


Föräldrastöd
Föräldrars uppgift är att ha omsorg för sina barn och  
uppfostra dem. Barn har också rätt att tycka, tänka  
och lyssnas på. Men ansvaret för hur man ska vara  
mot varandra, för uppförande eller språkbruk, det vill  
säga familjens normer och värderingar vilar helt på  
föräldrarna.

Föräldrakompetens är en färdighet och inte en egenskap. 
Denna kan ständigt utvecklas och förbättras. Att vara 
förälder är inte alltid lätt, i synnerhet inte när livet av olika 
skäl är svårt. Ibland har man som vuxen inte ork, förmåga 
eller kunskap att hantera situationer där man befarar att 
barn kan fara illa. Och ibland har man som vuxen bara behov 
av att prata om sin oro och osäkerhet kring sitt eget, eller 
någon nära anhörigs barn och få bolla tankar och idéer och 
på så sätt få stöd att hitta nya vägar.

Barn vill samarbeta, men för det måste de ha relationer som 
bär och som baseras på ömsesidig respekt, lust och glädje. 
Hur ger vi våra barn de bästa förutsättningarna för att de ska 
få en god självkänsla, vara empatiska och samtidigt kunna 
lyckas i livet.

Som förälder kan du få hjälp och stöd med att:

• Stärka ditt föräldraskap
• Skapa en mer förutsägbar vardag för dig och ditt barn

• Öka tryggheten och tilliten i relation till ditt barn
• Stödja ditt barns utveckling och självkänsla

En del i det föräldrastöd som erbjuds är Samspelsbehandling.

Samspelsbehandling består av följande delar:

• Vi jobbar i nutid med sampelet och föräldrarnas 
intoningsförmåga

• I behandlingen ser vi på de resurser som redan finns 
och stärker dom ytterligare

• Samspelet mellan förälder och barn filmas och vi ser 
på filmerna tillsammans

• Behandlingen kan vara olika lång men i regel mellan 
10-20 behandlingstillfällen som varvas med 
videoinspelning och återgivning veckovis

• Behandlingen kan erbjudas i hemmiljön

Samspelsbehandling kan fås på två olika sätt:

• Föräldrarna söker själva och kan då få stöd med att 
söka av ex barnmorska eller BVC-sjuksköterska

• Socialtjänstens Familjeenhet skickar ett uppdrag

Kontakten är kostnadsfri.

Du är välkommen att höra av dig!


