppfattning, svenska svensktt.ex.

oskrivna regler och koder i och arbetslivet.umgänges-
diskuterasVidare kommer olikheter i och värderingarsynsätt att
bamhälso-barns villkor och behov i det svenska samhället utifrånsamt

bamupp-vårdens, bamomsorgens och skolans arbeta, påsätt att synen
infonna-fostran och bamets rättigheter. Diskussioner skall medvarvas

socialförsäkringssystemet, fa-tion, i frågor gäller konsumenträtt,som
misshandlade kvin-miljeekonomi, familjerätt, preventivmedel, stöd för

vid skilsmässa, kultur- fritidsutbud närområ-vad händer och inor, som
frågor efter ochdet, olika praktiska allt sammansättninggruppens-

intresse.
förståelse, infor detSyftet ökad säkerhet och trygghetär att genom

samhället invandrarfamiljemas öka derassvenska integration,stärka
förmåga till ställningstaganden och därmed möjligheterna att geegna
barnen bättre stöd. kommer erbjudas kontakt medFamiljema även att

föräldraroll.svenska familjer behov stöd Varjevid i sinannatsamt ges
kommer professionell tillledas och volontär, attattgrupp en enav

börja med från lokalförening InternationellaRädda ochBarnens IFFI
föreningen för Gästföreläsare/invandrarkvinnor i Flemingsberg.
samtalspartners kommer förbjudas in olika Förhoppningenatt teman.

nätverk föräldrar skall bildas har själva vidarekraftär att attav som
och gruppledare föräldrar.skall kunna rekryteras bland deltagandeatt

z invandradeFörebyggande psykosociala arbetsmetoder riktade tillBravo, M.,
barnfamiljer.
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Språkförskola för SamverkanCentrum Flemingsberginom i

Utifrån Storstadskommitténs förslag och med stöd från Allmänna
Arvsfonden språkförskoladrivs inom Centrum för Samverkan. Mål-en

ochbarn mellan år står utanför barnomsorgen30 3 5ärgruppen som
Syftetoch saknar eller har kunskaper i svenska språket. ärsom svaga

knyta föräldrarna språkförskolan, dels för i svenskaträningnärmareatt
språket och samhället- varvad med lustfyllda, skapandeorientering i

dels för ochoch språkfrämjande aktiviteter, kartläggning resurserav
möjligheter till arbete.

debarn och föräldrar verksamheten riktar sig tillDe är som re-som
dan knutna språkförskolan och de föräldrar studerar påtillär som

till dengrundvux/SFI. Somliga dessa har svårigheter sigatt tastoraav
dagordinarie svenskundervisningen. till dessa föräldrar har iBarnen

endast plats ordinarie barnomsorg. Med hel-till timmars irätt etttre
föräld-samverkan kringhetsgrepp och såväl barnensnäragenom som

verksamheten förhoppningsvis bidra positivt ilivssituation kanrarnas
integrationsprocessen.

Kulturtolkar för tonåringar och deras familjer

för föräldrastödsgruppernämnda verksamheter generellaFörutom ovan
för Samverkan modell medCentrumprövar resursperso-en

riskzonen förner/kulturtolkar, främst till utagerande tonårspojkar i-
kriminalitet och missbruk- och deras familjer. Arbetet leds av en ung-

hittillsdoms- och kulturkonsulent iransk/kurdisk man och har visat
framgångsrikt fádema dessa fa-sig mycket inte minst stöd till isom

miljer. Arbetet och social-bedrivs i samarbete med fältassistenternära
sekreterare ungdomsgrupp.i centrets

individinriktadeErfarenheten visar det traditionellt svenska,att ar-
betet för ofta detbarn och föräldrar kommer in för och inteattsent

invandrarföräldramas behövergenerella behov. Iställetmotsvarar
skyddsnät byggas, förhindrar invandring bli till psykisk krisattsom en
och livstillstånd. handlar fokusera på männi-Detett permanent attom
skors förmåga lös-med kraft och tillsammans med andra sökaatt egen
ningar på livssituation. professionella första hand lyftasin De skall i
fram föräldrars kraft och kompetens och fungera Vägvisareegen som
till andra stödjande livsmiljöer släkten, förskolan, skolangrannskapet,
och föreningslivet.

föräldrautbildning familjecentralerUtredningen attom anser
familjersinnebär samhällelig service samordnas ochatt motsvarar upp

behov Familjecentralemavård och i bostadsområde. ärettav omsorg
också befintliga de påutnyttja i samhället såsättett att att ettresurser
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bättre kommer familjerna till del. frånsätt Gemensamma satsningar
kommuner och landsting familjecentralerpå bidrar därför till ett
förbättrat stöd och till utveckla kontaktnätet mellan föräldrar iatt ett
bostadsområde. Utredningen familjecentraler ärattanser en
organisatorisk modell väl lämpar försig verksamheter syftarsom som
till stöd i föräldraskapet.

12.5 Föräldratelefon- rådgivning telefonper

Utredningens bedömning
Föräldratelefoner viktig form föräldrastöd. Frivilligaär en av orga-
nisationer insats i detta sammanhang.gör storen

telefonrådgivningGenom kan föräldrar få samtala medmöjlighet att
någon har tid och ork lyssna. Många föräldrar vill inteattVuxen som
registreras i journal önskar för talavågautan öppetatten vara anonyma

bekymmer.sina Andra deras problem dedenatt är art attom anser av
inte önskar hjälp från myndighetnågon och andra åter missnöjdaär
med de myndighetskontakter de har haft. Nedan exempel på tvåges
olika former telefonrådgivning, s.k. föräldratelefoner, drivs påav som
ideell basis föreningenSvenska för psykisk hälsovård Sfph ochav
Rädda föräldratelefoner.Barnens

Sjiihmföräldratelefon

Föräldratelefonen" Sfphdrivs och Ester stiftelse. Till tele-Bomansav
fonen föräldrarringer gratis. Cirka 1 000 har hört sedansigpersoner av

sambandi november 1996. med olikaI informationskampanjerstarten
ökar antalet samtal kraftigt. Föräldratelefonen har linje mån-öppenen
dag fredag klockan 10-16. Många blirsamtal långa dessa blockerar-
telefonen för andra önskar "komma fram". föräldratelefonenIsom

socionomer och psykologer långmed erfarenhet terapeutisktsvarar av
arbete med barn och familjer. Rådgivama arbetar ideellt.

föräldrarDe ringer har skiftande problem föräldraska-rörsom som
för föräldrar till små barn till tonårsbam. tredjedelEnpet som av

samtalen frågor omkring föräldrarnas skilsmässa/separation och hurrör
de skall förhålla till barnenssig och frågor. Andra frågor handlaroro

tonårsproblematik olika aspekter. överväldigande delEnom ur av
samtalen kommer från de harAv ringermammor. pappor som
uppskattningsvis 90% från familjen oftaoch samtalen rörseparerat

med barnen.umgänget
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föräldrartelefonrådgivningenutnyttjatflesta föräldrar ärDe som
stöd ibehöverliv,socialt okompliceratleveri övrigt ett men somsom

de drarproblemkompliceradehaföräldraskapet. Andra kan sommer
befinnerMånga ringerförför söka hjälp någonsig annanstans.att som

Möjligheten tillhjälp personligen.för sökadrar sigsig i lqis, attmen
Verk-situation.få stöd sinde allt kan itelefonrådgivning gör trotsatt

vid Stock-Psykologiska institutionenskall utvärderassamheten av
holms universitet.

föräldratelefonmRädda Barnens

startadebammisshandelsfall år 1991uppmärksammadeEfter serieen
Rädda Barnensföräldrar.föräldratelefon "AnonymaRädda Barnens

för"säkerhetsventil"erbjudaföräldratelefonmedavsikt att enenvar
till Räddasamtalenoch har1996Mellan åren 1995pressade föräldrar.

telefonen be-Under år 199635ökat medBarnen procent.närmare var
ochoktoberMellanlördagar.alla dagartimmarmannad minst utomtre

medantill 2 500,telefonpåringningaruppgick antaletdecember år 1996
februari årSedan förstakunde besvaras.samtalenendast 30 procent av

januarimellan den lalla dagar ochveckanstelefonen1997 är öppen
föräldraskapetberördesamtalhar 1600och september år 199730 som

föräldrastöddennabehovet ärvisar stort.besvarats. Detta typatt avav
föräldratelefonen. Ma-tillringer2/3 demMammorna utgör somav

frånskildaflerseparerade.ringer Detde ärjoriteten ärpappor somav
föräldratelefonen. Detillringersammanboendegiftaföräldrar än som

för-otillräckliga i sittföräldrar känner sigflesta samtal handlar attom
föräldrar inteoch slutkördapressadeoftaäldraskap. sigDet rör somom

uppleverhemmet. Mångauppstår ide konflikter attorkar hantera som
relationsproblem, prob-skilsmässo- ochorsakerduger. Andrade inte är

m.m.,tonårskonflikterutveckling mat,barnenslem hör till sömn,som
och miss-sociala problemvåld familjen,iproblem med gränssättning,

bruk.

Utredningens kommentar

bygger på insatserideella organisationer ochFöräldratelefoner drivs av
harorganisationernafinns längeVerksamheten såideella krafter.av

belast-ökandehårda ochför den. Denmöjlighet avsättaatt resurser
hos mångadet finns behovdockFöräldratelefoner visarningen på att ett

delföräldraskapet.och stöd Enfå råd ikunnaföräldrar anonymtattav
med, andraanhöriga rådgöraochsaknar nätverkföräldrar vänner attav

Årsrapport"3 Rädda1996. Barnen.Föräldrar emellan.



SOU 1997: 161 Särskilda metoder och modeller 255

vill eller kan avslöjainte problem försina sina anhöriga. Föräldratele-
foner/jourtelefoner kan råd och stöd i olika Föräldratele-situationer.ge
foner kan för många första kontakt med utomstående och kanvara en
fungera säkerhetsventiler pressadei situationer. Telefonmätningarsom
och utvärderingar föräldratelefonervisar fyller behov föratt ett stort
många föräldrar.

Utredningen föräldrautbildning föräldratelefoner utgörattom anser
värdefull del de föräldrastödjande insatserna. Ideella organisatio-en av
fyller viktig funktion i sådant stöd. stöd och stimulansGenomettner en

till föreningar önskar driva föräldratelefoner kan samhället ta ettsom
för föräldratelefoner finns tillgå.att attansvar

12.6 Stöd till föräldrarunga

Utredningens bedömning
Ungdomsmottagningar kan viktig för stödjaatt0 vara en resurs

föräldrar och för uppmärksamma på derasattunga unga pappor
betydelse fader.som

Vid Hässleholms ungdomsmottagning arbetar aktivt för fåattman
kontakt med föräldrar både och underärunga mammor pappor som- -
25 år. barn och har bestämtNär för de skall behållasigväntarparet att
barnet inbjuds de till föräldragrupper, träffas fjortondesedansom var
dag under ledning barnmorska och mödravärdspsykolog alternativtav

knutenbammorska/hemterapeut till ungdomsmottagningen. För närva-
rande drivs sådana vid4-5 ungdomsmottagningen. Igrupper gruppen
diskuteras framför allt frågor relationer och sexualitet. Man satsarom
medvetet på med från början oftaoch de fortsätteratt attpapporna
delta i deras relation med skulle upphöra.ävengrupperna om mamman

barnet föttNär deltar BVC-sjuksköterska föräldragrup-iär även en
Grupperna fortsätter träffas fram till barnen i 3ärattpen. cagruppen

månader. Därefter barnmorskan med BVC-sjuksköterska iersätts som
samarbete med hemterapeutpsykolog eller fortsätter ledaatten en

till dess barnen träf-år. barnen åldrarna år1 När i 1-3är ärgruppen ca
fas eftenniddagstidpå med hemterapeut ledare. Vidgruppen en som
ungdomsmottagningen har också ordnat för ungdomarman grupper

lever i destruktiva förhållanden och har kunnat bryta sinasom re-som
lationer bl.a. tack de haft stöd.attvare en grupp som

1 frånUppgifter Hässleholms ungdomsmottagning, Sjukhuset, Hässleholm.
1997.
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har haftsärskilda för föräldrarpåsatsningarDessa grupper unga
bidragitmognad hos föräldrarna och harbetydelse för gemenskap och

med barnhålla kontakten sinatill sig iengagerat attatt merpapporna
sammanboende med barnetsde längreinte äräven mor.om

strategiföräldrautbildning intressantUtredningen attanser enom
föräldra-parrelationer och imotverka kommande svårigheter iför att

den blivande generatio-inrikta föräldrastödj ande insatser påskap är att
och gymnasiet.grundskolans högstadiumföräldrar, dvs. elever inen
samhällets för-fyller luckasådana iUtredningen insatseratt enanser

Ungdomsmottagningamaoch därför böräldrastöd äruppmuntras. en
förbereda kommande generationsochviktig för stöttaattresurs

kanmedför ochföräldraskapetföräldrar inför de förändringar som
barn föreller har fåttföräldrarfånga väntar attsomunga somupp

föräldraskap.stärka dem i deras

samverkan mellanmodell för12.7 En

landstingochkommuner

bedömningUtredningens
för stödet ihitta lokala lösningarmöjligheterfinns mångaDet att0

befint-mobiliseraföräldraskapet/föräldrautbildningen attgenom
samverkarolika yrkesgrupperliga och överattgenomresurser

landstings- och kommungränser.

folkhälsoråden isjukvårdsdistrikt bedriverNordöstra SkånesInom
syftar tillutvecklingsarbeteochHässleholm, Osby Perstorp attett som

föräld-stöd tillmodell förverksamheter skapaordinarieinom etten
till barnetdå de barn framfrån tidenderas föräldraskapi väntarrarna

föräldrastödförfå modellslutar skolan. Syftet är ettatt passarsomen
och bedri-samverkananvändas tvärsektorielldagens behov, kan isom

ordinarie kostnadsram.inomvas
1996 iprimärvården fick under årDistriktsvårdschefen inom upp-

inomtill förbättring arbetssättetmöjligheternadrag granskaatt en av
arbetsmodell.och förslag till sådannuvarande föräldrautbildning enge

nuvarande regler och erfarenheter.skulle frånFörslaget utgå
bammors-från barnomsorgen,medarbetsgruppEn representanter

svenskasocialförvaltningen,kemottagningen, ungdomsmottagningen,
flyktingdag-distriktssköterskemottagningen,Skolhälsovården,kyrkan,

föräld-förutarbetade handlingsprogrampolisen och skolanhemmet, ett
fram-det bl.a.med idéforum därArbetet inleddesrautbildningen. ett

otillräck-familjenkunskap relationer inomkom personalensatt varom
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liga, personalens informations- och gruppledarteknikatt inte denvar
bästa och uppläggningen föräldrautbildningen upplevdesatt av som
otidsenlig. Det framkom också fannsdet intresse och godatt stort en
beredskap och kunskap för utveckla arbetet med föräldrastöd.att

Arbetsgruppen har därefter granskat genomförandet nuvarandeav
föräldrautbildning, kartlagt föräldrars och barns behov, kartlagt till-
gängliga och förslag till och arbetsformerupprättatresurser program
för reviderad föräldrautbildning kan användas Hässle-inomen som
holm, Osby och AllaPerstorp. diskussioner har från detutgått äratt
föräldrarna älva främstaden och det föräldrarnaär ärattsom resursen

skall stödjas i huvudansvaret för sina barns utveckling.att tasom
En modell och handlingsplan har och för det fort-antagitsupprättats

arbetet: "Från föräldrautbildning föräldrautvecklingtill Mo-satta
dellen omfattar för föräldrautveckling från perioden då föräld-stegsex

barn fram till dess deras barn slutar skolan. finnsvarjeväntar I stegrar
ansvarig liksomangiven, uppgifter antalet träffar och tänktparten om

utformning sammankomsterna. Vidare möjligaav anges resurspersoner
i varje till ochI 1 med i denna3 modell avsiktensteg. steg är att samma

skall träffas hela tiden, vilket relativt ovanligt, ofta önskatärgrupp men
föräldrar deltar i MVC:s och föräldragrupper.BVC:sav som

för blivande föräldrarSteg 1 omfattar föräldraträffar före6 gånger
förlossningen och gång efteråt. Vid den försista träffen ien en grupp

samverkar1 barnmorskan med den distriktssköterska skallsteg tasom
följsSamma åt, dvs förlösta och förlöstaöver ännugruppen. grupp

hålls för inte splittra Träffarna förläggs till tidigattsamman gruppen.
kvällstid för skall ha möjlighet delta. Somävenatt attpapporna resurs-

psykologingår och intresserad diskuterasIpersoner en pappa. gruppen
förutom förlossning och amning, föräldraskap, relationer,även
livsmönster, livsfrågor, m.m.

förSteg 2 nyblivna föräldrar med barn i åldern månader0 3 om--
fattar 1 2 träffar månad, gäng på kvällstid. Gruppernaper varav en-
från fortsätter därvid träffas för diskutera känslor,steg ett att att

och papparoller och relationer. träffarna kvällstidFör påmamma- an-
ambition få fram perspektiv på förlossningen.attges en pappomas

Steg 3 för spädbarnsföräldrar barnmed i åldern månader3 18-
månader omfattar träffar sjätte vecka och inriktade samtalpåärvar om
barns utveckling, relationer, parrelationen, papparollen,mamma- upp-
fostran, livsfrågor,gränssättning, livsmönster, Resurspersonerm.m.
föreslås från Folkhälsorådet, nätverksgrupper, förskolan och kyrkan.

5 Från föräldrautbildning till föräldrautveckling. utvecklingsarbeteEtt inom
Primärvården, Nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt och med bamhälsovården i
Hässleholm, Osby och kommuner.Perstorps 1996.
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tänkt föråldern 6 årförskolebarn i 1,5till ärför föräldrarSteg 4 -
månad förmöjligt gångtidigareträffar i perom ensamma grupp som

värde-traditioner,gränssättning,utveckling,barnssamtal nonner,om
och livsfrågor.människosyn, relationerringar,

träf-tänkt föråldrarna 6 12 årtill skolbarn iföräldrar ärjörSteg 5 -
medsamtalsgiupp,månad äm-far möjligt mensom envarannanom

tillägg förmedfrågor i 4liknandekvällarnesinriktade stegsomom
droger,våld,fritid, mobbning,attityder, livsmönster,regler,frågor om

träf-börjardelvisdetsamlevnad, Häroch är somgruppen nym.m.sex
skolan.fas barnen börjarnär

dis-åråldrarna år-18tonåringar i 13tillför föräldrar6Steg avser
exemplifieraskvällar i frågorämnesinriktadekussionskvällar och som

skolbamsföräldrarföri t.ex.Som angesgrupperresurspersonerovan.
social-nätverk, skola,ochsamhällsinstitutionerför olikarepresentanter

Träffarföräldrar.gamla"polis, kyrka,fritidsförvaltning,förvaltning,
föreslås också.och tonåringarnamed föräldrar

föräld-påplanerade satsningenför denutvecklingsarbetetled iEtt
rela-gruppledareförfortbildningmedverka tillrautbildning är att om

deSyftetförpedagogikgruppdynamik och är atttioner, yr-grupper.
iskall bättre kompetensföräldrar hakesverksamma möter sam-som

relationer.frågortalsmetodik och i om
Somunder våren 1997.inleddespersonalenförFortbildningen ex-

barnmorskor ochochdistriktssköterskorskolsköterskor,empel har
ideltagitpersonalfrågorochföräldrautbildningandra håller i ensom

utbildningför dennapsykologer. Temanlettsutbildning varavsom
historia,familjenssamlevnad,ochkvinnligt,ochfrågor manligt sexom

föräldrautbildningen.förväntningar pågruppsamtal ochledning av
medföljaskommerochfickutbildning attDenna stortett uppgensvar

mödrarriskföräldrar,tillkonsultationssamtalutbildning t.ex.omen
deprimerade.ärsom

ingår:fortbildningdennaI
naturligthur påkunskap sättförmedlaförSeminarier ettatt om man-

åsidosättagrupptillfálle för interelationssamtal vid varjebygger attupp
föräldrarnas integritet.

distriktssköters-barnmorskor ochmed desamtalsmetodikTräning i-
föräldrautvecklingsgrupper.förkommerkor att ansvarasom

betydelsenutvecklingsarbetet bl.a.frånerfarenheter attViktiga är av
befintligautnyttjarfrån början,involverasalla yrkesgrupper att man

nätverk och deanvänder detlandsting ochochkommuninomresurser
viktigföräldrarnadistriktet,professioner finns i att ensomman sersom
frågorochföräldrarna i fokusi attsätteratt sermangrupperna,resurs

ochdiskuteraviktigafamiljen fungerarhurrelationer och är attomom
utveck-erfarenheterföräldraroll. Andrastödföräldrar får i sin är attatt
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lings- förändringsarbetetoch fram och planering ochmåste växa att
genomförande fåmåste tid.ta

Utredningen föräldrautbildning ovanstående modellattom anser
detvisar går hitta lokala lösningar för stödet föräldraskapetiatt att

mobilisera befintliga förutsättning detEn äratt attgenom resurser.
finns stöd från och politisk ledning det finnsadministrativ ochett att ett

formerintresse hos yrkesverksamma inom olika områden hittaatt nya
för kansamarbete och metoder. Modellen visarpröva ansvaretattnya
läggas till samarbetsgrupp där flera professioner kan samverkaut en

landstings- och kommungränser.över

12.8 Information tobak, alkohol ochom

skolbamsföräldrardroger till

Utredningens bedömning
tillvara erfarenheter projektangeläget från olikaDet är att ta0 om

syftar till förebygga ohälsa till följd tobak, alkohol ochattsom av
droger.

utredningsdirektiven särskilt behov stödI tonårsföräldrarsnämns av
förhållande droger.vad gäller barnens till tobak, alkohol och

Folkhälsoinstitutet arbetar utifrån hälsa ochtvå perspektiv, främjaatt
förebygga alkoholförebygga ohälsa. ohälsa till följd tobak,För att av

Folkhälsoinstitutet föräldrautbildnings-och droger har framtagit
material dessa områden.inom

föräldrautbildningUtredningen har erfarit kommunermångaattom
och landsting bedriver framgångsrikt föräldraut-ungdomsarbete där
bildning det skullealkohol ingår. Utredningenoch droger attom anser
behövas Folkhälso-överblick nationell nivå sådana projekt.på överen
institutet drogförebyggandesammanställer de projekt insat-som avser

och har fått ekonomiskt stöd for årligensin verksamhet iser som en
utkommande projektkatalog. skulle kunna kompletteras medDenna
beskrivningar ektan sökningar för bättre översiktövriga proj attav ge en

utvecklingsarbetet detta område.påöver
Nedan följer projekt ochurval exempel på någraett av

arbetsmetoder försyftar till informera föräldrarochattsom engagera
förebygga användaungdomar börjar röka, använda alkohol elleratt att

andra droger. STAD-projektet Stockholm, Fyllinge-projektet ii Värna
Halmstad, Brottsförebyggande BrottsförebyggandeCentrum Värmland,
Centrum i Stockholm föräldrautbildning Närpolisen ii regisamt av
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har valtexempel på projekt utredningeni Stockholm,Vasastan är som
beskriva.att

Alkohol- ochförebyggerStockholmSTAD-projektet
ochalkohol-forskningsrelateratDrogproblem lO-årigtär ett

landstingläns iprojekt drivs inom Stockholmsdrogpreventivt som
Folkhälsoinstitutet.stad och med stödsamarbete med Stockholms av

Förmetodiktill syfte utvecklastartade år 1995, harProjektet, attattsom
fördrogproblem, väcka intresseförebygga alkohol- och att

på siktalkohol- och drogområdetpåförebyggande insatser som
och våldungdomsproblem, skadorminskar sjukdomar, ärsom

alkohol och droger.relaterade till missbruk av
första gällerdelprojekt.STAD-projektets består Dettre preven-av

andra gällersjukvården, detalkohol- och tablettproblem inomtion av
och detbland skolungdomardrogförebyggande arbetealkohol- och

resturangmiljöer.alkoholhantering inomtredje gäller
finnaungdomsprojektet, målsättningendelprojekt två,I är att nya

narkotika, tobak ialkohol,ANT-undervisningen ANTformer för
myndigheter ochoch aktiveringenskolorna, föräldraengagemanget av

påfolkhälsoarbete med inriktninglokaltorganisationer preven-genom
drogproblem blandalkohol- ochtion unga.av

ungdomsprojekt in-STAD-projektetsNärverksutbildningar inom
föräldrautbildningar. Genomområdesbaseraderiktas formerpå nya av

föräld-stärkautbildningar syftetföräldragrupper och tvärfackliga är att
området,ikunskap ungdomssituationensociala nätverk, omrarnas ge

tillgänglighetenoch därmed påverkakunskap alkohol och drogerge om
folkölför inköpmedverka till åldersgränsenalkohol attsamt att avav

ochtill diskussionerNätverksarbetet syftarupprätthålls. även att genom
nätverk professio-narkotika stärka detalkohol ochföreläsningar avom

föräldrar ochvardag. Tankennella ungdomar i deras är attsom omger
alkoholvad gällerungdomar budskapprofessionella skall sammage

och droger.
ANT-under-forskningsresultat harEnligt samstämmigai stort sett

effekt påhaftform den hittills bedrivits inte någonvisning i den större
drogvanoravgörande för ungdomarsungdomars drogvanor. Det ärsom

till-inställning och förhållningssättföräldrars och närmiljöns samtär
Både svenskalkohol och andra droger.gänglighet och på tobak,pris

avsikt,föräldrarnasinternationell forskning visaroch tvärtemotatt
defår smaka alkohol i hemmetdricker de ungdomar när ärmersom

hemmetrestriktiv hållning ide ungdomar möteränute, ensom
Utredningenutvärderas kontinuerligt.ektets verksamhetSTAD-proj om

alkohol- ochSTAD-projektetsföräldrautbildning attanser

"6 STAD-projektet.
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drogförebyggande ungdomsarbete intressant och det angelägetär äratt
projektets erfarenheter får spridning landet.iatt

FyllingeVärna

"Väma Fyllinge"-projektet startade år 1996 och inriktat före-påär att
bygga alkohol- och narkotikamissbruk bland borungdomar isom
Fyllinge, och bostadsområde Halmstad. Grundtan-iett avgränsatnytt
ken med projektet bostadsområdet skall fungera stödjandeär att som en
miljö för förhindra uppkomsten sociala problem. Projektet syftaratt av
till lyfta fram och förstärka det positiva i Primärvårdenområdet.att är
initiativtagare och huvudman, projektet samverkangenomförs imen
med olika berörda myndigheter och föreningar. Fyllinge-pro-Värna
jektet erhåller ekonomiskt stöd från Folkhälsoinstitutet och Landstinget
i Hallands län.

bostadsområdetInom har bildats med representanteren resursgrupp
för föreningar, bostadsbolag, skola, kyrka, socialtjänst mil. Wigforss-
institutet vid Högskolan i Halmstad knutet förtill projektet, delsär att
medverka vid genomförandet, dels för utvärdera projektet.att

Projektets huvudmålsättning innebär ungdomars skalldrogvanoratt
motverkas information föräldrartill och andra målgrupper igenom om-
rådet, stödja skolans ANT-undervisning och främja aktiv fritids-att att
verksamhet för ungdomar. Inom projektets har följande insatserram

förprovats att:
påverka ungdomars alkoholdebut, övning i våga sägat.ex. attsom
nej till tobak och droger,
påverka tillgängligheten alkohol, medsamarbete när-t.ex.av som
butik åldersgränsema upprätthålls för folköl ochinköpatt to-om av
bak,
nå föräldrar, temakvällar kring alkohol- ochungdomarst.ex.genom
narkotikavanor,
nå och deras kamrater, medverka deni ANT-att t.ex.unga genom

bildats området.inomgrupp som
FyllingeI ungdomarna ofta kvar i bostadsområdet på vardags-stannar

kvällar och helger. utvärdering framgårAv debuten för berusningatten
sker bland elever Fyllingei bland ungdom riket övrigt.i iänsenare
Ungdomarna Fyllinge framståri skötsammare nykterhetvad gällersom

ungdomar i deras ålder allmänhet.i Projektet planeras fortgå till årän
1999. Enligt den delutvärdering hargjorts projektet varit positivtsom
för området på kort sikt. frågaEn ställs utvärderingen hur dei ärsom
positiva effekterna skall kunna bibehållas efter slut.projekttidens

7 Svensson, O., Fyllinge, Högskolan Halmstad,Värna i Wigforssinstitutet 1997.
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VärmlandBF CBrottsförebyggande Centrum i

startadeverksamhetBFCBrottsförebyggande Centrum är somen
utvärderingförsöksprojekt. EnVärmland treårigthösten 1995 i ettsom

verksamhet ochbild BFC:smycket positiv ut-våren 1997 avgav en
försöksperiodensverksamhet efterfortsattför beslutgjorde grund om

slut.
lands-där kommuner,samarbetsorgan 12drivsCentret ettgenom

organisationerföretag ochtjugotal ärochlänsstyrelsentinget, ett repre-
verksamhet bl.a.brottsförebyggandebedrivaSyftetsenterade. är att

utbild-ochopinionsbildningarbetsmetoder,utveckling nyaavgenom
med stödgenomförtharBFCundersökningEnligtning. avsomen

värrnlänningamaKarlstad sigfolkhälsoforslcning iförCentrum oroar
neddragningar inomfrämlingsfientlighet ochdroger/alkohol,förfrämst

vården.psykiatriskaden
tryggheten ochmed syfte ökaprojektolikadrivsBFCInom att

föreningexempel kanvåldet. startatsminska Som nämnas avsomen
kampeniandra ungdomaraktivera motförungdomararbetslösa att

initieratbl.a.harvåld. Föreningenochskadegörelsedroger,
kampenarbete ividare aktivtbedriver mot"nattvandringar. BFC ett

ochföreläsningardelta ianordna ochoch nazismrasism attgenom
konferenser

tillriktar sigstudiehandledningarutarbetat tvåharBFC perso-som
ochdiskussionerfå igångSyftet med dessaföräldrar.nal och är att

studiehandledningen,och föräldragrupper. Denarbets-samtal i ena
småpersonalföräldrar ochtill mötervänder sigSamtal bam", somom

upptäcktoch tidigriskzonpå barn ifokuserasSamtal bambam. I om
Samtal Ung-studiehandledningen,andrafar illa.barn Den omsomav

ålder.års Denungdomar från 11ochbarnsådantdom rörtar somupp
tidigt,signaleruppfatta barnslära sighur kanhandlar att ommanom

Samtalsgruppervideovåld.ochmissbruk TV-dyslexi,mobbning, samt
samtalsgruppemaIbarnensfrågorhar bildats kring uppväxt. upp-om

uppgiftklar sinskallochförhandlingsplaner överatträttas en varavar
och föräldrarbarn, ungdomarkontakta förskalldenoch attveta vem

tillfälle.vidskall få hjälp rätt
bredadenVärmland hariBrottsförebyggande Centrum an-genom

tvärfackligastärkt detVärmlandiorganisationerfrån olikaslutningen
ochinvolveratsFöräldrar harbarn ochgällersamarbetet en-unga.som

ungdomar.gällersärskiltarbetebrottsförebyggandei detgagerats som
kraftsamlingdenföräldrautbildningUtredningen att avanserom

BFCoch enskilda utgör,organisationerföreningar,myndigheter, som
föräldrastärkande arbetet.modell detiintressantär en
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"Föräldrar bryr Brottsförebyggande Stockholmsig Centrum,som

Stockholms finns centralt BrottsförebyggandeInom stad Centrumett
bland har till uppgift motverka bruk och missbruk al-attannatsom av

kohol- och narkotika bland i Stockholm. led detta arbeteEtt i ärunga
projektet Föräldrar Projektetbryr sig". administreras Brotts-som av
förebyggande Stockholm, med stöd från Folkhälsoinstitutet.Centrum i
Projektet har förhindra alko-målsättning ungdomaratt attsom provar
hol och narkotika informera ochoch ungdomarattgenom engagera
föräldrar mellan föräldrarna.och stärka nätverken

föräldrar förSteg i projektet nå alla till elever årskursiärett att sex
information och diskussion attityder till folköl, andra alkoholhaltigaom

narkotikade-drycker och droger syfte motverka tidig alkohol- ochi att
för före-but. Projektledare har hjälpa till medutsetts att att engagera

fram lämpligt uppstårdragshållare och material. På föräldramötenatt ta
andra angelägna diskussioner och värderingar,även ung-om normer

domarnas utetider och på flera håll har projektet upptaktenvaritm.m.
till föräldraträffar.spontana

projektet bjuda föräldrar, närpolis, socialarbe-i inNästa ärsteg att
tilloch fáltassistenter stadsdelsvis. Syftet medstormöten stormö-tare

lokala ochmobilisera det samhället informeraärtena att attgenom
skapa bred debatt.en

har ljudband och distribueratsprojektets produceratsInom ettram
Stockholm innehållerföräldrar med barn årskurs Bandettill alla i i sex.

1960-70-talsmusik blandat information och narkotika.med alkoholom
förprojektet, vilket beviljats,i medel inteNästa ärännu attsteg
skolklassemai föräldrar.ordna diskussionsmöten mellan elever och I
föräldrar från familj skalldessa tanken och barnattmöten är samma

ingå i olika skall hämma varandra.för intedeattgrupper

Täby öräldrakraftF

drogmiss-Täby kommun har med förebygga alkohol- ochI arbetet att
förebyggande kansli för barn-bruk bland särskiltiorganiserats ettunga

Föräldrakraftoch ungdomsfrågor. kansli verkar TäbyInom detta som
barnsamverkansprojekt arbetar professionellt meddemmellanett som

barnsoch ungdomar föräldrar kunskapi Täby. Syftet ut-är att omge
vecklingsfaser förebygger drogmiss-och hur gränssättninggenomman
bruk och ungdomskriminalitet.

förskole-riktade till föräldrar medUnder år 1996 har föreläsningar
barn ochbarn, låg- och mellanstadiebam hållits med inriktning på små
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uppskattade ochhar varit myckettonårsutveckling. Föreläsningarnapå
välbesökta.

inriktade frågorpåhar föreläsningarna varithögstadietöräldrarFör
attityder ochhandlathar oftaoch droger. Degränssättning om egnaom

finnsföräldrar emellan. projektetsamarbete Ivikten grupper avsexav
nattvandringar.kvälls- ochTäbyfrån olika skolor iföräldrar görsom
föräldragrupperstudiecirklar iföräldrakraft planerarTäby att starta

tillsammansstudiematerialet "Växakring

närpolisområdeVasastans

årskurstill elever ibjuda in föräldrarplanerarNärpolisen i Vasastan att
tematräffarplanerar tioföräldraskola. Polisentill "Polisenssju som

juridik, droger,enklareoch diskussionerinformationskall innehålla om
alkohol till sinrisker med köpaungdomskulturer,klotter, att utnya

idrottensmoral,fusk, etik ochsteroider,anabolatonåring,
och rasism,videovåld, nazismläktarvåld,supporterklubbar och

villPolisenoch skolk.mobbningmedsocialtjänstens arbete samtunga
under barnensbehöverföräldrar det stöd dehärigenom bidra till att ge

uppväxt.
år,daghem gångbesöker alla minstPolisen i Vasastan per un-en

blanddeckarklubbarbedriverklass,från förstadervisar i lag och rätt
Polisenshögstadiet.föräldramöten pådeltar imellanstadiebam och er-

tillkommerutsträckningfäder, högresärskilt iföräldrar,farenhet är att
anordnar.skolanenbartbjuder tillpolisen in än mötenmöten somsom

drogförebyggandeochAlkohol-12.9

gravidaochkvinnorförmodeller unga

bedömningUtredningens
metodererfarenheterutvärdera och spridaangelägetDet är att av0

och droger ialkoholrisker medtill kvinnorför information om
graviditet.samband med

modellerframhar till uppdragföräldrautbildningUtredningen att taom
hälsomässigaför barnsdet skadligaföräldrarför information till om
graviditeten.undernarkotika och tobakalkohol,brukautveckling i att

Folkhälsoinstitutetsdel inomfrågor ligger tillDessa stor ansvarsom-
förebyg-harFolkhälsoinstitutetråde. strategier använt ärDe avsom
inforrna-distributionproduktion ochoch omfattargande karaktär av

Årsredogörelse"8 Täby kommun.verksamhet 1996.föräldrakraftsför
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tionsmaterial, utbildningssatsningar för mödra-och bamhälsovårdsper-
sonal, utbildningar och fortbildningskurserpå högskolenivå för skol-
personal riktadekampanjer till skolbarn till allmänheten.ochsamt
Detta arbete kortfattatbelyses nedan. Utredningen om
föräldrautbildning det angeläget dessa insatser ävenattanser
fortsättningsvis kan hanteras inom Folkhälsoinstitutet. exempel påSom

modell för arbete med särskilda riskgrupper har utredningen valt atten
exemplifiera arbetemed det bedrivs Familjesocialavidsom
mottagningen på Huddinge sjukhus.

Folkhälsoinstitutet

Folkhälsoinstitutet har riktat särskilda insatser på nå kvinnoratt yngre
eftersom alkoholkonsumtionen ökar dennai Folkhälsoinstitutetgrupp.
har utgivningen Grus och glitter", arbetsmaterialstött är ettav som om
droger använda i tjej grupper". samarbete Socialstyrelsen harI medatt

gjort filmen SilversträngenFHI Fetalt alkoholsyndrom barnom som
föds med alkoholskador och material alkohol och graviditet.ett om

förKampanjer har genomförts för-uppmärksamma kvinnors sämreatt
måga tåla alkohol och informera riskabel alko-gränsvärden föratt om

förholkonsumtion kvinnor.
harFolkhälsoinstitutet anordnat utbildningsverksamhet med inrikt-

professionella, ideellaning på och lokala nätverk kring barn och ung-
domar särskildaDärvid har samverkanskonferenser anordnats olikai

ochlän ungdomars hälsa drogvanor för metoder, stärkaspridaattom
nåungdomars självkänsla, ungdomar stärka ungdo-förutsatta attsamt

inflytande.delaktighet och Vidare kring al-har ingått utbildningmars
och drogpreventionkohol-, tobaks- på högskolenivå, fortbildningskur-

kringför skolpersonal metoder och frammaterial tidigare tagitsser som
Utbildningskonferenser och längre anordnats förFHI. kurser harav

fältarbetare och ungdomsmottagningar.anställda vid
särskilt drivitsEtt projekt Barn-Våld-Alkohol harpå temat av

Folkhälsoinstitutet och barnavårdscentraler landet under årmödra- ipå
1996. En särskild konferens anordnades för uppmärksammaatt pro-
blemet med barn till missbrukare och initiera tidiga för dem.insatser En
viktig målgrupp den personaldärvid föräldrarna inommötersomvar
mödra- och bamhälsovården. regionalt samordnande ochDe ut-
bildningsansvariga tillbarnmorskoma och sjuksköterskorna bjöds in en
förberedande konferens. ingick gruppdiskussioner kring hurdennaI

själv skulle vilka möjligheterarbeta med hinder ochtemat,man man
samtalsmetodik ochsåg i sitt arbete. viktigt inslag i konferensenEtt var

9 Folkhälsoinstitutets årsredovisning 1995/96 sid 29.
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på MVC ochsamtala med föräldrarnautvecklar brahur sätt attettman
lokala arbetetskall detEfter tidderas alkoholkonsumtion.BVC enom

konferenser.särskilda regionalafölj genomas upp

sjukhusmvid HuddingeFamiljesociala mottagningen

funnits specia-det sedan år 1978landsting harStockholms länsInom
fosterskador. Sedanmissbruksrelateradeförebyggalistresurser för att

särskiltsjukhusvid HuddingePsykiatriska klinikenhar denår 1981 ett
medarbetarmissbrukare.för gravida Dettabehandlingsteam attteam

in-fosterskador riskgrupper. Imissbruksrelaterade iförebygga teamet
barnläkare och psykiater.gynekolog,barnmorska, kurator,går

Stockholmsmissbruksproblem bor inomGravida kvinnor med som
viaFamiljesociala mottagningentilllandsting kan remitterasläns so-

mottagningenmödrahälsovården. Familjesocialacialtjänsten eller er-
omhänderta-socialtpsykologiskt ochmedicinskt,bjuder kvinnorna ett

ochprimärvårdenssamordnar sjukvårdens,gande. Mottagningen so-
familjens behovellerefter kvinnans,cialtjänstens mannensresurser

frå-utbildningssammanhangolikaoch informerar idokumenterarsamt
mottagningenSedan år 1985 hargraviditet. ävenmissbruk ochgor om

omhändertagandeoch medicinsktpsykologisktmetoder förutvecklat
blivande fä-HIV-positivaHIV-diagnosgravida kvinnor med samtav

gravida kvinnor.HIV-negativalever ihop medder som
veckan,gånger iinnefattar samtal tillBehandlingsinsatserna treen

Graviditetenfem veckan.till gånger ioch droganalyseralkoholtest en
kontroll kandrogfritt,till levaofta motivationi sig utanattär menen

medArbetetoch föräldrar bra resultat.för barnnådet svårt att ettvara
graviditeten.under heladrogfritt liv pågårkvinnan tillmotivera ettatt

hjälp sinalivssituation,drogfri, förändra sinbliAtt att egna resur-se
de blirspädbarn ochbehovbarns större,lära sig närsommer omser,

hjälpsökasignaler,själv och sinaförstå sigförsöka lära sig attatt egna
graviditetendetta arbete. börjandelar ingår i Itidi är ar-avsomm.m.

med be-med eller kvinnantillsammans möteettparetteametrangerar
planering.ochansvarsfördelningförrörda myndigheter göraatt enen
och tidenförlossningentäcker graviditeten,kontraktEtt upprättas som

skalloch vadför vadefter förlossningen, somsom ansvararom vem
kontraktet.någon brytergöras om

mottagningenfamiljesocialabesöker denSamtliga kvinnor un-som
specialistresurserBB-avdelning medskrivs in på närder graviditeten

informeradavdelning hållspå dennabam. Personalende skall föda sitt
beräknasoch patienternaskall föda barnvilka patienter närsomom

m juli-augusti 1992.Jordemodem,Ottenblad, Artikel iC.,
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föda. personalgruppenKontinuitet i och kontakt fleraintensiven
veckan förgånger i grunden förtroendefull relation till denutgör en

gravida kvinnan och därmed för henne förändramotivera sinatt att
livssituation. Tiden efter förlossningen kan beroendepå olika sättutse

hur kvinnan klaratpå graviditeten.

för med missbruksbakgrundMammagrupp mammor

Riksförbundet for hjälp läkemedelsmissbrukare Stock-åt RFHL,
holmsavdelningen, har projekt med stöd arbe-i från Socialstyrelsenett

fram metoder för och medverka till kvinnornå rehabiliteringtat att av
med långvarigt narkotikamissbruk. delProjektet ingår som ennumera

den ordinarie verksamheten. del särskilt syftatEn projektet harav av
till utveckla metoder för stödja gravida kvinnor och kvinnoratt att som

fött träningslägenheter bo mednyligen bam. där kanFyra mammor
barn begränsad tid knutna tillsina under verksamheten.ären

RFHLzmsin projektbeskrivning till Socialstyrelsen, juni skriverI 1997
2/3 kommer behandling, både ochkvinnor i inom öppenca av som

Äveninstitutionsvård, har fött barn. barnen fosterhemsplace-ärom
rade, bortadopterade eller de betydelse för kvinnan.är storvuxna av

behandling.kan drivkraften kvinnan tillBarnen motiverarsomvara
kämpar ofta behålla till barnen.för eller återskapa relationenHon att

Ibland kämpar hon för återta vårdnaden. barnenFör äratt mammans
betydelse vilket skick har barnetodiskutabel. Oavsett iärmamman

avgörandebehov dem kan detFör attatt vetaatt veta.av vara
regelbunden, detunder behandling, kontakten ärär att attmamman

allsfinns till återförening eller, i vissa fall, den inte ärsträvan atten
möjlig."

Stödet bådetill kvinnorna kan individuellt och i I RFHL:sges grupp.
träffar de nyblivna varandra eftermid-mammagrupper mammorna en

dag i veckan för bara samtala eller för saker tillsammans.göraatt att
behov.Samtalen ostrukturerade och utgår helt från Un-är mammomas

der den första de flesta förälder, vågatiden behöver stöd i att attvara
med få och Många harsitt barn, amning fungerasömnatt attvara m.m.

förebilder oroliga ochsvårt knyta till sitt bam. saknar ochDe äratt an
har samtidigt många praktiska och sociala frågor lösa. Genomatt grup-

stödoch med hjälp kontaktperson hämtar de kraft och i attpen av en
våga och det lilla barnet.i attvara mamma se

ochhar kunnat erbjuda lägerverksamhet förRFHL varje år mammor
barn syfte dem. detmed stärka kvinnorna och nätverken mellan Omatt

m rnissbrukarvården.Nyrén, Norrnbrottet. kvinnliga perspektivet FOUI-B., Det i
95/
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stöd. Samtalerbjudsfinns närvarande paret gemensamt ompappaen
återkommandeoch föräldrarollenarbets- och ansvarsfördelning ärom

under lägervistelsen.tema
omfattandekvinnorna behöverfrån projektet visarErfarenheter att

bam.och Omperiod för klara sig själva sinaunder långstöd atten
missbruksbakgrund ochharerhållas har kvinnoradekvat stöd kan som

mamma-bamverk-föräldraroll bra.klara sinbarn Förutsättningar Iatt
Familjesocialamedmed socialtjänsten ochsamarbetarsamheten RFHL

uppgift arbetaenhet har tillHuddinge sjukhus.enheten vid Denna att
stöd-missbruksproblem. harmedmed gravida kvinnor RFHL även ett

och barn.boende för mammor
allaangelägetdetföräldrautbildningUtredningen är attattanserom
godmissbruksproblem harmedmed föräldrararbetar direktsom

risker medmedvetenhetväckaoch kompetens ikunskap attatt om
barngraviditeten. Varjedroger underalkohol och andraanvända som

humanitärtmoderns missbruk innebärtill följdföds med skador ettav
kan det inne-kostnad. barnetsamhällsekonomisk Förnederlag och en

andra, intefungerasärskola, intebära behöva gå i utattattatt sesom
ständigt påminnasochbehöva utstå operationerandra, kanskeattsom

belast-psykiskinnebär detmodernannorlunda. För storatt envaraom
beståendeförorsakat barnhon har sittmedvetenning attatt omvara

förebyg-erfarenhetsamladeFamiljesociala mottagningensskador. av
mycketmissbruksproblemmedbland gravida kvinnor ärgande arbete

och kon-utbildningidagverksamhetendelgoda. En ägnasstor av
sjukvård.primärvård ochsocialtjänst,sultverksamhet inom

tobakrisker medInformation12. Ol om -

påverkanmodeller för

Folkhälsoinstitutetharföljd tobakohälsa tillförebyggaFör att av
ochmödra-till föräldrar viametoder för nåutarbetat särskilda att ut

sambandrökning irisker medmed informationbamavårdscentraler om
utbildning ilandsomfattandegraviditet och amning. Enmed

barnmorskor påmaterial tobak församtalsmetodik kring ett om
Cancerfondensamarbetegenomfördes FHI imödravårdscentraler av

budgetåret 1993/94.underoch LungfondenHjärt-
tillriktadesprojektföljdes 1995projekt årDetta ett somupp av

genomfördesendagsutbildningarbarn.Rökfria TrettonBVC på temat
samtalsmetodik utbil-Handledarelandet. iolika platser iunder året på

arbetet inompågåendestödja detlandsting.dades samtliga Föri att
Registre-Rökfria bam.nyhetsbrev i serienfyraoch BVCMVC utgavs

gammalt ochveckorrökvanor när barnet 0-4föräldrarnasring ärav
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vid S-månaderskontrollen har införts vid landet.samtliga BVC i I
dessa projekt behandlas tobaken problem kvinnoperspektiv,ettsom ur
dvs. både graviditetsperspektiv och utifrån kvinnans helaettur
livssituation.

harDärutöver ochinitierat genomfört speciella insatserprogrammet
för nå kvinnor med kort utbildning respektive kvinnor yrkeniatt unga
med låga inkomster och invandrarkvinnorf exempel har tid-Som en
skrift benämnd Ragnarök tagits fram. behandlar tobaksfråganDen ur

kvinnoperspektiv. Vidare har samarbete med fackförbund inletts.ett
nå elever grundskolansFör på mellanstadium kandidaterharatt ur

Fröken-Sverigetävlingen föreläsare landskap föri sinaengagerats som
hålla lektioner rökning. Vidare har haft samarbeteFHIatt näraettom

med veckopressen för nå den kvinnliga läsekretsen. utbild-Enatt unga,
ningskampanj för mellanstadieelever har genomförts samarbetei med
kommuner och landsting och elever10 000 har deltagit.ca

Borde barn med bestämma hemmaattvara
Barn borde få bestämma föräldrar inte får röka Lex.att

Man borde få med och bestämma sådant rörvara om som
hela familjen.

fårAtt inte gå in i mitt jag intenär ärmamma rum
hemma eller hon röker utomhus." Pojkar år.10att ca

Skall föräldrarRökning lägga isig-
Föräldrar skall sina åsikter, jag intesäga tror attmen man
kan förbjuda någon något den vill.göraatt

22 Folkhälsoinstitutets årsredovisning 1995/96, sid 42-43.
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Allergipreventionl12.1

bedömningUtredningens
medarbetaförstärkt uppdragbörFolkhälsoinstitutet attett0

allergiförebyggandeföräldrarnå ibättremetodutveckling för att
syfte.

och bar-mödra-allergifrågorinformation imednå föräldrar ärFör att
förskolor,fritidshem,förskolor,vårdcentraler, öppnanavårdscentraler,

ochmödra-påPersonalenkanaler.viktigaoch skolorfamiljecentraler
medallergifrågorroll iviktigharbamvårdscentralerna att ta uppen

modellgenerellnågonså länge intedockfinnsföräldrarna. Det än som
al-inforrnationsspridning. Inomdennaföroch utvärderatshar prövats

utbildareutbildninglergiområdetm Folkhälsoinstitutethar satsat av
ochföretagshälsovårdallmänläkarutbildning,vårdhögskolor,vid

dessagrundutbildningen inomförocksåbedrivsprimärvård. Arbete att
allergiprevention.kursmomentflerinnehållaskallområden om

bildaavsikthar föryrkesgrupper attolikapåSatsningar som
harFolkhälsoinstitutetockså.planerasallergikommittéer i kommunerna

ochdaghemförallergi bådeangåendeskyddsronderutvecklatäven
skolor.

Folkhäl-medhar tillsammansHabo kommunUtvecklingsenheten i
förpersonaloch BVC-modell för MVC-lokalutvecklatsoinstitutet en

inled-intervjuasföräldrar Föräldrarnamedallergifrågoratt ta upp
bedömningochfamiljen görsallergi iförekomstenningsvis enavom

hargenomförandetmed familjen. Församtalytterligarebehovet avom
tänkbarinformationsunderlagmedframhandbok tagitssärskild omen

bostadenochfamiljen irisker ibarnet, vissaför allergi hosärftlighet
husdjur.och Dessatobaksrökmögel,fukt ellerförekomstt.ex. avsom

hälsosituationenprofildiagram överfaktorer prickas in i ett ensom ger
denunderlag föranvändassedankanför familjen. Diagrammet som

skerkartläggningföräldrarna. Dennameddiskussionenfortsatta genom
familj för sig.medsamtal varje

ochinformationsmaterial allergier över-har utarbetatFHI annanom
Videofilmerhandböcker ochbroschyrer,formkänslighet i somav --

och bama-mödra-föräldrartill påinformationförkan användas

23 1995/96, sid 30.årsredovisningFolkhälsoinstitutets
allergikurva,m Folder,information.metod för bättreAllergikurvan ny-

medsamarbeteHabo iUtvecklingsenheten ihandbok.enkätfonnulär och
Folkhälsoinstitutet. 1995.
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vårdscentraler, daghem och skolor. Vidare har tagit framFHI
allergiboken, fungerar uppslagsbok samtsom som en ger en sam-
manfattning fakta kring allergier och redovisning på enkeltettav en

framtagna forskningsresultat. I samband med allergiåretsätt 1995av
utvärderade Folkhälsoinstitutet kunskapsnivån före och efter allergiåret

fördjupadeI FHI:s anslagsframställning för vad1997-1999 anges
gäller allergiprogrammet ambition få fram utvärderingar ochatten nya
metoder:

De viktigaste insatserna allergi överkänslighetochmot annan
bedrivasmåste kommuner och landsting.i bör under deFHI när-
åren stödja metodutveckling och förebygganätverk förmaste att

allergi och överkänslighet på lokal nivå. Särskilda börsatsningar gö-
för utveckla nätverket Allergianpassad kommun med måletattras
alla kommuner skall handlingsplaner för förebyggaupprättaatt att

allergi och överkänslighet på stödja landstingens arbete medsamt att
utbildningsplaner och handlingsplaner allergi.mot

Miljömedicinska enheten vid Stockholms utifrån olikauniversitet har
avhandlingar sammanställt och bedömt vilka risker olika förhållanden

skallinnebär för allergi utvecklas. populariserad informationEnatt mer
föräldrarhar fram för syftetagits i öka deras medvetenhet ochatt

kunskap allergifrågor. finnsi Det dock behovett stort av
förmetodutveckling på vilket information kan överförasatt pröva sätt

stödjandetill föräldrar, vilka miljöer behövs för informationenattsom
skall upplevas meningsfull och på vilket informationen skallsättsom
kunna föras ut.

föräldrautbildningUtredningen konstaterar det aller-inomattom
behovgiområdet finns utveckla kompetensen samtalsmetodikiett av

hos personalen mödra- ochinom barnhälsovården. kan svårtDet vara
föra samtal föräldrar frågor demed i upplever svåraatt attsom som

påverka och där det del handlar föräldrarna måste ändratill atten om
sina och livsstilar. föras för-Samtalet måste på sådant sätt attettvanor
äldrarna till ochsig informationen det viktigt för barnettar att är attser
föräldrarna ändrar eller de miljön hemmet måstesina iatt attvanor ser

eller hållas husdjur.fri frånsaneras
Utredningen Folkhälsoinstitutet ytterli-bör få i uppdragai attanser

utveckla med metodutvecklingsitt arbete och utvärderinggare av me-
toder hur föräldrar med information allergiförebyggandenår iom man
syfte, bl.a. förälirastödet/föräldrautbildningen mödra- ochinomgenom
barnhälsovården, barnomsorgen och skolan.
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arbeteBamolycksfallsförebyggande12. 12

Utredningens förslag
spridningochuppdateringför framtagning,frågorAtt ansvar0 om

miljöbarnsarbetsmaterial risker iochinformations- omav
träffasöverenskommelsemedsambandbehandlas i att omen

föräldraskapet.för stödet iansvaret
får iFolkhälsoinstitutetsamarbete mediBarnombudsmannenAtt0

information iförhandlingsplanuppdrag läggaatt enupp
åldrar.och barn olikaför föräldrar ibamsäkerhetsfrågor

undersöka vilkatill uppdragföräldrautbildning harUtredningen attom
föräldrarnasgäller förbättradetanvändbarametoder när attärsom
föräldrastö-bamolycksfallsområdet. Ibl.a.kunskaper inom

förebyggandefråganangelägetdetdet/föräldrautbildningen attär om
Ökad förriskermedvetenhet hos föräldrarbarnolycksfall ingår. omav

blirföräldrarnakan bidra tillmiljöbarns ocholycksfall i att merungas
förhindrakan förvadsjälva attförutseende och göras attsomser

direkt infonna-väckasMedvetenheten kaninträffar.olycksfall genom
föräld-mederfarenhetsutbyteochdiskussionochriskertion genomom

individuellt och i grupp.rama
vanligtvisbarnolycksfallfrågorbamhälsovårdenInom tas uppom

mellanindividuellaeller i detföräldragrupperföräldrarna i mötetmed
informationtill enbart lämnamotviktpersonal.föräldrar och Som att
funderingarochföräldrarna. synpunktertill Depersonalen frågorställer

Föräld-diskussion.grund för fortsattliggerföräldrarna somgersom
ochfå broschyrertill dettakomplement mate-kan annatt.ex.rama som

barnolycksfall. Somkan undvikaoch hurrisker hemmetrial i manom
vanligtvisbamsäkerhet,broschyrerfinnsexempel tre envaravom

månader,åldern 0-3nyfött ochbarnetöverlämnas på BVC ärnär avser
åldern 3 må-ochmånaderomkring 4överlämnas barnet ärnär avseren

ettårs-iöverlämnas barnetbroschyrnader till år. Ytterligare är1 nären
år.åldern och åldern l-6avser

medkompletteratsutvärderinghar efterbroschyrer ettDessa en
brännskador, kanmed broschyrtillsammansbildmaterial omensom,

med föräld-muntliga kontakteni denpersonalen på BVCanvändas av
Behovbamsäkerhet.antal VideofilmerfinnsDessutom ett omrarna.

broschyrmaterialetoch uppdateringmodernisering samtfinns avenav
CD-rom.eller möjligenpå internetsådan informationlägga inattav

samordnandemyndighet detBO harBarnombudsmannen an-som
säker-ochför barnsförebyggande insatserför samhälletssvaret ungas
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het. BO samarbetar därvid med centrala myndigheter och organisatio-
för det bamolycksfallsförebyggande arbetetatt ökad ochstatusner ge

uppmärksamhet och få lokala och nationella satsningar inom området
prioriterade.

tidigareDet Barnmiljörådet numera BO har medverkat till att ut-
veckla modeller för bamskyddsronder daghempå och bostadsområ-i
den. Barnskyddsronder bostadsområdeni går föräldrar ochpåut att
personal genomgång vilka riskergör finns barnetsi miljöen av som
och vad behöver åtgärdas kommunala förvaltningar, fas-t.ex.som av
tighetsförvaltare och de boende för barn inte skall skadas deatt när
vistas utomhus, leker, cyklar, bamskyddsronderFör daghem-påm.m.

finns särskilda checklistor personalen, ibland tillsammansmen som
med barn och föräldrar, kan använda för gå igenom tänkbara risker iatt
barnets lekmiljö och där det skall föransvarigär attanges vem som
åtgärda de brister upptäcks. Sådana genomgångar ökar medveten-som
heten vad måste undvikas och åtgärdas för barn inte skallattom som

för olycksfall. Checklistoma kan ocksåutsättas underlag för diskus-ge
sioner i personalgrupper och vid föräldramöten. Liknande material
finns för bamskyddsronder i skolor.

Skyddsronder detta slag sker dock inte i alla daghem, skolor ellerav
bostadsområden de skulle ha viktig förebyggande betydelseäven om en
och skulle för föräldrar, personal, förtroendevalda, förvalt-sättettvara
ningsansvariga, m.fl. samlas kring frågor. Riskenatt ärgemensamma
ofta initiativ först det har inträffat olycka. Frågor barn-att närtas en om
olycksfall och modeller för föräldrar och personal för samarbetaatt
kring dessa frågor behöver därför utvecklas.

Flera instanser har utarbetat skrifter, Videofilmer, affischer och bro-
schyrer riktade till föräldrar och personal barn i olika åldrar.mötersom
BO har särskildgjort sammanställning tillgängligt och aktuelltöveren
infonnationsmaterial inom bamolycksfallsområdet BUS-katalogen -
informationsmaterial Barns och Ungas Säkerhet, 1996,om som ger
exempel på material kan användas föräldragrupperi ellersom av en-
skilda töräldrar. Sådan information kan också läggas olika databa-in i

för bli lättillgänglig för dem söker information datanätet.att viaser som
informationViss finns redan upplagd på databas H-guident.ex.

Hälsoguiden och Säkerhetens ABC på SPRILINE.
Sveriges Civilförsvarsförbund har producerat material vadett om

måste beaktas barn försvinner, hur snabbt barn kanettsom om om
komma till skada och samhällets åtgärder, hur kan lära barnetsamt man

hantera sådan situation. saknarVuxna ofta kunskap huratt småen om
marginaler gäller för barn och inser inte hur snabbt måstesom man
börja leta efter barnet. finns också bristerDet kunskap vadi om spa-
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skall blieftersökandet såtänka föroch föräldrar bör påningsledning att
möjligt.effektivt som

hand-innehållerfram förbundethar tagitsmaterialDet enavsom
utbildning förtimmarsförslag till uppläggning 5ledning med av en

har hittillsförebyggande syfte. 1 000föräldragrupper ii vuxnavuxna
angelägetdetsidaCivilförsvarsförbundetsFrånutbildats. mananser

föräldrar, polisdessa frågor tillinformationsspridning ibredmed en
där barninträffarmed det situationersambandm.fl. yrkesgrupper. l att

ochutbildning in-behovetofta medvetenhetenförsvinner ökar om av
skedentidigaresyfte. Med bättre kunskap iförebyggandeformation i

försvinnandebarnstillbud samband medför svårare iskulle risker
medtillsammansCivilförsvarsförbundet ocksåkunna motverkas. satsar

särskiltdärhemsäkerhet,organisationer påmyndigheter ochflera
uppmärksammas.och äldreför barnolycksriskema i hemmet

utarbe-antal kommunersamarbete medhar iFolkhälsoinstitutet ett
arbetedettaoch har ioch kommunför säkermodeller tryggtat ar-en

till föräldrarriktadebamolycksfallsförebyggande åtgärdermedbetat
myndigheteroch flera andraFolkhälsoinstitutetolika åldrar.med barn i

efterproducerats,informationsfilm hartillhar medverkat att enen
olycksfall.vid akutaförebild, ingripandenorsk om

lokalavdelningarcentralt och sinaharRöda Korset en om-genom
föräldrar.hjälpen för Dennautbildningsverksamhet förstafattande i

föräldraskapet, 1997:6.Stöd i Dsredovisas i
förebyggandeframgångsrikt arbete vad gällerbedrivsSverigeI ett

internationelltolycksfall iDödstalenbamolycksfall. är ett per-g.a.p.av
aktivtharoch skolbarn.bland förskolebarn Härmycket lågaspektiv ett

barnomsorgenbamhälsovården,arbete inomsäkerhetsförebyggande
för alla givet,dock gångbetydelse. inteoch skolan haft Detta ärstor en

och barnföräldrargenerationereftersom det ständigtär somnya av
barnadödlig-fortsättningsvis hållainformeras.måste För ävenatt nere

förebyggandeolycksfall krävs fortsatt aktivtheten grundpå ett ar-av
bamhälsovården,ochbarn, mödra-bete bland föräldrar och genom

olycksfallVarjeolika aktiva organisationer.barnomsorgen, skolan och
motverkar mänsk-ochför samhälletkan undvikas besparingär ensom

ligt lidande.
mellandet personligaBamsäkerhetsfrågoma kan i mötettas upp

skall bliför föräldrarföräldragrupperpersonal och föräldrar och i att
det vik-miljö. Alltefter barnenrisker barnensmedvetna i ärväxerom

barnen självarisker ochblir medvetnaföräldrarnatigt attatt nyaom
Trycksakerolycksfall.skydda sigblir medvetna hur de kan ärmotom
orationellt ochsamtal. dockkomplement till dessa Detviktiga ärsom

trycksa-för utarbetaroch sigdyrbart olika användare egnavar enom
ker.
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Information i första hjälpen kurser, filmer och trycksakergenom
borde något omfattade alla föräldrar och elever. bordeDetvara som

rättighet för alla skolbarn få första-hjälpenutbildning.attvara en
Utredningen föräldrautbildning har erfarit det finns bristerattom

vad gäller möjligheten nå alla föräldrar och barn med informationatt
bamsäkerhet. Det material BO har tagit fram tidigaret.ex.om som

måste uppdateras och förnyas på grund bl.a. säkerhetsbestämmel-attav
förändras. BO har inte för tryckning sådant materialser resurser av

eller möjligheter till sådan omfattande spridning materialeten av som
skulle behövas för föräldrarnå och barn.att

Alla bamavårdscentraler har inte heller möjlighet köpa infor-inatt
mationsmaterial, de skulle behöva information bamsäkerhettrots att om

dela till föräldrarna. checklistorDeatt finns för barnskyddsron-ut som
der inte tryckta i så upplagorär de kan spridas på enkeltstora att ett

Vidare finns behov första-hjälpenmaterialsätt. kan delasett utav som
gratis till eller visas för föräldrar och personal.

Utredningen det angeläget dessa frågor löses på till-att ettanser
fredsställande i samband medsätt, överenskommelsert.ex. att om

för stöd föräldraskapeti mellanansvaret regeringen ochupprättas
Landstingsförbundet mellan regeringen och Kommunförbundet.samt
Vidare utredningen Barnombudsmannen i samarbete medattanser
Folkhälsoinstitutet bör få i uppdrag lägga handlingsplan förupp en
information i barnsäkerhetsfrågor för föräldrar och barn i olika åldrar.

12.13 Studiehandledningar för föräldragrupper

Utredningens bedömning
angelägetDet det finns modellerär för studiehandledning tillatt0

föräldragmpper både för kunskapsöverföring,utrymmesom ger
fria diskussioner och diskussioner samlevnad för användasattom
i det generellt föräldrastödjande arbetet.

finnsDet många exempel på studie- och informationsmaterial0
hos inom studieförbunden.

finnsDet behov överblick tillgängligt material för denöver0 av
vill föräldracirklar.startasom

finnsDet exempel på intressanta studiematerial för föräldrar och perso-
nal kan fungera stöd för föräldragrupper och studiecirklar.som som
Visst material kan också användas individuellt. följandeI avsnitt ges
exempel på olika studiehandledningar kan tjäna underlag försom som
föräldrar och personal i kommuner och landsting, föräldragrupperi
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förskolebarn,tillsmåbarnsföräldrar, föräldrarföräldrar,med blivande
tonårsbam.skolbarn och"

för-föräldracirklar utredningenförstudiehandledningarDe omsom
väntande ochriktar tillkapitel sigtill i dettaäldrautbildning refererar

föräldrar,skolbamsföräldrar,förskolebamsföräldrar,nyblivna perso-
individ- ochskolan,bamhälsovården, barnomsorgen,mödra- ochnal i

Utbildningsmateria-gymnasienivå.ungdomar påfamiljeomsorgen samt
erfarenhetsut-möjlighet tillföräldrartillförsta handlet syftar i att ge

förocksåredogörnätverk. Utredningenstärka derasoch tillbyte att
föräldrahandledningsmaterial. Dessanorsktomfattandeockså ett

tillmöjlighetföräldrartillhandsyftar förstamaterial i att ge
deras nätverk.stärkaoch tillerfarenhetsutbyte att

föräldrar imellanför diskussionervärdefullt underlagocksåDet ger
studie- ochgällerdetangelägna. Näruppleverföräldrarfrågor somsom

tillgåmaterialexempelfler pådet mångainformationsmaterial finns att
Även överblickpåavseende bristendettaistudieförbunden. utgörinom

föräldracirklar.villför denkomplikation startasomen

frånSå små

bamlä-barnmorskor,samarbete medharVärmlands län iLandstinget i
"Såföräldrautbildningsmaterial påfram tematandra tagitkare och ett

fungeraskrift kanbestårfrön". Materialetsmå ensomsomav en
andraochpsykologerbarnläkare,barnmorskor,för hurhandledning

studie-ingårVidaremed föräldragrupper.arbetayrkesgrupper kan ett
för livet". Därtemat"Föräldrarföräldrar medblivandematerial till pre-

ställsföräldrarblivandefrågornavanligastedenågrasenteras somav
skall söka sighand och iföräldrar påSyftetinför. är att gruppegen

bilaga tillfinner viktigast. Somdefrågorpå defram till somsvaren
med denSyftet"Livscykelkarta. äringårför livetFöräldrar även en

hållflera ifå påfinns hjälpinsikt detföräldrar attattatt omungage
föräldraskapet.problem skulle uppstå isamhället om

Socialde-hosansöktlän har under år 1997VärmlandsLandstinget i
utvärderingspridning ochtryckning,medel förpartementet ma-avom

sida påfrån regeringensnationell satsningoch har föreslagitterialet en
detta material.

frön,små"SåföräldrautbildningUtredningen attanserom
exempel pågoda"Livscykelkartan"och mate-"Föräldrar för livet är

till för-underlagbredare användningfåskulle kunnarial somensom
frön" harsmåhela landet. "Såföräldrar iför blivandeäldragrupper en

Folkhälsan,s Mödrahälsovårdens ledningsgrupp."Så små från.Carlsson, K.,
Värmland 1997.
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gedigen förankring bland samordnande barnmorskor. Materialet har
lokalt och har utvecklatsprövats successivt efter med föräldrar.möten

tillsammans"Leva "26

Leva tillsammans material producerat förlaget Verbum.är ett av
Materialet tänkt för samtal mellan och kvinnor,är mellan föräldrarmän
och personal sådant aktuellt under den tid då leverär medom som man
barn ålderni O-7 år.

Leva tillsammans med barn i åldern 0-3 år vänder sig till ny--
blivna föräldrar och har till syfte hjälpa och kvinnoratt män att vara
föräldrar förlora parrelationsin och tillutan stimulera personalatt att

i olika sammanhang föräldrar med bam i dessa åldrar.mötersom
Leva tillsammans med barn i åldern 3-7 år inbjuder till samtal-

mellan och kvinnor, föräldrar till förskolebarnmän och bamom-
sorgspersonal. material berörDetta frågor barns utveckling,som sam-
spel, kärlek, familjgränssättning, och samhälle.

I harserie samlevnadsmaterial för ungdomar fram,tagitsettsamma
"Levnadskunskap" finns i tryckningoch påväntarsom nu manus
Materialet har framtagits projektmedel från Allmänna arvsfon-genom
den i samarbete med ungdomar, familjerådgivare, ungdomsmottag-
ningar och lärare. "Levnadskimskap" för tonåringar ochär avsett
handlar tonårstidens utvecklingsfaser i frågor rört.ex.om som sexua-
litet och hemmet och samhället. Ett avsnitt handlar bildaattom par,
drömmen gemenskap, manligt och kvinnligt, tillfälliga eller fastaom
relationer, leva med eller barn, bli med barn för ellertidigtatt utan att

abort, familjejuridik deI följandegöra behandlas vadavsnittenm.m.
händer i relation två blir utvecklingspsykologi, samlev-när tre,som en

nad och familjens utvecklingsstadier.

Utredningens kommentar

I materialet "Leva tillsammans finns förstrategi motverkaatten
kommande svårigheter i parrelationer och i föräldraskapet attgenom
rikta föräldrastödj ande tillinsatser den blivande generationen föräldrar.
Utredningen tidigt förebyggande insatser värde ochatt är stortanser av

det ofta saknas sådana insatser i samhällets nuvarande föräldrastöd.att
Utveckling modeller syftar till förbereda människor iattav som unga
kommande parrelationer och föräldraskap bör därför uppmuntras.
Ungdomsmottagningarna viktig för och förberedaär stöttaatten resurs

26 Eenfeldt, M., Leva tillsammans. Verbum, 1992 och 1994.
m Eenfeldt Levnadskunskap,,M., Förlagshuset Gothia.
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förändringarinför deföräldrargenerationskommande som
medför.föräldraskapet

VingarochRötter

föräldracirklar iförmaterial framtagetVingar"ochRötter är ett sam-
Folkhälsoinstitutet.ochGöteborgiFolkhälsosekretariatietmedarbete

träffar.omfattar sjuochtonårsrevoltenfriska ipå detMaterialet bygger
Målsättningencirkelledare.förstudiehandledninghörTill materialet en

erfa-träffar ochtillmöjlighettonårsföräldrarstärka attär att gegenom
gränser-alkohol-tobak,tonårsrevolten,friskarenhetsutbyten. Den sex

ochmångkulturutvecklingssamtal,ochskolanfritid,samlevnad,och
ochRötterbehandlas iområdenhur ärväxer somvuxen,somman

Vingar.

tillsammansVäxa

LiberproduceratsstudiematerialtillsammansVäxa är ett avsom
derasiföräldrarnastärkamed syfteskolbarnsföräldrarför attförlag

diskussionsunderlag harkontaktnät. Ettutveckla derasochföräldraroll
användsmaterialskolan. Dettastadium ivarjeförutarbetats un-som

med läraretillsammansföräldrarstudiecirklar därderlag tör startaatt
förtillsammansfrågeställningar. VäxaIkan diskutera gemensamma

ochuppfostringsfrågordiskussionerförunderlagfinnsårskurs 1-3 om
och derasbarnenfrågorskolgång,stöd i sinfåkanför hur barnen om

ochbarntrafikenfarligadenbetydelse, samtlekens"bästisar", om
normer

föräld-frågorbehandlas46"årskursförtillsammansVäxaI som
och dato-barnfostran,på barnspåverkansamhälletsochskolansrars,
könsrollerhälsa,ochidrottsamarbete, kost,föräldrar iochskolarer,
frågoringårårskurs 7-9förstudiehandledningenmobbning. Ioch om

alko-fostrare,utveckling, TVungdomarnasroll förföräldrarnas som
ochskolanmellansamarbetetochskolantobak,ochnarkotikahol,

hemmet
föräldrarochlärare använt000100har1985årSedan överstarten

omarbetadÅr iböckerna1995studiecirklar. utmaterialet i engavs
upplaga.

studiematerial föroch VingarI Rommedahl, RötterE., ettC.,Jonasson, -
Gothia 1997.tonårsföräldrar.

Liber 1995.29 tillsammans.VäxaRosslind, Sterner,E.,
Liber4-6.årskurstillsammans,13° Ingelman, R., VäxaBlomqvist, M.,Lundh, K.,

1995.
Liber 1995.årskurs 7-9.3 tillsammans,N-E., VäxaNilsson,Lundh, K.,
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Föräldrar frågarsom

Föräldrar frågar samtalsmaterial för annorlunda föräld-är ettsom
förDet med föräldrarramöten. är barn nyligen haravsett mötentre vars

blivit tonåringar. förstaDet handlar föräldrarollen och inklu-mötet om
derar tillbakablick på den tonårstiden. Det andra mötet taren egna upp
frågor samspelet mellan den och tonåringen. tredjeDet mötetom vuxna

frågor föräldraskapet, värderingar, känslortar upp om m.m.
Utredningen föräldrautbildning det angeläget detäratt attom anser

finns modeller både för kunskapsöverföring, fria dis-utrymmesom ger
kussioner och diskussioner samlevnad för användas i detattom gene-
rellt föräldrastödjande arbetet. finnsDet många exempel på studie- och
informationsmaterial inom studieförbunden. Bristen på överblick över
tillgängligt material komplikation för den vill för-utgör startaen som
äldracirklar. Utredningen föreslår åtgärder beträffande detta ka-i
pitel 5.8.

12.14 norskaDet

föräldrahandledningspro grammet

Bame- familiedepartementet har i samarbete med Sosial- helse-og og
departementet och Kirke-, utdannings- forskningsdepartementet iog

byggtNorge nationellt för föräldrahandledning förettupp program
landethela Detta initierades år 1995.program

Utredningen foräldrautbildning har besökt och där stude-Norgeom
det norska för föräldrahandledning. Utredningenrat programmet

redovisar några utgångspunkter för hur det byggdesprogrammet, upp
och hur det har introducerats i landet.

Målet med stärka foräldrarollen och stödja föräld-ärprogrammet att
derasi roll för sina barn, förebyggandei ettrarna som omsorgspersoner

syfte. Programmet skall bidra till skapa goda mötesplatser däratt
föräldrarna kan utbyta erfarenheter och frågor bamupp-ta upp om
fostran. Avsikten föräldrahandledningen skall utbudär iatt ettge som

möjliga utsträckning utformasstörsta på föräldrarnas och därpremisser
kommunernas till tvärfackligaDet och sektorsöver-tasresurser vara.
gripande samarbetet betonas.

I ingår satsning på Målsättningenprogrammet ären pappagrupper.
bidra till ökat deltagande och visa på betydelseatt av pappor pappomas

32 Roth, K., Svensson, Föräldrar frågar.L., PedEtik 1996.som
33 Foreldreveiledning. Rundskriv Q-5/96. 3003.95. BFD, Bame- og
familiedepartementet SHD, Sosial- helsedepartementet.samt og
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föräldraansvaretstärka detbarn,sinai att gemensammaomsorgen om
ochmellan kvinnorjämställdhetenfrämja män.och

ochutvecklingmedhar bidragitfamiliedepartementetBarne- og
personal,ochför föräldrarmaterialmetodisktochfaktamässigtstöd till

vägled-ochuppföljningdettaförmedlat och orienteratsamt genomom
material ochutvärderingutveckling ochtill kommunerna. Förning av

inrättatföräldrahandledningsarbetet har departementetmetoder i en
integrerarkommunernaförutsättsövrigtIrådgivande attexpertgrupp.

verksamhetförebyggandeför sinföräldrahandledningen inom ramarna
åtgärder inomsärskildaförmedeleventuellt omdisponeraroch

området.
föräldaragenera-dagensvägledningsbehovvilketreda påFör att ta

familiedepar-uppdrogbarnuppfostran Barne-det gällerhartion när og
Information i BergenRådgivningPsykologisk attåttementet ge-og

föräldrar.urvalbland representativtundersökningnomföra ett aven
till kommunernaförmedlassedanskulleundersökningenResultatet av

Föräldrarnasföräldrahandledningen.medtill arbetetimpulseroch ge
detutforrrmingenunderlag förskulle bildabehovönskemål och avegna

föräldrahandledningsmaterialet.centrala
landetsmedsamarbetehar ifamiliedepartementetBarne- og

andrautbildningsdirektörerochlänsläkare samtlandshövdingar,
exempel ochintressantaförmedlat kunskapcentrala omresurspersoner

Lands-har inrättats.samarbetsgrupperSärskildautvecklingsprojekt.
uppföljandeochkoordinerandeinformerande,fåtthövdingen har en

medarbetetförkommunernaförhållande till attfunktion i samt ansvar
liggerlänsnivånigång. På ansvaretkommer ävenföräldrahandledning

seminarie-ochkurs-utbildningarlänsvisaför att starta genom
arbetethurtill departementetrapporteringverksamhet och om

framskriden
lo-föräldrahandledningenförharKommunerna att startaansvaret
deverksamhet isådanutbudfinnasdet skulleMåletkalt. ettatt avvar

skulle lämnaår 1995. Kommunernaföre utgångenflesta kommuner av
föräldrautbildnings-de vidtagit inomåtgärdervilkaöversiktin överen

genomförtsharårsskiftetföre 1995. Dettalandshövdingentillarbetet
ocksåharför hela landetsammanställning utar-ochplanerats ensom

betats
kompetens-påingår kravföräldrahandledningförI programmet

ochhandledningskallyrkesgrupperolikautveckling hos gesom
hälsostationer,personal pågällerföräldrar.till Detvägledning t.ex.

1996199534 iforedreviledningsprogrammetutvikling iOppsummering ogav -
Barne-24.03.97. BFD,Rundskriv Q-5/97.oppfölgning i 1997.Infonnasjon om

familiedepartementet.og
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daghem, inom socialtjänst och för pedagogisk- psykologiska tjänster.
Utbildningen angelägen eftersom den kan bidra till bättreanses en
kompetens i tidigt identifiera risker i samspelet mellan barnatt och
föräldrar och hjälp och stöd så tidigt möjligt till föräldrar ärge som som
i behov speciellt stöd.av i

Särskilda har inrättats kommunernai för handledningen tillteam de
tvärfackliga arbetar med barnfamiljer på det lokala planet.grupper som

Departementet har bidragit med utbildnings-, handlednings- och
informationsmaterial seminarieverksamhet. harDepartementetsamt

medel för regionala konferenser ochavsatt seminarier föräldra-om
handledning/föräldrautbildning. Fyra regionala konferenser anordnades
under år 1995. Regionala seminarier ordnades även.

öräldraenkäfF

landsomfattandeEn enkät genomfördes under år för1995 att ge un-
derlag föräldrahandledningsprogrammetstill innehåll. enkätDenna om-
fattade 1 300 föräldrar tillfrågades hälsostationer ochca som genom
daghem.

Enkätsvaren visar bl.a. föräldrarna sig ha två huvudbehovatt anser
bamuppfostrare. har behovDe information och kunskap ärsom av som

knuten till avgränsbara frågeställningar och problem. har också,De
särskilt förstagångsföräldrama, behov vägledning i socialiseringenav
till föräldrarollen. har frågorDe hur de skall få brat.ex. om en
arbetsfördelning och samspel i familjen, hur de skall klaraett gott av
vardagstillvaron och förverkliga framtidsförväntningama. Föräldrarna

relativt medvetna vilken formär vägledning de kan fåom av av
hälsosystem hälsostationen.via Föräldrarna hälsosystemser som en
"informant med relevanta kunskaper. Nätverket runtomkring
föräldrarna tid och möjligheter utväxla erfarenheterattger mer egna av
barnuppfostran.

finnsDet uppenbara olikheter mellan könen det gäller vägled-när
ningsbehov. Föräldrarna har olika roller. Båda föräldrarna har behov av

delta i sammanhang där samtalaratt och delar erfarenheter påman
många plan.

Undersökningsresultaten bekräftar utvecklingen delta-av en mer
gande papparoll. Utredarna ökande deltagande barn-itror att pappans
uppfostran kommer öka behovet vägledning till föräldrarna.att Detav
blir viktigt få detaljerad insiktatt önskemål och behovmer om pappans
i denna utveckling. Arbetet måste gå på skall och bliut att växapappan

5 Raundalen, Gjestad,M., ForeldreundersökelsenR., Foreldres behov1995. for
inforrnasjon, råd veiledning.og
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analyserathardeföräldraroll,ochi sin en-trygg somanserpappa-
kätsvaren.

barnsföräldrarnafråga för ärFöräldraenkäten visar storatt en
vadosäkra påFöräldrarnaochaggression ärbarnsutagerande, somoro.

ochsvårareochblivad kanochtillfälligt värreochbagatellartatär som
osäkra påocksåFöräldrarnakonsekvenser. ärlångsiktigakan fåsom

skall välja.bestraffning destarkoch hurbarnenbestraffade skallom
föräldrarnasdiskuteraförkanFöräldragruppen attutrymmege

olikatillvarandrahjälpakan dåFöräldrarolika situationer.osäkerhet i
liknandelöstföräldrar harandrahurde hörlösningar attgenom

kunskapssökande äntillbidrakan nyanseratsituationer. Detta ett mer
emellertidframhållsspecialist. Detfrånkommerinformationennär en

kunskapförmedlakanpersonalsakkunnigmedangelägetdet äratt som
behovderasdärföräldrarnakanochföräldrarnatill mötaoch fakta som

finns.

föräldrahandledningMaterial för

forskareochuppdragitharfamiliedepartemetet experterBame- og
infonna-ochpersonalmaterial förhandledandeutarbeta rapporter,att

önskemålpåbyggerföräldrar. Detionsmaterial till tasteman uppsom
förskrifterharföräldraenkäten. Inomfram i programmetkomsom

ochföräldrarmellansamspelbarnuppfostran,framtagitsföräldrar om
denadoptionsfamiljen,och empati,aggressionbarnsbarn, nya

ochförruppfostringsformerochbland barnmobbningfamiljen, unga,
till böckerFörfattareoch bam.barn,sjukabarnssmå papporsorg,nu,
RaundalenMagnekända bamexperterhandledningsmaterialoch är som

och Henning Rye.
under årharkommunkanslierochhälsostationerlänsstyrelser,Alla

underlag ianvändakunnamaterial fördel dettafått1996 att somav
föräldrarna.medkontakterna

kommentarerUtredningens

handled-omfattandeharföräldraprogrammetnorskadet ettGenom
forskarekvalificeradeinformationsmaterial utarbetatsochnings- av

pedagogisktinnehållermaterialbamområdet. Dettainomoch experter
personal ochföroch filmerskrifterlättillgängligautarbetade ochväl

föräldrar.
fannsdetbyggdesföräldraprogrammet attnorskaDen enp.g.a.upp

förmetoderochstimulans attfrån fältet påefterfråganstor nyany
medinleddesUtvecklingsarbetetföräldrautbildningen.utveckla en

för-hadedevilka behovföräldrarblandundersökning avom
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äldrautbildning och bland personal vad de behövde för handledaattom
föräldrarna. fannsDet politisk ambition på iöräldrahandled-att satsaen

frånning regeringens sida. förutsättningarnaI det kom-attangavs var
själva avgjorde vilka faktiska insatser skulle kunnamunerna som som

ske på den lokala nivån. ställdesDet dock krav från regeringens sida på
återrapportering från kommunerna hur föräldrahandledningenom
utvecklades lokalt. Lokala och regionala utvecklingsprojekt har därvid
bidragit till viktigt idé- och erfarenhetsutbyte.ett

Även i Sverige skulle det säkert uppskattas håll detpå många om
fanns informativt och inspirerande material föräldraskap, barnsett om
utveckling och behov tillgå för föräldrar och dem villattm.m. som

arbetapå med frågor gäller stöd föräldraskapet.i Ettsatsa att som ma-
terial blivit efterfrågat videoñlmseien "Människans bam.är t.ex.som
Ur svenskt perspektiv skulle det däremot kanske inte möjligtett attvara

med centrala direktiv föräldrautbildning skall initieras ochut attom
återrapportering materialets användning skall ske.attom om

Uppföljningskravet skulle i sig kunna ha pådrivande funktion,en
eftersom det kan upplevas nederlag för kommuner, inteettsom som
har initiativ redovisa. norskaDet arbetssättet också påvisaratt
handlingskraft och medveten satsning för påverka utvecklingen.att
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13 Utbildning Fortbildning-

Utredningens bedömning
Genom sin grundutbildning och fortbildning bör personalgenom

föräldrar förberedas i föräldrarmöter stöd deras för-iattsom ge
äldraskap, individuellt och i grupp.
Högskoloma bör uppmärksammas på behovet in-överattav se
nehåll i utbildningen till distriktssköterska, sjuksköterska, barn-
morska, läkare, socionom, psykolog barn- och ungdomspe-samt
dagog vad gäller få bättre kompetens i frågor barnsatt ut-en om
veckling och behov, parrelationer, samlevnad, gruppmetodik,
gruppdynamik.

bredareEn dessa utbildningar skulleöversyn angelägenav vara
med hänsyn till behovet kompetensutveckling i frågorav som
gäller barns utveckling och behov, parrelationer, samlevnad,
gruppmetodik, gruppdynamik.
Fortbildningsinsatser behövs för yrkesverksamma inom mödra-
och barnhälsovården, barnomsorgen, skolan, famil-individ- och
jeomsorgen frågor barnsi utveckling och behov, parrelatio-om

samlevnad, gruppmetodik, gruppdynamik.ner,
Utredningens förslag

LärarutbildningsutredningenAtt behovet kunskapöverser av om
barns utveckling inom lärarutbildningen och vid behov lyfter in

från den barn- och ungdomspedagogiska utbildningen.moment
Att Folkhälsoinstitutet får i uppdrag i samråd med kommuner,att
landsting studieförbund och frivilligorganisationer utveckla me-
toder och olika modeller för fortbildning föräldrar ochpröva av
personal gruppledare för föräldragrupper.som
Att Socialstyrelsen i samarbete med Folkhälsoinstitutet, får i upp-
drag ordna konferenser kring stödet föräldraskapeti och dessatt
betydelse.

SkolverketAtt får i uppdrag kursplaner med hänsynöveratt se
till barns och behov kunskap föräldraförberedandeiungas av

barns utveckling och frågorteman gäller föräldraskap.som som
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utbildningarfrån olikaExempel13.1

sjuk-distriktssköterskor,förutbildningarhurexempel påNedan ges
för-personal iochförskollärare öppnalärare,barnmorskor,sköterskor,

föräldrasamtal,föräldrarna,medsamarbetefrågorskolor tar omupp
utbildningrespektiveförgruppdynamik. Målenochsamtalsmetodik

högskoleförordningenochhögskolelagengenerelltframgår av
skallstudentenmåldessaAllmänt3. attbilaga1993:100, sett anger

förfärdigheterochkunskaperrelevantauppgiftoch för singodaha yr-
självkännedomgodverksamheten,utvecklaoch förkesutövningen att

vilkenallteftermål varierarövrigtsocial kompetens. Ioch somanges
vadexempel påredovisningFöljande somgeravses.somexamen

utbild-respektiveangåendedokumentandraochkursplanerframgår av
yrkes-sinÄven ikommerpsykologerochsocionomerläkare,ning.

be-utbildningaroch bam. Dessaföräldrarmedkontaktiutövning nära
dock här.handlas inte

uksköterskeutbildningen13. 11
.

terminer. Ipå 6120-poängsutbildningSjuksköterskeutbildningen är en
bilaga100,1993:SFSsjuksköterskeexamenförmålbeskrivningen p.

professio-ikunskapersigtillägnatskall hastudentenbl.a.33 attanges
rela-godatillochinlevelsetillförmågautvecklat sinomvårdnad,nell
för-kännedomnärstående, förvärvatderasochpatientermedtioner om

fönnågahälsa,människors attpåverkarsamhällethållanden i som
arbeteförebyggandeochhälsobefrämjandeoch delta ikunna initiera

organisation.ochsjukvårdens ekonomiikunskapertillägnat sigsamt
högskola bestämmer.respektivemålgäller deövrigtI som

omvårdnadomfattarsjuksköterskatill tematutbildningenHälften av
samtalsmetodik.ochkommunikationhandlargenomgående omsom

påS-poängskursingårutbildningenterminenförstaUnder den enav
frågorbehandlaskurssamhälle. dennaIochindivid, omtemat grupp

denUnderförhållningssättindividuellt,ocharbeta i osv.att egnagrupp
kurshållssjuksköterskeutbildningeniutbildningsterminensista omen

öppenvård.påmed inriktningföräldrarochungdombarn,

Bammorskeutbildningen13.1

sjukskö-tillpåbyggnadsutbildningBammorskeutbildningen är en
60omfattarbammorskeexamenförUtbildningenterskeutbildningen.

gäller,utbildningentillbehörighetskravhögskolan. Sominompoäng
lokalasjuksköterskalegitimation samtbehörighet,allmänförutom som
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antagningskrav. I högskoleförordningen 1993:l0O, bilaga 7. an-
för erhålla bammorskeexamen skallatt studenten bl.a. haatt ut-ges

vecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och goda relatio-
med patienter och deras närstående, förvärvat kännedom för-ner om

hållanden i samhället påverkar människans hälsa kunna deltasamtsom
hälsobefrämjandei och förebyggande arbete.

Utbildningen indelad kurseri avseende grund-, fortsättnings-är tre
och fördjupningskurs och består 30 teoretisk och 30poäng poängav
praktisk utbildning. fortsättningskursenInom fördjupningskursensamt
ingår utveckla yrkeskompetensen vad gäller bammorskansatt ansvar
och funktion med inriktning familjehälsovårdpå såväl under gravidite-

efter barnets födelse.ten som
De mål de studerande skall uppnå utbildningen ochsom genom som

knyter till föräldrastödet följ andeäran
psykiska aspekter på föräldraskapet under graviditeten,0
den tidiga mor-bam-relationens och amningens betydelse för
samspelet,
psykologiska aspekter på föräldraskapet under efter förloss-och0
ningen,
kvinnans psykologiska omställning efter förlossningen,0
föräldrautbildningens mål och innehåll före och kring barnets
födelse,
bammorskans medverkan till utveckling hos kvinnan/mannen0

stödja och stärka dem i deras anpassning i samband medattgenom
graviditet och föräldraskap,
kunskap risker med tobak, alkohol och andra beroendeframkal-0 om
lande medel och påverkan på kvinnan/bamet.

13.1.3 och ungdomspedagogiskBarn- utbildning

Barn- och ungdomspedagogisk kan utfärdas med inriktningexamen
arbete förskollärare fritidspedagog. fåmot För attsom som examen

skall studenten ha fullgjort handledd praktik eller förvärvat motsva-
rande praktisk erfarenhet.

deUtöver allmänna målen högskolelageni skall studenten enligt
högskoleförordningen 1993: bilaga100, 8 bl.a. ha förmåga tillattp.
lagarbete, förmåga i samarbete lösa de förekommande arbetsupp-att
gifterna, insikter pedagogik,i Specialpedagogik, didaktik, psykologi
och metodik kärvs för verksamheten, förmåga belysa allmän-attsom
mänskliga och övergripande frågor existentiella frågor, miljö-t.ex.som

36 Studiehandledning. Grundkurs 1-20 Bammorskeprogrammet,poäng.
Vårdhögskolan i Göteborg 1996.



1997:161SOUUtbildning-Fortbildning288

ochutvärderagenomföra, ut-planera,förmågagodfrågor, attm.m.,
kännedomgodiungdomaroch samtmed barnarbeteveckla omgrupp

organisation.ochverksamhetmål,avseendeskolanochsocialtjänsten
högskola bestämmer.respektivede målgällerHärutöver som

förutbildningen närva-ungdomspedagogiskaochbarn-Den ses
Lärarutbildningsutredningen.rande över av

120omfattarochhögskolavidbedrivsFörskollärarutbildningen
bunden90 ärterminer.under poängpågårUtbildningenpoäng. sex

hög-Varjeexamensarbete.tillval och30studiegång. utgörspoäng av
kursvarjeförkursplanerochutbildningsplanerlokalaskola lägger upp

skiljerkursplanerochUtbildnings-inriktning.speciellkan haoch en
erfa-visstskerdeteftersomvarandra ettfrånmycketalltid såsig inte

högskolorna.mellanrenhetsutbyte
1997:6DsföräldrautbildningenkartläggningenmedsambandI av

detutbildningsprogram närhögskolorsnågragenomgånggjordes aven
kanexempelförskollärare. Somtillutbildningeninnehåll igäller

ungdomspeda-ochbarn-sittiJönköpingiHögskolankonstateras att
utbildnings-helaunderharförskollärare momentförgogiska program

ochföräldramedverkanföräldrasamverkan,inriktade påtiden ärsom
förskollärarut-iflera kurserharKarlstadiHögskolanföräldrastöd.

föräld-medsamarbetegällerfrågorinslagharbildningen somavsom
frågorgruppdynamik. Dessaochgruppmetodikföräldrasamverkan,rar,

tenninema.förstadeunderfrämst tredärbehandlas
StockholmiLärarutbildningförHögskolanvidlärarutbildningenI

Enförskollärama.föryrkesrollentemautbildningingårHLS omen
omvårdnadsfrågorsocialapå 5utbildning poängkompletterande om

frå-5-poängskursfinnsVidareuniversitet.Göteborgsvid omfinns en
uppläggningochOlikaföräldrarna.till temanrelationbarnet igor om

diskuteras.
ocksådärmedfårocharbetslagvanligen iarbetar enFörskollärama

Förskolläramakonflikter.hanteraochledaiförmågagod att grupper
Detill lärarna.förhållandeyrkesroll isinotrygghet idock kännakan

resursstarkatillförhållandeyrkesroll isinosäkra ikänna sigocksåkan
vidföräldrarna,med t.ex.olyckligt i mötetkanvilketföräldrar, vara

samtal.individuellaellerföräldramöten

förskolaarbeteförUtbildning i öppen

ibland harförskolan förskollärarevanligenleds somDen öppna av en
specialpedagogiskhakanFörskolläramabarnskötare.hjälp enenav

socialpe-ellersocialsekreterareocksåförekommer attinriktning. Det
förskolan.denpåtjänstgör öppnadagoger
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genomförsfinns modeller för påbyggnadsutbildning, iDet en som
för-högskolenivå för personalform uppdragsutbildning på i öppenav

skola. del denna utbildning utvidga kompetensen iiEn attattavser
för-med föräldrar andra besöker densamarbeta och öppnavuxna som

skolan.
Stockholm HLS harVid Högskolan för lärarutbildning i prövats en

för personal isådan modell för påbyggnadsutbildning på högskolenivå
förskola. kurser har genomförts för personalen på,Fem öppnaöppen

förskolor både fristående kurser och uppdragsutbildning. HLSsom som
uppdragsutbildning.fortsätta med 5-poängskurserplanerar att som

yrkesroll ochstärka personalensSyftet med dessa kurser är attatt
sådan kurs iUnder hösten genomförsarbeta föräldrastödjande. 1997 en

ochpersonalen skall hinna med både yrkesarbetelångsam takt för att
Även högskolorna Jönköping och Luleå diskuterasstudier. vid att starta

särskilda kurser.
fortbildningskurser och fördjupningskurserfinns önskemålDet om

önskemåldeltagit tidigare kurser. finns ocksåfrån dem har i Detsom
bamhälso-samarbetet med mödra- ochkurser tar omom som upp mer

vården.
för personalnätverk, anordnar kurserVidare kan nämnas att ett som
från Social-Stockholm, har fått bidragförskolor iarbetar i öppnasom

speladeshögskolanuppbyggnadsarbete.styrelsen under sitt Genom
försko-video belyser syftet denunder våren in1997 öppnaatten som

verksamhetensarbetsförhållanden, yrkesrollen ochlan, arbetsmetoder,
betydelse.

Lärarutbildningen13.1

inriktningar.för grundskollärarexamen har tvåUtbildningsprogrammet
omfattaroch 140i klassernainriktad undervisning 1-7Den är motena

ochklasserna 4-9andra undervisning iinriktadDenpoäng. är mot
ellerenligt 180 140-180uppnås två alternativ minst poäng.om

vilka lärar-Högskoleförordningen bilaga 141993:l00, angerp.
för dessa,skall fastställer målbeskrivningarexamina finnas ochsom

erhålla grundskollärarexamenför högskolor.alla För attgemensamma
Specialpedagogik,insikter pedagogik,skall studenten ha bl.a. sådana i

denbedrivametodik krävs fördidaktik, psykologi och attsom
normalalösainriktad ochundervisning utbildningen är motsom

existentiella frågor,förmåga belysaelevvårdsproblem skolan,i att m.m.
undervisning iinriktninggrundskollärarexamen medFör mot

Öppen37 perspektiv.förskola,Westmark, Artikel konferensmateriali tre
Socialstyrelsen.Rikskonferens maj 1995.10-11



1997:161SOUUtbildning-Fortbildning290

kännedomsärskildstudenten haskallårskurserna 1-7 även om
grundläggandeoch/elleroch skrivinläminggrundläggande läs- mate-

handleddfullgjortstudenten harkrävsmatikinläming. Vidare att
praktik.

innehållomfattning,själva mål,i övrigtHögskolorna bestämmer
innehåll ochLärarutbildningarnasutbildningarna.och organisation av

högskolor.mellan olikadelvisorganisation varierar
framhållitför år 1997budgetpropositionenhar i att ut-Regeringen

och led-stimulerasbörutvecklingscentraregionalavecklingen attav
samlatlärarutbildning börmedhögskolaför varjeningen ta ett ansvar

Vidaresammanhållen.väldenochför utbildningdenna ärgarantera att
föräld-utredningenövervägandenmed delinjeframhålls i omsom-

frånyrkeserfarenhettidigare avsnitthar framfört irautbildning att-
lärarutbildningen.till inomskolan börandra områden än tas vara

för-lämnatillsatts förparlamentarisk kommitté harsärskildEn att
direktivenDir.1997:54. Ilärarutbildningenförnyelseslag till av
medledarskaplärarrollen kräverförändradeframhålls den ettatt pro-
kunnaläraren måstehela verksamhetenfessionella kunskaper taom -
bådeämnesspecifika-målövergripandeför såväl ge-varasomansvar

skolarbetetorganiseringenVidarespecialist.neralist och att avanges
medve-kräver social kompetens,ledarskap, vilketställer krav påstora

kun-ochfungerarindivider ochhuroch insikt i atttenhet grupperom
ungdomskulturochkommunikation, barn-relationer,skaper t.ex.om

viktiga.och kulturmiljömötesplatsskolan ärsamt om som
målvidareuppdrag ingårLärarutbildningsutredningens attI ange

förslaglämnalärarutbildningenför styrningoch principer samt attav
liksomolika lärarutbildningama,deoch omfattninginnehåll omavom
ytterligarelämnaingår ocksåuppdragetorganisatoriska frågor. I att

lärarutbild-ochvidareutbildningfortbildning,kring lärarnasförslag
möjligabelysaskall utredningenVidareforskningsanknytning.ningens

utvecklingscentra.förordaderegeringendeför organiseravägar att av
fömyelsearbete iroll för snabbt initieraviktighaförutsättsDessa atten

vuxenutbildning.förskola, skola ochhögskola,mellansamverkan
hu-utbildningsplan. Denfastställer sinhögskolaVarje angeregen

detaljeradeför deoch styrandeutbildningenförvudinriktningen är mer
Vid Hög-styrelse.respektive institutionsfastställskursplaner avsom

basutbildning pålärarutbildningenKarlstad harskolan i gemensamen
grundskollä-studerande inomför samtligaunder termin20 poäng en

ungdomspedago-ochde barn-studerande inomochrarutbildningen
högskolan för dennavid Tematutbildas ut-giska utbildningarna som

lO-poängskursfömyelse. den ingåroch I"Traditionbildning är omen

30/956.38 Karlstad.Högskolan i Dnrgrundskollärarexamen,förProgram



SOU 1997161 FortbildningUtbildning 291-

grundläggande perspektiv på didaktik och IO-poängskurs Sam-en om
hälle och kultur.

Syftet introducera de blivande lärarna fungera kultur-är att att som
förmedlare i sin kommande verksamhet. personliga beto-Det ansvaret

för de fortsatta studierna och den kommande yrkesverksamheten.nas
öka förståelsen och samarbetet mellanFör olika lärarkategorier de-att

las de studerande in i s.k. studiegrupper, bestående studerande.6-8av
studiegrupperDessa så blivande förskollärare, fri-är sammansatta att

tidspedagoger och grundskollärare med olika inriktningar integreras
och studerar tillsammans

Målen för kursen Samhälle och kultur kopplar till de önskemål som
utredningen föräldrautbildning har framfört tidigare i detta betän-om
kande. bl.a. förmåganDet utveckla hos de studerande bearbetaär att att

inom den studiegruppen, introducera problem-ettgrupprocesser egna
baserat lärande, grundlägga medvetet förhållningssätt till kulturarvett
och traditionsförmedling. särskildaSom kursmoment ingår bl.a. föräld-
rautbildning, utvecklingssamtal, den målstyrda skolkoder ochskolan,
den dolda läroplanen, föräldrar och närsamhället, närsamhällets påver-
kan på skolan och skolpersonalens arbetssituation, fysiska ochden
psykiska skolmiljön, m.m.°

Grundskollärarutbildningen enligt vad utredningen har erfarit, tillär,
delen inriktad på utbildning i ämneskunskap enligtca 85 %största

vissa beräkningar. Endast mindre del denna utbildning taren av upp
frågor barns utveckling och behov i olika åldrar, förhållningssätt tillom
barn, bemötande barn Frågor hantera konflikter medattav osv. om
barn, mellan barn i mellan barn och eller hanteraattgrupper, vuxna
olika former mobbning har hellerinte ingått utbildningeni sär-av som
skilda Frågor samarbete med föräldrar, föräldrasamtal,moment. om
gruppmetodik och gruppdynamik har aktualiserats med lärarnai och att

skall för utvecklingssamtal. lärarutbild-Hittills har docknumera svara
ningen endast marginellt tagit dessa frågor. blivande lärarna harDeupp
inte heller fått utbildning i leda detta egentligen in-att trots attgrupper
går i det dagliga arbetet. Lärarutbildningen har stället handlati mer om

få teoretiskt och undervisningsmässigt god kompetens.att en
Regeringen Utbildningsdepartementet har frå-översyngenom av

ökat inflytande för elever och föräldrar direktiven tillisamtgor om
Lärarutbildningsutredningen tagit initiativ innebär lärarenattnya som

39 Kursplan för Tradition och förnyelse. introduktionskurs läraryrket.En till
Samhälle och kultur, 10 Institutionsstyrelsen för Samhällsvetenskap.poäng.
Högskolan i Karlstad. 1995-12-15.
° Kursplan. Skolans hela verksamhet. Gnmdskollärarprogrammet. 10 poäng,
preliminär version, 1996.
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verklighetsförankrad roll kontakten medmåste få aktiv och ien mer
digniteteleverna och föräldrarna. Föräldrainflytandet har fått högre ien

centralt fattade beslut. Fortfarande detskolans värld olika ärgenom
skolor,reellt föräldrainflytande de flestadock långt kvar till i trotsett

för föräldrarnas för skolandetta viktig förutsättning intresseäratt en
och skolans arbete med eleverna.

bedömning ochMotiv för utredningens13.2

förslag

sammanhangföräldrautbildning konstaterar flera iUtredningen iom
föräldrarprofessionella idetta betänkande vikten möterattav som

fritidshemsverksamheten,mödra- och bamhälsovården, förskole- och
föräld-har god kompetens påskolan, föreningslivet, i att ta varam.m.

och stärka dem deras förmågaintresse och i somengagemangrarnas
utbildning fortbildningföräldrar. ställer krav på ochDetta av per-nya

sonal.
för stödet iUtredningen följande delmål bör ställasatt uppanser

föräldraskapet:
föräldrar, ska syftaUtbildningen personal, i sitt arbete möter0 somav

och samspeltill utveckla lyhördhet för föräldrars frågor, respektatt
för-kompetens och tilltro till sintill stärka föräldrarssamt att egen

måga.
skall arbeta med föräldrar ska ha kompetensPersonal att ge0 som

föräldraskap individuellt ochföräldrar stöd i sitt i grupp.
förföräldragrupp bör lyhörd, ha respektLedaren för grupp-0 en vara

individer.deltagarnas och samspel mellankompetens uppmuntra
1980-taletBehovet fortbildning personal i början närstortav av var av

föräldrautbildningen byggdes och det gjordes då satsningarstoraupp
ställer kravpå fortbildning. på stöd i föräldraskapetEn satsning nyany

den personal föräldrar i sinpå utbildning och fortbildning möterav som
yrkesutövning. handlar på föräldrarsDet engagemang,om en ny syn
kraft förmåga för initiativ,och sin situation, att startaatt ta att taansvar

rela-föräldrarnas för frågorhandlar också intresseDet omgrupper. om
föräldrarollen.och parförhållanden och ökad medvetenhet itioner en

års ålderföräldrastöd omfattar föräldrar med barn till 18Ett som upp
utbildninginnebär också det blir fler yrkesgrupper har behovatt avsom

och fortbildning.
personal föräldrar ställs därmed införDen möter utma-nyasom

föräldrar-föräldrarnas behov stöd, lyhörd förningar i mötaatt av vara
gruppdy-frågor, kunna leda ha kunskap i samtalsmetodik,nas grupper,
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för-ikan kommaolika situationernamik, förmåga hanteraatt uppsom
föräldrar träffas.de tillfällenäldragrupper och på närta vara

varjegrundutbildningen vid högskolor i Sverigedet gäller görNär
med utgångs-utbildningsplanerutbildningsanordnare sina egnaupp

målbe-och dehögskoleförordningenbestäms ipunkt de kravi som
Utbildningamayrkesexamina.fastställs för de olikaskrivningar som

föräld-Utredningenhögskola.delvis olika på varjekan därför ut omse
och drarhögskolorförhållandena vid någrastuderatrautbildning har

uppmärksammasangeläget högskolornadetslutsatsendärav är attatt
för-personal, kommerdenutbildningar mötapå attatt som senareav

behovetpåutvecklas med inriktningmåsteyrkesutövning,äldrar i sin
föräldraskapet.stöd iarbeta för ökatettattav

utvecklingsmöjligheterdessutom intressantahögskolan finnsInom
yrkesinriktadegrundutbildningskurser för fleraordnaatt gemensamma

distrikts-socionomer,förskollärare, lärare,utbildningar t.ex.som
harmodell,och barnmorskor. Ensjuksköterskorsköterskor, som
förbasterrninKarlstad medHögskolan ividprövats gemensamen

utbyteeleverna harlärare, har visatförskollärare och ett stortatt av en
detföräldrautbildninguppläggning. Utredningensådan attanserom

fleravidutbildning kundevärdeskulle prövasgemensamvara av om
värdeskullehögskolor. Det även gemensamom envara av

kundeför fler yrkesgrupperutbildningsplattform prövas.
vidbarnmorskeutbildningendistriktssköterske- och.Sjuksköterska

arbete iföräldrasamarbete,innehållerhälsohögskoloma moment om
föräldrautbildningUtredningenoch gruppdynamik. attanseromgrupp

arbetetgällersärskilt vadbehövautbildningar skulledessa överses
parförhållandenföräldrars samarbete,föräldraskapet,med stöd iatt ge
behovetuppmärksammaHälsohögskoloma börrelationer.och ut-av

avseenden.dessaveckling i utbildningen i
förhållandeharungdomspedagogiska utbildningen ibarn- ochDen

barn,frågorinnehåll vad gällerbredaretill lärarutbildningen ett om
gruppdy-föräldrar,samarbete medbarns behov,utveckling ochbarns

ochförskollärar-dockgmppmetodik. Utredningennamik och attanser
kompe-vad gällerkunna fördjupasfritidspedagogutbildningen skulle

föräldrarna ökatmed föräldrarna och isamtalsituationeni atttensen ge
samband medUnder år har, iverksamheten.inflytande över senare

på mångaverksamheten, bamgruppemaökade besparingskrav inom
hararbetar bamgruppemaantalet ihåll blivit ochstörre vuxna som

möjlighe-och påyrkesrollenockså krav påminskats. ställerDetta nya
förvillkorenändradekontakt med föräldrarna.hålla god Deattterna en

såledesbörmed föräldrarnabarn och kontakterna ävenarbetet med tas
iupp
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Utbildningenäortbildningen lärare skulle också utvecklaskunnaav
vad gäller frågor kunskap barn, föräldrasamarbete, samtalsme-om om
todik, gruppmetodik och gruppdynamik. Lärarutbildningen kan hämta
förslag metoder och innehåll från förskollärarutbildningen.om
Utredningen föräldrautbildning Lärarutbildnings-attom anser
utredningen bör uppmärksammas på detta. Bl.a. bör med hänsyn till
kravet på ökad samordning mellan förskolan beaktasoch skolan vaden
detta får för konsekvenser för stödet föräldraskapet/föräldra-i
utbildningen.

Fortbildningsbehov

Utredningen föräldrautbildning det, samhället skallattom anser om ge
förstärkt stöd föräldraskapet, finnsi behov fortbildning förett ett av

yrkesverksamma föräldrar och bam. samarbetevidgatEttmötersom
med familjerådgivningen i respektive kommun därvidkan vara av
värde för utveckla kompetensen frågori gäller föräldrars villkoratt som

dagensi samhälle och stöd parrelationen.i
Utbildning och fortbildning kan handla utbilda "spjutspetsar"attom

i sin kan utbildning på det lokala planet. harI Norgetur t.ex.som ge
fylkesmännen motsvarar ungefär landshövding haftSverigei ansvar
för fortbildning personal sambandi med implementeringen detav av
norska föräldrahandledningsprogrammet. Fylkesmannen har där med-
verkat till utbildning fortbildare från respektive kommun vilka i sinav

har för fortbildningen på sin liknande modellinstitution. Entur svarat
skulle också kunna tillämpas i Sverige för fortbildningen centralpå och
regional förnivå lyfta frågan föräldraskapet/ föräldraut-stöd iatt om
bildningen.

Utredningen föräldrautbildning finnsvidare det be-att ettom anser
hov Stimulansbidrag för utbildning ledareoch fortbildningextraav av

föräldragrupper. idéer kan behövas innehåll,Nya vad gäller materialav
och metodik. Här möjligheterna till kontinuerlig fortbildning förär per-
sonalen och handledning betydelse.storav

Fortbildningen kan utvecklas och bedrivas på olika Utred-sätt.
föräldrautbildning föreslår Folkhälsoinstitutetningen i samrådattom

med kommuner, landsting, studieförbund och frivilligorganisationer får
i uppdrag utveckla metoder och olika modeller för fortbild-att pröva

föräldrarning och personal gruppledare för föräldragrupper.av som

och konferensverksamhetKurs-

samband medI utbyggnaden föräldrautbildningen börjani 1980-av av
talet anordnade Socialstyrelsen kurs- och konferensverksamhet för-om
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samordnandebamhälsovårdensochäldrautbildning för mödra- perso-
Konferensemasbamsjuksköterskor.barnmorskor ochnal, läkare, pro-

tillfälletförlandstingmed detbyggdes tillsammans varsomuppgram
mödra- ochfokus påkonferenserkonferensen.för Dessavärd satte

tillbidroglandstingen,föräldrautbildning inombamhälsovårdens att
erfarenheter.tillfälle till utbyteochaktuell forskningbelysa avgav

uppskattning.Verksamheten rönte stor
föräldrastödet/för-föräldrautbildningUtredningen attanserom

uppmärksamhetförstärkt ochfåmåsteäldrautbildningen åter statusen
ochfler yrkesgruppernåocksåhandlarlandstingen. Detinom attomnu

omfattaföräldrastödeteftersomföräldrar,fler avsesgrupper av
därförskulleålder.till 18 års Dethar barnföräldrar varauppsom

föräldrastödet/kringkonferensverksamhetmedangeläget nyen
ochverksamhetenföljabetydelse, föroch dessutbildningen att geupp

betänkandekapitel i dettaerfarenheter. 4Itill utbytevidgat utrymme av
får iSocialstyrelsen/Folkhälsoinstitutet,utredningenföreslår att

och dessföräldraskapetkring stödet ikonferenserordnauppdrag att
betydelse.

föräldraskapetFörberedelsen i

ochbarndomendenföräldraskapet börjar iFörberedelsen i enegna
omtankeochkärlek, uppskattningtrygghet,dengrund läggs genom

harhemmiljönFörhållanden iuppväxttid.under sinbarnet mötersom
ocksåskolan kanföräldraskapet,för detbetydelsestor menegnaen

uppväxandedenlägga grund hosförbereda ochtillbidra att genera-en
finnsdetdärför angelägetdetundervisning ut-skolans är atttionen. I

barnsgällerfrågoroch diskuterakunskapinhämtaför att somrymme
Utred-föräldraskapet.och stödföräldrarollen ibehov,ochutveckling

Skolverket får idärförföreslårjöräldrautbildning attningen om
ochtillgodose bamsbättreförkursplaneruppdrag attöveratt ungasse

sådanExempel påföräldraförberedandekunskapbehov i teman.av
relatio-ochföräldraskap, familjoch behov,barns utvecklingärteman

ner.
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Kommittédirektiv

den 6 1997regeringssammanträdevidBeslut mars

uppdragetSammanfattning av

till för-stödetFöreslå huruppdragmedtillkallasutredaresärskild attEn
föräldrarförverksamheterandraföräldrautbildning ochformäldrar i av

stimuleras.ochutvecklasskolåldem kanochförskole-med barn i
september 1997.den 30slutförtskallUppdraget vara

Bakgrund

föräldrautbildningpåtalat viktensocialutskott har attRiksdagens av
ska-bördetUtskottet2.1990/91 :S0Ubet. atttill ståndkommer anser

barntillföräldrarförföräldrautbildningförförutsättningar somenpas
frivilligbörföräldrautbildningsådanspädbarnstiden. En varapasserat

praktiskafårföräldrarallagenomföras såbörföräldrarna attför men
bedri-börutbildningenvidaredelta. Utskottetmöjligheter attatt anser

skolanochbamhälsovården, barnomsorgen samtförinom ramenvas
ochbarn-såsomfrivilligorganisationer,frånmed insatserkompletteras

studieförbund.ochungdomsorganisationer
delssyfteföräldrautbildningens attbörutskottetEnligt gevara
kontakttillmöjlighetdels skapautveckling,kunskaper barnsökade om

skol-ochmed bamomsorgs-föräldrarandragemenskap med samtoch
vadbåde iutgångspunktmedbör regeringenutskottetpersonal. Enligt

fömyelsearbetetpågåendefrån detresultatenoch iskisseratutskottet
barnensunderföräldrautbildninghurföreslåföräldrautbildningmed en
harRiksdagenstimuleras. gettochutvecklasoch skolår kanförskole-

betän-1990/91:5. I sittrskr.anförtutskottetvadtill kännaregeringen
vidhållit sinSocialutskottetharungdom,och1995/96:SoU4 Barnkande

inställning.tidigare
harSocialdepartementetl996:A inomsärskild arbetsgruppEn un-

verk-analyseraochbeskrivakartlägga,uppgifttillhaftder år 1996 att
föräldrastöd.ochföräldrautbildningmedsamheter

föräldra-Stöd inyligen lämnathar rapportarbetsgruppDenna en
föräldra-Rapporten hurbred beskrivning1997:6.Dsskapet avger en
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utbildningen och närliggande föräldrastödjande verksamheter bedrivs i
dag. innehåller dockRapporten inte några förslag.

föräldrautbildningDen mödra- och bamhälsovårdensom ges genom
för flertalet föräldrar det viktigaste föräldrautbildningenär imomentet

och föräldrastödet. Mödra- och bamhälsovården har betydelsefullen
föräldrastödjande roll. Kunskaper graviditet, förlossning och detom
lilla barnets behov givetvis grundläggande, kunskaperär ävenmen om
parrelationer, relationer och samspel familjeni angelägna för-är att
medla.

har behov ochBarnen till kontakt med föräldrar.båda sinarättav
viktigtDet stödja föräldrarna för sinaär att att ta ett gemensamt ansvar

bam. Särskilda behövs förinsatser öka faders deltagande föräld-iatt
rautbildning.

Föräldrar till barn förskoleåldemi behöver kontakterkunskap och
med andra föräldrar. föräldraskapet,Frågor barnuppfostran, gräns-om
sättning och tydlighet, barns språkutveckling och TV-tittande är exem-
pel på frågor många föräldrar. Barnomsorgen ut-som engagerar ger

för sådana diskussioner, bara begränsat.rymme men
genomsnittliga åldernDen för alkoholdebuten ochhar sänkts miss-

bruket bland ungdomar har ökat under 1990-talet. detDetta trots att
inte tillåtet sälja, eller överlämna gåva tillalkoholär att servera som
ungdomar under år. Ungdomarna själva18 föräldrarnas beteendeanger
och förhållandecentrala i till deras alkohol.pånormer som egen syn

Föräldrar till skolbarn känner allt tidigare för barnens miljöen oro
både inom och skolans värld. Många föräldrar dag oroliga föriutom är

deras barn skall råka illa Det kan gälla droger, kriminalitet ochatt ut.
risker för tidig social utslagning.

föräldrautbildningenI kan också barnuppfostran diskuteras i ett
jämställdhetsperspektiv. gäller såväl i förhållande till små barnDet som
till tonåringar. Vad berättigade skillnader i uppfostran flickor ochär av
pojkar och vad har sin grund fördomari ochmyter

Uppdrag

särskild utredare tillkallasEn för undersöka vilka åtgärder be-att som
höver vidtas för utveckla och förbättra formstödet till föräldrar iatt av
föräldrautbildning och andra verksamheter avsedda stödjaär attsom
och stärka föräldrarna i deras föräldraroll.

Syftet inte samhället skall barnets fostranär att över tvärtomta utan
föräldrarna det stöd de kan behöva för föräld-lättare klaraatt attge av

raskapet. Alla föräldrar behöver dock kunskap fungeraför kunnaatt
föräldrar och många föräldrar behöver stöd i sitt föräldraskap.som
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föräldrarerbjuda alladet möjligtskallUtredaren är attpröva om
bamhälso-mödra- ochframför allt inomföräldrautbildning. gällerDet

mödra- ochoch skolan.barnomsorgen Inomvården, inomävenmen
kanförstagångsföräldramaangelägetbamhälsovården det attär ges

skall få kun-föräldrarnainriktning pågruppverksamhet mediplats att
för-Intervjuundersökningar visargemenskap.kontakt ochskaper, att

föräldrautbildningbamavårdscentralema skallönskaräldrar att un-ge
förutsättningarnauppdraget ingårhela förskoleperioden. Ider prövaatt

försöksverksamhet.för sådanen
för-förefaller också allt viktigarekunskapermedicinskaVissa att ge

utvecklas tillhåller påoch överkänslighetallergiäldrarna. Astma, att
sannoliktområde kandettaFörebyggande arbete inomfolksjukdomar.

barnolycksfallOckså det gällerbehandlingsarbetet.ibesparingar närge
ochkunskaperangeläget ökaspädbamsdöd detplötsligoch är att ge en

metoderundersöka vilkaUtredaren börmedvetenhet. ärökad som an-
dessakunskaper inomförbättra föräldrarnasgällervändbara detnär att

områden.
föräldrarnaför information tillfram modellerbörUtredaren ta om

alkohol,brukahälsomässiga utveckling ibarnetsskadliga fördet att
graviditeten.tobak undernarkotika och

medföräldraroll nåsföräldrar sviktar i sinangelägetDet är att som
viktigtföräldrautbildning. minststöd och Inte ärerbjudande attomom

kon-inbördesoch minska eventuellahjälp lösaföräldrarnaerbjuda att
svik-föräldrautbildning för stöd till föräldrarförModellerflikter. som

föräldraroll bör fram.i sin tastar
skallUtredarenföräldrastödjande roll.har viktigBamomsorgen en

dock intenärdenna kan utvecklas. Bamomsorgenpå vilket sättpröva
möjligheternaskall därför särskiltUtredarenalla barnfamiljer. överse

föräldrartillstödverksamhetförskolansförbättra den öppnaatt som
sedvanliga barnomsorgen.plats denoch till barn har inomintesom

erbjudandenåsvilka inteUtredaren skall belysa omgrupper som av
och vadoch föräldrastödetföräldrautbildningenorganiseradeden som

frågakan bl.a. bliföräldrar.kan för nå dessa Det uppsö-göras att om
eller isärskilda behovföräldrar medverksamhet riktaskande motsom

invandrar- ochexempel kan vissasärskilda situationer. Som nämnas
barn medföräldrar tillfrågaflyktingföräldrar. kan ocksåDet vara om

stöd.särskiltmed behovfunktionshinder eller barnvissa annatav
tonårsbar-stöd gällerföräldrar kan behövasärskilt därområdeEtt

skallUtredarenoch tobak.förhållande till alkohol, droger prövanens
förskolan och påbarnomsorgen,vad kan inom sätt attannatgörassom
inrikt-barn positivarbete med sinahjälpa föräldrarna i deras att ge en

liv.ning på sina
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barnet ochFör tidig kontakt föräldrarnamed bådaär näraen av
ovärderlig betydelse. därför viktigtDet nå både ochär att mammorna

med föräldrautbildning. Särskilda förinsatser att uppmuntrapapporna
delta föräldrautbildningi har visat sig framgångsrika.attpappor vara

B1.a. har fäder deltagit i försöksverksamhetmed pappautbildningsom
föräldraledigavarit utsträckning faderi deltagit. Medintestörre än som

hänsyn härtill det angeläget utredningen medverkar till verk-är att att
samheten med pappautbildning får fast och generell form helaöveren
landet. viktigt finna former förDet hur ochär även att pappormammor

inte bor tillsammans med barnsina kan få föräldraskap.stöd i sittsom
Utredaren skall beakta konvention barnets rättigheter.FN:s Iom

sammanhanget bör hur barnets till skydd, integritet ochövervägas rätt
deltagande kan behandlas föräldrautbildningen.i Likaså bör hurprövas

kan hjälpa föräldrarna utveckla barnets förmåga till empati,attman
dvs. inlevelse andrai människors situation.

området föräldrautbildningFör finns specifikainga lagregler. Utre-
daren skall oförhindrad fortlöpande utredningsarbetetunderattvara
föreslå sådana åtgärder lagteknisk, finansiell och organisatoriskav na-

behövs dels för förbättradeuppnå möjligheter till samord-tur attsom
ning och samverkan mellan olika myndigheter och organisationer inom
området, dels för medverka till föräldrautbildning kan erbjudasatt att
föräldrar till barn i olika åldrar.

Samråd

Många de frågor kommittén skall behandla bl.a. Social-ingår iav som
styrelsens, Folkhälsoinstitutets, Bamombudsmannens, skol-Statens
verks och Ungdomsstyrelsens arbetsfált. Utredaren skall samråda med
dessa myndigheter så kompetens och kommitténinomatt resurser re-
spektive berörda myndigheter till på bästa Utredaren skalltas sätt.vara

ha kontakter med Barnpsykiatrikommittén S 1995:06.även
det gällerNär utnyttjande föräldrapenning bör samråd ske medav

Riksförsälqingsverket. detta sammanhangI försäkringskassornasär
erfarenheter särskilt intresse.av

Utredaren skall samråda med företrädare för ochkommuneräven
landsting.

Ramar för kommitténs arbete

Uppdraget skall slutfört den september30 1997.senastvara
utredningsarbetetFör gäller regeringens direktiv till samtliga kom-

mittéer och särskilda utredare redovisning regionalpolitiska kon-om av
sekvenser dir. 1992:50, prövning offentliga åtaganden dir.om av
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dir.jämställdhetspolitiska konsekvenser1994:23, redovisning avom
ochför brottslighetenkonsekvenser124 och redovisning1994: avom

1996:49.brottsförebyggande arbetetdet
för densåvälkostnadsneutralaförslag skallKommitténs stat-vara

skallUtredarenoffentliga sektorn.samladesektorn för denliga som
omfördelningvad gällervad detta innebärbelysa av resurser.
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värdefullakyrkliga egendomenkulturhistorisktDenfor Sverige.N.Regionpolitik hela13.
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ministerstyrei praktiken Fi.fungerarlivsmedels- Hurglobalajordbrukspolitikochden26.EU:s
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61. blandbetongochkojor.Att 89.Handelnmedskrotochbegagnadeväxa N.varor.
ÄndradEtt delbetänkande ungdomarsbamsoch 90. organisationför detstatligaplan-, bygg-om

uppväxtvillkor i områdenfrånstorstädemas ochbostadsväsendet.ln.utsatta
Storstadskommittén. 9. Jaktensvillkor utredning vissajaktfrågor.en om-.62.Rosor betong. Jo.av

ÄgandeEn antologitill delbetänkandet bland 92. MedieföretagiAtt Sverigeväxa och-betongochkojor från Storstadskommittén. strukturförändringari radioochTV. Ku.press,
Sverigeinför epokskiñet. 93.Hantering fel i utjämningssystemetförav. IT-kommissionens 5/97. kommunerK. ochlandsting.ln.rapport
Samhall.En arbetsmarknadspolitiskåtgärd 94. Konkurrensneutralttransportbidrag.N.. Bilagedel.A för95. Forum världskultur+
Polisensregister.Ju. rikarekulturliv. Ku.rapport etten om-. Statsskuldspolitiken.Fi. Lokalförsörjning96. och fastighetsägande.

.Återkallelse uppehållstillstånd.UD. En utvärdering fastighetsorganisation.statensav av

.Grannlands-TVi kabelnät.Ku. FiSkyddBesparingari ochsmått.U. 97 skogsmark.Behovochkostnader.stort M.av. .Totalförsvaretoch frivilligorganisationema 98. Skydd skogsmark.Behovochkostnader.av. uppdrag,stödochersättning.Fö. Bilagor. M.-
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anordnat lT-kommissionen,Närings-och 102. Miljö.Mat Svenskstrategiför EU:sav
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1996.IT-kommissionens 6/97. 103.K. Rapportmedförslag sändningsorter.Ku.rapport om

74 EU:sjordbrukspolitik, miljön regionaloch 104.Polis i fredenstjänst.UD.. utveckling.Jo. 105 Agenda i21 Sverige..75.Bosätmingsbegreppet.Skatterättsligaregler för Femår efterRio resultatochframtid. M.-fysiska Fi. 106. fondEn för konstnärer.Ku.personer. unga
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fråga bemötande äldre. problemochmöjligheter.U.en om av- -77.Uppföljning inkomstskattelagen.Fi. lämna108.Att skolanmedrak Om tillrättenav rygg-78.Medelsförvaltningi kommuner landsting. skriftspråketoch ln. och förskolansochskolansom
79.Försäkringsmäklare.En lagöversyn möjligheter förebyggaoch läs-ochatt mötaav

Försäkringsmäklarutredningen.Fi. skrivsvårigheter.U.
80.Reformeradstabsorganisation.Fi. Myndighetsansvaret109. för farligttransportav
81.Allmännyttiga bostadsföretag. gods.Fö.

Bilaga.ln. 110.Säkrareobligationer+ Fi.
Lika82. möjligheter. In. lll Branschsaneringochandrametodermot-.83.Ommakt ochkön i spåren offentliga ekobrott.Ju.av-
organisationersomvandling. 112 En samordnadA. militär skolorganisation..En hållbarkemikaliepolitik. M. halva113.Mot makten elvahistoriskaessäerom-.85.Fönnånefter inkomst- kvinnorsSamordnatinkomst strategieroch motstånd.A.mäns
begreppför bostadsstödenoch ll4. Styrsystemochjämställdhet.Institutionerinya
kvalifikationsreglerför till förändring könsmaktensoch framtid.rätt A.
sjukpenninggrundandeinkomst. 115.Ljusnandeframtid eller långt farvälett

86.Punktskattekontroll alkohol,tobakoch Densvenskavälfärdsstatenijärnförandeav
mineralolja, Fi. belysning.A.m.m.

87.Kvinnor, och inkomster. 116.Barnetsbästai främstamän l-Nzskonventionrummet.
Jämställdhetochoberoende. barnetsrättigheterA. förverkligasi Sverige.om

88.Upphandlingför utveckling. 116.N. Barnetsbästa antologi.en-
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Arbetskraftensfriaoch 153. rörlighet trygghetochinformations-Nobelcenteri Stockholm117. ett -- och jämställdhet Bilagedel.naturvetenskap,kultur A.kringaktivitetscentrum +
Patientenhar154.samhälle.Ku. rätt.

155.Miljösamverkani vattenvården.M.Deladestäder.118.
i 156. ochbättresjukvården Ett Europa EU:sutvidgning:roll för hälso-och19. tydligare störrel En

Samhällsekonomiskaeffekter. Fi.folkhälsoarbetet.S.
tillutbildning, 157.Att omvärlden.Förslag läroplanförVuxenpedagogik Sverige.Forskning,i erövra120.

förskolan.U.Kartläggning.utveckling.En U.
Vuxenpedagogik158. i teori ochpraktik. U.i tid.Skolfrågor Om skola U.121. enny- 159.Ett utvidgateuropeisktområdemedfrihet,Rättigheteri luñfartyg. K.122.
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medie-och 160.Regionalakonsekvenser östutvidgning.hearing den EU:s N.IT-kommissionens124. avnyaom
161.Stödi föräldraskapet.Andrakammarsalen, S.programvaruindustrin.

Riksdagen,1997-06-16.K.
investerarskydd.Fi.svenskt125 Ett

säkerheten.Fi.Bilen, miljön och126.
Del Ju.Straffansvartörjuridiska A+B.l27. personer.

utlänningsärenden.Verkställighetoch kontroll i128.
UD.
Kollektivtrafik i tid Bilaga.K.129. +

inköpssamordning.Fi.Effektivarestatlig130.
premiepension.Fi.13l. Lagom

Additives.Antimicrobial Feed Jo.132.
sammandrag.Antimikrobiella fodertillsatser Jo.133.
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ochkön.135.Ledare,makt A.
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könssegregeradeGlastakochglasväggar Den137.
arbetsmarknaden.A.

maktochjämställdhet.138.Familj, A.
Förhandlingarbarnenochmakten.139.Hemmet, om

familjen.arbeteoch i A.pengar
Fonogramersättning.Ku.140.
Bokenitiden. Ku.141.
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säkrare UD.143.StörreEU Europa.-

fastigheter.144.Försvarets
för kostnadseffektivochFormer en

förvaltning. Fi.verksamhetsinriktad
StatsförvaltningensFörvaltamedmiljöansvar.145.

för ekologiskhållbarhet.arbete M.
Fi.146.Grunddata-i samhälletstjänst.

bilder åldrande147.Barns av
äldre.fråga bemötandeen om av-

Utbildningskanalen.148. U.
149.Miljön i utvidgatEU. M.ett

jordbrukspolitik ochöstutvidgning.Jo.150.EU:s
Swedish forFoodandtheenvironment,151. strategy

thefutureof agriculture.EU Jo.
Uppehållstillstánd grund anknytning.UD.152. av
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främstaJustitiedepartementet Barnetsbästai FN:skonventionrummet.
barnetsrättigheterförverkligasi Sverige.116omFastighetsdataregister.3

Barnetsbästa antologi.116en-kapital. 22Aktiebolagets Deladestäder.118Bampomografifrågan.
tydligareEn roll för hälso-ochsjukvårdenilnnehavskriminalisering 29m.m. folkhälsoarbetet.119Offentlighet Informationsteknik.39Integritet Förtroendemannainflytandeökadkvalitet ochGrundlagsskyddför medier.49 -nya rättssäkerhet.134rådgivareochbeslutsfattare.Folketsom Högkostnadsskydd sjuklönekosmader.142motoch 56Bilaga 2.1+ bilder åldrandeBarns av65Polisensregister. fråga bemötande äldre.147en om av-Branschsaneringochandrametoder ekobrott.111mot- Patientenhar 154rätt.för juridiskaStraffansvar Del 127A+B.personer. Stödi föräldraskapet.161europeisktområdemedfrihet,Ett utvidgat
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lT-kommissionen,Närings-ochhandelsdepartementetbarnsochRöster ungdomarspsykiskahälsa.8om och SEISden 11december1996.Välfärd i verkligheten Pengarräckerinte.24- IT-kommissionens 6/97.73rapportBristeri omsorg Rättigheteri luñfartyg. 122fråga bemötande äldre.51en om av- IT-kommissionenshearing den medie-ochom nyamedkunskapochOmsorg inlevelse programvaruindusnin.Andrakammarsalen,fråga bemötande äldre.52omen av- Riksdagen,1997-06-16.124blandbetongAtt ochkojor.växa Kollektivtrafik i tid Bilaga.129+delbetänkandeEtt bamsochungdomarsom

uppväxtvillkor i storstädemas frånområdenutsatta Finansdepartementet
Storstadskommittén.61 Inkomstskattelag,del I-III. 2Rosor betong.av Byråkratin i backspegeln.Femtioår förändringav sexEn antologi till delbetänkandetAtt blandväxa förvaltningsområden.7betong kojor frånoch Storstadskommittén.62 Flexibel förvaltning.Förändringochverksam-En lag socialtörsälcringar.72om hetsanpassning statsförvaltningensstruktur.9avInvandrare vårdi ochomsorg för valutapolitiken.Ansvaret 10fråga bemötande äldre.76en om av- Skatter,miljö och sysselsättning.11Förmånefter inkomst- samordnatinkomstbegrepp Det svårasamspelet.Resultatstyrningensframväxtför bostadsstödenoch kvalifikationsreglerförnya ochproblematik.15till sjukpenninggrundandeinkomst.85rätt



utredningar 1997offentligaStatens

förteckningSystematisk
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förskolansochskolansskriftspråketoch18Danmark.ochi SverigerevisionenstatligaDen om
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