
Frågor innan föräldragruppen 
För att utvärdera hur dessa föräldragrupper kan hjälpa familjer kommer du få svara på några frågor om hur du upplever ditt 
barn och föräldraskapet just nu. OBS! Genom att svara på enkäten samtycker du till deltagande i forskningen enligt 
informationen du fått från gruppledarna. 
 

1. Ange ditt för och efternamn: ______________________________________________ 
2. Om	din	man/fru/annan	närstående	också	deltar,	ange	för-	och	efternamn: _____________________________	
Anledningen	till	att	vi	frågar	om	detta	är	för	att	veta	om	det	finns	flera	svar	som	handlar	om	samma	familj.	
3. Ange namnet på någon av dina gruppledare: ______________________________________________ 

4. Är du:      q Mamma    q Pappa    q Annan närstående 

5. I vilken kommun kommer du att gå föräldragrupp?  _____________________________ (t ex ”Gnosjö”) 

4. Vilken är din högsta avslutade utbildning? 
 

q Grundskola    q Gymnasium    q Yrkesskola    q Högskola    q Annan utbildning 
5. Hur länge har du bott i Sverige? 
 

q Född i Sverige    q Mer än 10 år    q 5-10 år    q 0-4 år 
 
Nu följer några frågor om vad du brukar göra med ditt barn. Om du har flera 
barn, tänk på det barn som har varit störst utmaning för dig som förälder på 
sista tiden (även om det inte har varit ett stort problem). 

Ingen                      Varje                     Många   
gång                         dag                       gånger 
                                                              varje dag 
 

6. Hur ofta har du lekt eller gjort något trevligt med barnet de senaste två 
veckorna? 

 

   q     q     q     q     q     q     q 

7. Hur ofta har du berömt ditt barn de senaste två veckorna? (T ex ”Tack för att du 
plockade undan disken!”) 

 

  q     q     q     q     q     q     q 

8. Hur ofta har du förberett ditt barn inför något svårt de senaste två veckorna? (T 
ex sluta spela dataspel) 

 

  q     q     q     q     q     q     q 

9. Hur ofta har du tjatat på ditt barn de senaste två veckorna? 
 

  q     q     q     q     q     q     q 
10. Hur ofta har du skällt på ditt barn de senaste två veckorna? 
 

  q     q     q     q     q     q     q 
11. Hur ofta har du lyckats prata lugnt med ditt barn de senaste två veckorna, trots 

att du varit arg? (q Har ej varit arg de senaste två veckorna) 
 

         q     q     q     q     q     q     q 

 
Det finns många olika skäl till att delta i en föräldragrupp, som till exempel 
att man vill utvecklas som förälder eller stärka relationen till barnen. Det är 
också vanligt att man gör det för att få hjälp med bråk och konflikter hemma. 
Därför följer några frågor om det. 
 

Har barnet bråkat eller stört de senaste två veckorna...  

Inte 
alls 

Bara 
lite 

Ganska 
mycket 

Väldigt 
mycket 

12...så att det varit ett problem hemma/i familjen? q q q q 

13...så att det varit ett problem med kamrater? q q q q 

14...så att det varit ett problem i skolarbetet/på förskolan? q q q q 
15...så att det varit ett problem vid fritidsaktiviteter? q q q q 
 
16. Vilket kön har ditt barn? ____________________ 
17. Hur gammalt är ditt barn? _____________________ 
18. Hur många syskon har barnet som bor på samma ställe? _____________________ 
 
Eventuell kommentar: 


